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• Přepravní výkony skupiny Agrofert
Data platná pro 2011, zahrnují společnosti v ČR, SR a D, bez akvizic roku 2011
Přepravní výkon - realizace vlastní dopravou nebo realizace smluvním přepravcem, kdy společnost
skupiny je plátcem přepravného

Silniční
Železniční
Námořní a říční
CELKEM AGROFERT

Přepravené množství 2011
6 784 kt
2 833 kt
509 kt
10 126 kt

Náklady 2011
3 311 mil. CZK
888 mil. CZK
227 mil. CZK
4 426 mil. CZK

 z toho řešeno vlastní dopravou
Přepravené množství 2011
Náklady 2011
Silniční doprava
2 294 kt
1 263 mil. CZK
(jedná se o dopravy v potravinářském sektoru(maso, pekárny) a zemědělském sektoru
(sklápěčky, přepravníky KS)

• Trendy přepravních výkonů skupiny Agrofert
(Data platná pro 2011, zahrnuje společnosti v ČR, SR a D, bez akvizic 2011 )

Hlavní trendy:
Stagnace přepravních objemů – v mnoha případech jsou maximální přepravní výkony realizovány
po celé sledované období 2009 - 2011
Přírůstky přepravních objemů – přichází z nově pořízených akvizic, případně z nové výstavby

Silniční
Železniční

2009 (kt)
5 288 kt
2 471 kt

2010 (kt)
6 463 kt
2 775 kt

2011 (kt)
6 784 kt
2 833 kt

• Organizace logistiky ve skupině Agrofert (hodně ve vývoji
a pohybu)
 vzhledem k šíři skupiny rozděleno do segmentů

Chemie, Zemědělství, Potravinářství, Lesnictví
 Logistika (doprava ) je řešena na úrovni společností resp. zmíněných
segmentů
 Centrálně řízené projekty skupiny v oblasti logistiky (tam, kde to dává
smysl):
Výběrová řízení na přepravy v jednotlivých segmentech
Dopravní firma AGF Logistic – segment zemědělství
Dopravní firma AGF Logistická – segment potraviny

• Zlepšení podpory ze strany státu / EU v logistice
chemie – projekty, které by nám pomohli
A/ zajištění celoroční splavnosti vodní cesty na Labi
B/ podpora překladišť sypkého, kapalného zboží železnice/silnice
případně vody
C/ podpora koupě/modernizace ŽNV
D/ revitalizace vlečkových provozů

