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Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové,
předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Cukrovar Vrbátky a. s. za rok 2012. Uplynulý rok byl ve společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. úspěšný, firma prokázala svou výkonnost a
navázala na předchozí léta. Hospodaření společnosti je konsolidované a dále se prohloubily
dobré až nadstandardní vztahy s pěstiteli cukrovky a stěžejními odběrateli cukru. Dobrá a
stabilní pěstitelská základna a upevňování vzájemných vztahů je zárukou budoucího rozvoje
společnosti a proto je nutno dále podporovat společnou strategii zvyšování úrovně výsledků
pěstování cukrovky a zvyšování její konkurenceschopnosti k ostatním zemědělským komoditám. K tomu jsme přispěli i výrazným zvýšením ceny za cukrovku placenou pěstitelům, a to
příplatkem 400 Kč ke stanovené ceně kvótové cukrovky a zajímavou cenou za cukrovku nadsmluvní, což nám umožnilo zajištění nových kontraktů na vývoz mimo EU za dobré ceny. Pěstitelé cukrovky dodali v kampani do cukrovaru rekordních 252 694 tun cukrovky při průměrné
cukernatosti 16,16 %. Hektarový výnos dosáhl průměrných 65 tun cukrovky a tržby na hektar
cukrovky 66 tisíc korun. Vyrobeno bylo rovněž rekordních 37 006 tun cukru a 8000 tun melasy, obojí v kvalitě, splňující ty nejnáročnější požadavky zákazníků, což bylo stvrzeno i velkým
množstvím zákaznických auditů a certifikačních procesů, ve kterých naše společnost vesměs
obstála. Rok 2012 byl úspěšný i v prodeji, když bylo dosaženo zejména rekordních objemů u
kilogramového balení a moučkového cukru. Po několika letech se podařilo obnovit exporty
cukru na náročné světové trhy mimo EU.
Výše uvedené se promítlo i do příznivých ekonomických výsledků, které sice nedosáhly
mimořádné úrovně předchozího roku z důvodu nižších realizačních cen cukru a melasy vlivem
vysoké konkurence a výrazně vyšší ceny placené za cukrovku, ale přesto byly na solidní
úrovni.
Dosažený výsledek hospodaření za rok 2012 – zisk po zdanění 105 790 tis. Kč umožňuje
představenstvu společnosti navrhnout v souladu se schváleným dividendovým plánem
vyplatit za rok 2012 dividendu ve výši 600 Kč na akcii.
Dceřiná společnost Cukrplus, s.r.o. dosáhla v roce 2012 při celkových výnosech ve výši
83 mil. Kč zisku po zdanění ve výši 6,8 mil. Kč.
PIKANT Ostrava, s.r.o. dosáhla při celkových tržbách 21,5 mil. Kč a výkonech při výrobě
hořčice a octa ve výši 21,3 mil. Kč ztráty 430 tis. Kč
Souhrn zisků a ztráty po zdanění představuje tedy částku 112 mil. Kč.

Ve Vrbátkách dne 15.4.2013

Ing. Zdeněk K o v a ř í k
předseda představenstva

TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku:
Právní řád:
Právní předpis:
Právní forma:
Internetová adresa:
Telefon:

Cukrovar Vrbátky a.s.
Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13
46900187
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 821
1. 5. 1992
České republiky
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
akciová společnost založená na dobu neurčitou
www. cukrovarvrbatky.cz
582301111

Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 66 547 000,- Kč a je zcela splacena.
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem
společnosti byl Fond národního majetku ČR se sídlem Gorkého náměstí 32, Praha 1, na který přešel majetek
státního podniku ve smyslu § 11 odstavce 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby.
Veškeré dokumenty a materiály uváděné v této výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Předmět podnikání:
- Provozování drážní dopravy na železniční dráze
- Provozování dráhy-vlečky Cukrovaru Vrbátky
- Výroba elektřiny
- Hostinská činnost
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
velkoobchod a maloobchod
ubytovací služby
poskytování technických služeb
testování, měření, analýzy a kontroly
zprostředkování obchodu a služeb
výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Dceřiné společnosti
Společnost má pouze dvě dceřiné společnosti Cukrplus, s.r.o. a PIKANT Ostrava, s.r.o.
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1.1

Cukrplus, s.r.o.

Obchodní firma:

Cukrplus, s.r.o.

Sídlo:

Olomouc, Chválkovická čp. 597/11, PSČ 772 00

IČ:

25839365
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 20 798
24. 6. 1999
společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku:
Právní forma:

Předmět činnosti:
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
b) zprostředkovatelská činnost,
c) marketingové služby,
d) ekonomické poradenství,
e) výroba a prodej cukru a jeho modifikací
f) výroba a prodej nealkoholických nápojů.

Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.
Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 1 000 000,- Kč a je zcela splacena.

1.2

PIKANT Ostrava, s.r.o.

Obchodní firma:

PIKANT Ostrava, s.r.o.

Sídlo:

Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 5163/163, PSČ 722 03

IČ:

25905163
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 24 959
27. 3. 2002
společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku:
Právní forma:

Předmět činnosti:
a) výroba potravinářských výrobků,
b) velkoobchod,
c) zprostředkování obchodu,
d) silniční motorová doprava nákladní.
Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.

Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,- Kč a je zcela splacena.

2. Údaje o cenných papírech
Společnost má vydané tyto cenné papíry:
Akcie společnosti:

Celkový objem emise

akcie kmenové na majitele
v zaknihované podobě
66 547
1 000,-- Kč
66 547 000,-- Kč

ISIN:

CS0008417358

Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:

Na základě ustanovení § 61 odst. 1 ZPKT a s přiměřeným použitím Pravidel obchodování na RM-S část 3.1.
čl. 10 odst. 2. a 3. se cenné papíry společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. vyloučily z obchodování na oficiálním
trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM. Posledním obchodním dnem na oficiálním trhu RM-S byla
středa 10. 12.2008.
Jméno akcionáře

Adresa

% k 31. 12. 2012

Ing. Zdeněk Kovařík

Olomouc, Na Zákopě 16

35,01

RNDr. Miroslav Hofschneider

Smržice, Mlýnská 523

21,83

Ing. Miloslav Kolomazník

Olomouc,Nešverova 683/2

19,58

Ing. Leopold Klabal

Prostějov, Dr. Horáka 7

10,24

Ostatní drobní akcionáři *)

13,34

Celkem
100,00
*) ostatní akcionáři vlastní akcie, jejichž jednotlivé podíly nepřevyšují 5 % základního kapitálu společnosti
Cukrovar Vrbátky a.s.

3. Práva a povinnosti akcionářů
Obecná práva
1) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a Stanovy. Akcionářem může být fyzická nebo
právnická osoba. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v Centrálním depozitáři cenných papírů. Každý akcionář má právo účastnit se řízení společnosti. Toto právo akcionáři uplatňují
zásadně na valné hromadě.
2) Svá práva může akcionář na valné hromadě vykonávat osobně, právnické osoby prostřednictvím statutárních orgánů. Akcionáři se mohou valné hromady zúčastnit také v zastoupení na základě písemné
plné moci. Podpisy zmocnitele na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně
ověřeny podle právních předpisů cizích států i superlegalizovány či apostilovány. Ti, kdo jednají jménem akcionáře se musí prokázat platným dokladem totožnosti, právnické osoby i aktuálním výpisem
této právnické osoby z obchodního rejstříku, popř. z jiné evidence. Výpisy z obchodních či jiných
rejstříků musí být předloženy v originálech či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány
dle právních předpisů cizích států i superlegalizovány či apostilovány.
3) Každý akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč
je spojeno právo uplatnit jeden hlas.

4) Každý akcionář je vázán usneseními valné hromady.
5) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada určila podle výsledku hospodaření společnosti k rozdělení.
6) Každý akcionář, který upsal akcie společnosti, je povinen včas splatit emisní kurs připadající na akcie
jím upsané.
7) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení
svých majetkových vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

Způsob vyplacení dividendy
Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle dosažených hospodářských výsledků schválila k rozdělení. Tento poměr se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcie
k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada
přijala usnesení o takovém rozdělení zisku. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividendy
jsou dle usnesení valné hromady k vyzvednutí v sídle společnosti Cukrovar Vrbátky a.s neúročí se a po 4
letech se převádějí do výnosů společnosti.

Zdaňování výnosů z cenných papírů
Vyplácené dividendy jsou zdaňovány v souladu s platným zákonem č. 586/1992 Sb.
Název finanční instituce či banky, prostřednictvím které může akcionář vykonávat svá majetková práva:
Výplata dividend za rok 2008 a roky následující je prováděna přímo v sídle společností Cukrovar Vrbátky a.s.
Způsob převodu cenného papíru
K převodu zaknihovaného cenného papírů dochází registrací tohoto převodu provedenou na základě příkazu
k registraci převodu. Registrací převodu zaknihovaného cenného papíru je provedení zápisu. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na
výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo přednostní úpis jiných cenných papírů.
Zveřejňování a oznamování
Vše, co podle zákona, stanov a usnesení valné hromady podléhá zveřejnění, zveřejňuje se v Obchodním věstníku, vše, co podle zákona podléhá uveřejnění nebo oznámení, uveřejňuje se na internetových stránkách
www.zakonna-oznameni.cz a na internetových stránkách společnosti Cukrovar Vrbátky a.s..
Ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta
Společnost nemá stanovena pravidla účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta – nebyly vydány zaměstnanecké
akcie ani opční program na vlastní akcie.

4. Valné hromady
4.1

Valné hromady Cukrovaru Vrbátky a.s.

Valná hromada konaná dne 29.5.2012
Valná hromada dne 29.5.2012schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011. Dále rozhodla o rozdělení zisku a
schválila výplatu dividend za rok 2011 ve výši 950 Kč brutto na jednu akcii.

Valná hromada také určila k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2012 auditorskou firmu A&CE Audit,
s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno.

4.2

Valné hromady Cukrplus, s.r.o.

Rozhodnutím jediného společníka dne 29.3.2012 byla projednána a schválena řádná účetní závěrka společnosti Cukrplus, s.r.o. za účetní období roku 2011 a výsledek hospodaření – zisk po zdanění ve výši
9 621 924,96 Kč byl převeden do budoucích let hospodaření.

4.3

Valné hromady PIKANT Ostrava, s.r.o.

Rozhodnutím jediného společníka dne 4. 5. 2012 byla projednána a schválena řádná účetní závěrka společnosti PIKANT Ostrava, s.r.o. za účetní období roku 2011 a dále byl schválen návrh na rozdělení zisku společnosti – ze zisku po zdanění provést příděl do rezervního fondu ve výši 27 020,- Kč a část čistého zisku ve
výši 243 179,28 Kč ponechat v nerozděleném zisku.

5. Struktura koncernu
Cukrovar Vrbátky a.s. je členem koncernu, který má tuto strukturu:
Postavení společnosti

Společnost
Mateřská společnost = Cukrovar Vrbátky a.s.

Majetkový podíl v:

ovládající společnost

Dceřiné společnosti
ovládané společnosti

=

Cukrplus s.r.o.

100 %

PIKANT Ostrava s.r.o.

100 %

6. Údaje o činnosti společnosti za uplynulý rok
Hlavní oblastí činnosti je výroba cukru a jeho modifikací. Cukrovar zpracovává dodávanou cukrovku a vyrábí
rafinádu v balení od 50 kg do 1000 kg. Část výroby je přepracovávána na drobné spotřebitelské balení. Na
obratu společnosti se podílí jediná organizační složka se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65.
Hlavní oblastí činnosti společnosti Cukrplus, s.r.o. je nákup a prodej cukru.
Hlavní oblastí činnosti společnosti PIKANT Ostrava s.r.o. je výroba hořčice, octa a v omezené míře prodej a
nákup cukru.

6.1

Nové výrobky

V roce 2012 nebyly uvedeny na trh žádné nové výrobky

Podíl tržeb za prodané výrobky na obratu 2012
Výroba dle druhů
Cukr krystal a krupice - velké balení

Prodej v tunách Podíl na obratu v %
1 319

3,55

13 305

41,68

5 439

17,41

313

1,70

Vanilka

22

0,10

Skořice

8

0,04

Kostky a bridž

922

3,33

Želírovací cukr

5

0,03

14

0,11

17 816

27,21

51

0,44

11 764

4,40

Cukr krystal a krupice DSB
Cukr moučka
Hygiena a camping

Cukr přírodní
Cukr průmyslový
Cukr třtinový
Melasa

Rozdělení příjmů společnosti podle trhů
Prodej cukru – podíl na obratu:
Česká republika
Mimo EU
Slovensko
Rakousko
Polsko

65,63
18,34
14,91
1,00
0,12

%
%
%
%
%

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společnostmi k 31.12.2012
Oblast
Budovy, stavby
zůstatková hodnota
v tis.Kč

Pozemky

Výměra
m2
Cukrovar Vrbátky
− základní závod

Poř. cena v tis.
Kč

97 761

212 728

1 335

−

Hotel Bečva

4 544

48 595

536

−

nájemní dům Olomouc Nešverova ul.

5 722

459

551

−

Újezd u Uničova

-

70 695

250

−

Dům Olomouc Chválkovická

8 022

771

400

28 490

19 600

− Pozemek Olomouc Chválkovice
Nemovitosti, nejsou zatíženy zástavním právem či věcným břemenem .

-

6.2

Závislost na patentech nebo licencích apod.

Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách,
které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost .

6.3

Údaje o probíhajících soudních sporech

V roce 2012 nebylo zahájeno žádné soudní řízení, které by mělo podstatný vliv na finanční situaci společnosti.

6.4

Hlavní investice 2012:
Název investice

Umístění

Způsob financování

Výstavba cukerního sila – 1.část

Pořizovací cena
v tis. Kč
5 536

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Komory a míchadla do varostrojů

6 790

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Kontrolní filtrace šťávy před odparkou

3 200

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Šnekový dopravník na řízky

3 009

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Třídič, výtah a dopravníky balicí
linky

1 393

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Osobní automobil VOLVO

1 054

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Osobní automobil AUDI

1 265

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Pozemek Chválkovice

2 300

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Autováha na příjem cukrovky

876

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Přívěs za nákladní auto

667

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Čerpadlo na plavení

663

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Denitrifikace ČOV

680

Tuzemsko

Vlastní zdroje

Třidič hrudek ve mlýně

336

Tuzemsko

Vlastní zdroje

6.5

Údaje o hlavních budoucích investicích
Název investice

Cukerní silo na 20 000 tun

Plánovaná hodnota investice
v tis. Kč
118 000

Rok
2013

Skládka na uhlí

2 000

3 čerpadla šťávy

1 290

2013
2013

Detektor kovů

480

2013

Měření koncentrace cukerných roztoků

550

2013

2 000

2014

Oprava vrátnice, vstupní hala

6.6

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti

V rámci opatření v oblasti prevence rizikových faktorů v roce 2012 pokračovala příprava k zajištění eliminace podnikatelských rizik, která by mohla mít vliv na výsledky podnikání.společnosti. Proto vedení společnosti
kladlo velký důraz především na :
1) Udržení stabilního okruhu dodavatelů prvotní suroviny a odběratelů finálního výrobku
2) Trvalý a pravidelný kontakt s odběrateli a dodavateli

3) Sledování cenového vývoje včetně případných slev a bonusů
4) Dodržování deklarované jakosti výrobků
5) Využívání finančních instrumentů při řízení úrokových rizik a zajišťování měnových rizik prostřednictvím řízené rovnováhy cizoměnových provozních a finančních toků
6) Kreditní rizika obchodních a finančních partnerů jsou řízena prostřednictvím platebních podmínek dle
bonity partnera
7) Udržování výrobní základny v dobrém stavu a pojištění.

6.7

Údaje o přerušeních v podnikání:

Podnikání společnosti nebylo v roce 2012 ani v předcházejících třech obdobích přerušeno.

6.8

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců:
Druh podnikatelské činnosti

Výroba cukru a jeho modifikací

2012
117

Ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu
Společnost nemá stanovena pravidla účasti zaměstnanců na kapitálu – nebyly vydány zaměstnanecké akcie ani opční program na vlastní akcie.

6.9

Aktivity v oblasti životního prostředí:

Společnost provádí v souladu s předpisy pravidelné měření emisí autorizovanou firmou. Výsledky měření
prokazují dodržování stanovených emisních parametrů. V souladu se zákonnými předpisy společnost zpracovává roční emisní hlášení, které po ověření nezávislým verifikátorem zasílá na ministerstvo životního prostředí. Ověřený počet emisních povolenek se pak vyřazuje z účtu povolenek ve stanovených termínech.
V průběhu řepné kampaně společnost provozuje čistírnu odpadních vod, kde je veškerá odpadní voda přečištěna. Po dobu kampaně jsou 1x týdně odebírány vzorky akreditovanou laboratoří, která provádí rozbory vody.
Výsledky rozborů prokazují dodržování stanovených parametrů vypouštění vody.

6.10

Realizace nabídek převzetí:

V roce 2012 neproběhla žádná nabídka převzetí.

6.11 Významné smlouvy :
Kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání ( smlouvy o vedení účtu, o úvěru, pojištění,
ostraze objektů, obchodní smlouvy s dodavateli cukrovky apod.) nebyly uzavřeny další významné
smlouvy.

7. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti a o vedoucích pracovnících:
7.1

Cukrovar Vrbátky a.s.

7.1.1 Představenstvo
Funkční období členů představenstva je pětileté. S ukončením funkce nejsou spojeny žádné výhody.

Předseda
Ing. Zdeněk Kovařík, nar. 15.10.1952, bydliště Olomouc, Na Zákopě 16, současně jednatel Cukrplus s.r.o.,
Vysoká škola ekonomická – 35 let v ekonomické oblasti, a to převážně v manažerských funkcích – mj. vedoucí odboru Přerovské strojírny n.p., ředitel SELIKO s.p.,ekonomický náměstek, finanční ředitel SELIKO
a.s., funkce v představenstvu tamtéž.
Místopředseda
RNDr. Miroslav Hofschneider, nar. 11.7.1950, bydliště Smržice, Mlýnská 523, současně jednatel Cukrplus
s.r.o., jednatel Redam, spol. s r.o., Mlýnská 523, 798 17 Smržice. Univerzita Palackého, přírod. fakulta – praxe 38 let.
Člen
Ing. Václav Řehák, nar. 3.2.1956, bydliště Olomouc, Trnkova 41, současně ředitel společnosti, Vysoká škola
chemicko-technologická – praxe 24 let.

7.1.2 Dozorčí rada
Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. S ukončením funkce nejsou spojeny žádné výhody.
Předseda
Ing. František Křivánek, nar. 19.10.1954, bydliště Skalka 104, ředitel s.r.o. Statek Prostějov, Vysoká škola
zemědělská – praxe 33 let, z toho 7 let v ekonomické oblasti a 26 let v řídících funkcích ve výrobní a zemědělské činnosti. Pracovní adresa: Statek Prostějov, s.r.o. , Určická ulice 1749/94.
Členové
Josef Vytásek, nar. 24.4.1957, bydliště Prostějov, Čechůvky 7, předseda představenstva ZD Vrahovice, člen
dozorčí rady Milkagro Olomouc, a.s., střední ekonomická škola, energetický institut – praxe 19 let v řídící
funkci v zemědělství, z toho 16 let v dozorčí radě. Pracovní adresa: ZD Vrahovice, Majakovského 350, 798 11
Prostějov.
Ing. Tomáš Kovařík, nar. 17.12.1985, bydliště Olomouc, Na Zákopě 16. Vzdělání – Masarykova univerzita
Brno, ekonomicko-správní fakulta, praxe 2 roky. V Cukrovaru Vrbátky a.s. zastává funkci vedoucího obchodního oddělení.
Ing. Jaroslav Navrátil, nar. 28.7.1955, bydliště Slatinice 391, předseda Zemědělského družstva Senice na
Hané, Vodní 214, PSČ 783 45 Senice na Hané, předseda představenstva Senimo, a.s. Olomouc, předseda dozorčí rady VEPASPOL Olomouc, a.s.. Vzdělání- Vysoká škola zemědělská – praxe 23 let.
Ing. Jan Spáčilík, nar. 9.1.1958, bydliště Drahlov 197, předseda ZD Dub nad Moravou, Tovačovská 190, 783
75 Dub nad Moravou.,člen představenstva VEPASPOL Olomouc, a.s., člen představenstva Okresní agrární
komory Olomouc. Vzdělání - Vysoká škola zemědělská- praxe 34 let.
Ing. Olga Šubertová, nar. 24.3.1959, bydliště Prostějov, Jana Zrzavého 1, Vysoká škola báňská, fakulta ekonomická, praxe 30 let v ekonomické oblasti. V Cukrovaru Vrbátky a.s. zastává funkci ekonomky.

Antonín Vojkůvka, nar. 11.8.1951, bydliště Vrbátky 111, vedoucí skladu cukru v Cukrovaru Vrbátky a.s.,
vyučen – bez praxe v řídící funkci.
Věra Mádrová, nar. 6.2.1956, bydliště Vrbátky 239, střední ekonomická škola, praxe 35 let , v Cukrovaru
Vrbátky a.s. zastává funkci vedoucí personálního oddělení a mzdové účtárny.
Evžen Cetkovský, nar. 8.10.1972, bydliště Smržice, Podhájí 221/6, mechanik měření a regulace v Cukrovaru Vrbátky a.s., vyučen – bez praxe v řídící funkci.
7.1.3 Vedoucí zaměstnanci – management Cukrovaru Vrbátky a.s.
Ing. Zdeněk Kovařík, obchodně finanční ředitel, nar. 15.10.1952, Vysoká škola ekonomická – praxe 35 let
Ing. Václav Řehák, ředitel, nar. 3.2.1956, Vysoká škola chemicko-technologická – praxe 24 let.
Ing. Olga Šubertová, ekonomka,nar. 24.3.1959, Vysoká škola báňská, fakulta ekonomická, praxe 30 let
v řídících funkcích v ekonomické oblasti.
Jiří Zapletal, vedoucí výroby, narozen 20.10.1961, střední průmyslová škola chemicko-technologická - praxe
23 let.
Ing. Tomáš Kovařík, vedoucího obchodního oddělení, nar. 17.12.1985. Vzdělání – Masarykova univerzita
Brno, ekonomicko-správní fakulta, praxe 2 roky.
Mgr. Ing. Petr Vysloužil – agronom, nar. 4.2.1970, Vysoká škola zemědělská Brno, Masarykova univerzita
Brno – praxe 15 let.

7.2

Cukrplus, s.r.o.

Jednatelé společnosti:
Ing. Zdeněk Kovařík – jednatel, vedoucí pracovník, viz výše
RNDr. Miroslav Hofschneider – jednatel, viz. výše

7.3

PIKANT Ostrava, s.r.o.

Jednatelé společnosti:
Ing. Antonín Němec – jednatel, nar. 13.8.1947, Vysoká škola báňská – praxe 41 let.
Ing. Petr Šumbera – jednatel, nar. 8.8.1960, Vysoká škola chemicko- technologická – praxe 28 let.

Prohlášení:
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva , dozorčí rady, managementu a jednatelů nebyl souzen ani
obviněn za trestný čin majetkové povahy, všichni splňují odbornou způsobilost pro výkon zastávané funkce.
Kromě smluv na výkon svých funkcí nemají členové uzavřenou žádnou jinou smlouvu, neexistuje střet zájmů.

7.4

Plnění poskytnutá vedoucím pracovníkům

Členům statutárních orgánů, dozorčích orgánů a vedoucím zaměstnancům byla poskytnuta tato plnění (v tis.
Kč):
Orgán
tis. Kč
Cukrovar Vrbátky a.s.
−

Představenstvo

2 848

−

dozorčí rada

3 909

−

vedoucí pracovníci

7 011

Principy odměňování vedoucích osob a členů dozorčí rady:
Členům představenstva a dozorčí rady jsou vypláceny měsíční odměny, o kterých na návrh představenstva
rozhoduje v souladu se stanovami společnosti valná hromada. Odměňování členů představenstva a dozorčí

rady není vázáno na tržní cenu akcií. Odměnu za výkon funkce člena představenstva a zároveň člena vrcholového vedení společnosti zahrnuje manažerská smlouva.
Vedoucí zaměstnanci mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními odměnami . V manažerské smlouvě
jsou konkrétně definovány ukazatele jednotlivým vedoucím pracovníkům na období kalendářního roku. Jedná
se o dodržení celkových nákladových položek stanovených finančním plánem, zajištění splatných pohledávek za poskytované výrobky a služby, dodržení plánu výroby cukru a zajištění plánu jeho prodeje. Tyto ukazatele kontroluje a vyhodnocuje ředitel společnosti a výplatu ročních odměn předkládá ke schválení představenstvu na konci roku. Pravidla odměňování ředitele společnosti stanovuje představenstvo.
Nepeněžní příjmy
Nepeněžní příjmy – služební vozidla pro služební i soukromé použití využívá předseda představenstva, předseda dozorčí rady, ředitel společnosti a vedoucí obchodního oddělení na základě podmínek upravených ve
zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných
hmot pro soukromé využití je hrazena na základě faktury za měsíční období.
Členové představenstva, členové dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci neuzavřeli se společností žádné obchody, úvěry, záruky za úvěry a jiné peněžní vztahy.

7.5

Přehled o akciích v držení vedoucích pracovníků
Orgán

ks akcií

Cukrovar Vrbátky a.s.
−

Představenstvo

−

dozorčí rada

−

vedoucí pracovníci

−

osoby blízké

37 966
489
0
514

Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu vyplývá z obecně platných právních předpisů.

8. Ostatní informace
8.1

Údaje o osobě s přímou či nepřímou účastí:

Společnost nemá u žádné osoby přímou či nepřímou účast, jež činí nejméně 10% vlastního kapitálu společnosti.

8.2

Výše dividendy na akcii a dividendová politika:
Rok
2012

Kč/1 akcii
Návrh 600,-

2011

950,--

2010

300,--

2009

600,--

2008

500,--

2007

100,--

2006

60,--

2005

50,--

Na dividendy bude určen podíl čistého zisku společnosti vykázaného v účetní závěrce ve výši:
50-70 % při zisku do 30 mil. Kč
40-60 % při zisku 30,1 až 50 mil. Kč
30-50 % při zisku 50,1 až 100 mil. Kč
20-40 % při zisku nad 100,1 mil. Kč.

8.3

Události ode dne ukončení účetní závěrky

Mezi dnem ukončení závěrky a dnem zpracování výroční zprávy se nic významného pro společnost nestalo.

8.4

Zpráva o vztazích

Představenstvo došlo k závěru v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném
znění, že společnost nemá ovládající osobu a tím nevzniká představenstvu společnosti nutnost zpracovat zprávu o vztazích.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky
Ing. Zdeněk Kovařík, předseda představenstva a.s. Cukrovar Vrbátky
RNDr. Miroslav Hofschneider, místopředseda a.s. Cukrovar Vrbátky
prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by
mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.
Ve Vrbátkách dne 15.4.2013

Ing. Zdeněk Kovařík
předseda představenstva
Olomouc, Na Zákopě 16

RNDr. Miroslav Hofschneider
místopředseda představenstva
Smržice, Mlýnská 523

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti
Cukrovar Vrbátky v roce 2012
Podnikatelská činnost společnosti je úzce spjata se stavem na trhu s cukrem. Pokračující krize hospodářství se
projevila i do spotřeby našich odběratelů a společnost v roce 2012 splnila plán prodeje cukru na 88 %, což se
taky projevilo do ekonomických výsledků, které jsou nižší než v roce 2011.
Jako každoročně v období mimo kampaně probíhala údržba strojně technologického zařízení na další kampaň.
Kromě běžné údržby bylo v rámci investičních akcí a generálních oprav provedeno:
- montáž 3 ks nových topných komor typu „včelí plástev“ a 4 ks míchadel do varostrojů, v současné
době máme všechny varostroje míchané. Celkové náklady činily 7 mil. Kč
- montáž nového filtru KZF 160 na kontrolní filtraci šťávy před odparkou. Celkové náklady 3,2 mil. Kč
- výměna pásových dopravníků na vylisované řízky za šnekové dopravníky v celkové ceně 3 mil. Kč
- montáž linky na dopravu cukru k balení 1 kg. Celkové náklady 1,4 mil. Kč
- montáž auto váhy na příjmu cukrovky v ceně 876 tis. Kč
- nové čerpadlo na plavení, cena 663 tis. Kč
- denitrifikace ČOV, cena 680 tis. Kč
- nákup dvou osobních aut v ceně 2319 tis. Kč
- nákup pozemku v Olomouci- Chválkovice v ceně 2300 tis. Kč
- oprava venkovního řepného kola - cena 768 tis. Kč
- oprava spalinového potrubí u odlučovačů popílku – cena 520 tis. Kč
- oprava sít u dvou kusů řízkolisů – cena 583 tis. Kč
- vyložení a zakrytí krystalových refrygerantů nerez plechem – cena 404 tis. Kč
Dále v rámci stavebních prací bylo provedeno:
- výměna opláštění na budově surovárny včetně oddělovací stěny u řízkolisu a chladící věže – cena
2327 tis. Kč
- oprava fasády včetně výměny oken na budově rafinerie v ceně 1925 tis. Kč
- oprava boční stěny včetně přilehlé plochy u štětovského splavu – cena 1809 tis. Kč
- oprava podlahy a omítek kolem pračky – cena 620 tis. Kč
- opravy na Hotelu Bečva – výměna sprchových koutů a malování pokojů – cena 527 tis. Kč
K zajištění cukrovky na kampaň 2012 byly uzavřeny kupní smlouvy s 50 dodavateli celkem na množství
218 841 tun pěstované na ploše 3748 ha. Z tohoto množství je 168671 tun cukrovky kvótové a 50170 tun cukrovky nepodléhající kvótám.
Průběh vegetace nebyl dobrý. Od počátku setí bylo poměrně sucho, porosty špatně vzcházely a byly nevyrovnané. Nedostatek srážek v průběhu vegetace se projevil v kvalitě cukrovky zvýšeným obsahem alfa-amino
dusíku, který se negativně projevil při zpracování především ve zvýšené výrobě melasy.
Kampaň byla zahájena 17.9.2012 a ukončena po 120 dnech 15.1.2013. Instalací nových zařízení (např. montáž
nových topných komor a míchadel do varostrojů) a provedením úprav v technologii se podařilo zvýšit denní
zpracování cca o 200 t/den. Celkem bylo vykoupeno 252694 tun cukrovky při Dg 16,16 %. Technologická
kvalita řepy byla po celou dobu kampaně, velmi kolísavá což se projevilo v nižší výtěžnosti cukru a ve zvýšené výrobě melasy. V kampani bylo vyrobeno 37006 tun cukru a 8000 tun melasy.
V průběhu kampaně došlo k několika omezením ve zpracování řepy a to:
- proděravění dvou kusů trubek u kotle Oschatz – doba opravy 20 hod
- přerušení dodávky el. proudu ze sítě z důvodu spadlého stromu na vedení VN při bouřce – doba výpadku 7 hod
- 2x prasklá hřídel u rozdělovacího šnekového dopravníku nad řízkolisy, první oprava trvala 7 hod, druhá 10 hod
- ulomená hřídel míchadla v rozpouštěcí pánvi – doba opravy 7 hod
- ulomená hřídel v předčeřiči – doba opravy 6,5 hod.
Na základě poznatků z kampaně 2012 bude nutné v přípravném období se zaměřit na kvalitní opravu všech
dopravníků, které v kampani způsobovaly prostoje. Dále bude nutné provést některé drobné úpravy (např.
instalace výkonnějších čerpadel), abychom stabilizovali denní zpracování cca na 2250 t/den.

Na základě smlouvy společnost Tereos TTD, a.s. v roce 2012 přepracovala pro naši společnost 95566 tun
cukrovky přim Dg 16 % a vyrobila 13857 tun cukru nepodléhajícího kvótám. Z toho množství bylo 8004 tun
v roce 2012 prodáno v rámci vývozních licencí do třetích zemí, zbytek bude prodán opět na základě vývozních licencí v roce 2013.
Představenstvo společnosti v loňském roce rozhodlo o výstavbě cukerného sila o kapacitě 20000 tun cukru,
včetně návazných dopravních cest na balení velkého i drobného balení.
Důvodem k výstavbě sila jsou nevyhovující skladovací kapacity pro cukr. Výstavbou sila se zvýší nejen skladovací kapacita v areálu cukrovaru a odpadne převážení cukru do cizích pronajatých skladů, ale udrží se i
kvalita vyrobeného cukru v průběhu skladování.
Plán prodeje na rok 2012 byl stanoven ve výši 41800 tun cukru. Ve skutečnosti bylo prodáno 36738 t, což je
88 % stanoveného ročního plánu. Z tohoto množství bylo prodáno 19385 t v drobném spotřebitelském balení.
Pro vylepšení obchodní bilance bylo v roce 2012 nakoupeno 6000 tun cukru.
V průběhu roku 2012 byla možnost na základě nařízení NK(EU) překlasifikovat část nadvýroby z kampaně
2011 na cukr kvótový. Naše společnost mohla takto převést do kvóty 1512 tun cukru.
Na základě licence mimo EU bylo v roce 2012 vyexpedováno 3151 tun cukru nepodléhající kvótám ze skladů
ve Vrbátkách a v Litovli a 8004 tun cukru ze skladu v Dobrovici.
V roce 2012 vytvořila akciová společnost Cukrovar Vrbátky a.s. zisk před zdaněním ve výši 129 617 tis. Kč.
Celkové náklady činily 763 239 tis. Kč a celkové výnosy 892 856 tis. Kč. Řádná valná hromada společnosti
bude rozhodovat o rozdělení zisku po zdanění ve výši 105 790 tis. Kč.
Na základě známých nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru v průběhu roku 2012 společnost včas
plnila všechny své finanční závazky vůči svým obchodním partnerům. V současné době jsou všechny závazky
vůči dodavatelům cukrovky vyrovnány.
Představenstvo společnosti v rámci projednávání finančního plánu na rok 2013 schválilo uzavřít smlouvy
s pěstiteli na dodávku téměř na 235000 tun cukrové řepy a zajistit prodej ve výši 37000 tun cukru. S ohledem
na situaci na trhu s cukrem představenstvo schválilo pro rok 2013 konečnou částku plánovaného zisku ve výši
112 mil Kč a to při nákladech 529 mil Kč a výnosech 641 mil Kč.
Pro splnění těchto ekonomických výsledků bude i nadále kladen důraz na maximální využití zpracovatelské
kapacity cukrovaru při dodržení výrobních a provozních nákladů.
Cukrovar Vrbátky a.s. je stoprocentním vlastníkem dvou dceřiných společností a to Cukrplus s.r.o. a PIKANT
Ostrava s.r.o. Společnost Cukrplus s.r.o. se zabývá obchodní činností a to nákupem a prodejem cukru. Společnost PIKANT Ostrava s.r.o. se zabývá výrobou hořčice a kvasného octa a také obchoduje s cukrem.
Z půjčky poskytnuté společnosti PIKANT Ostrava s.r.o. ve výši 13,9 mil. Kč zůstalo k 31.12.2012 nesplaceno
6,9 mil. Kč.
Společnost v roce 2012 nezvyšovala základní kapitál a k 31.12.2012 nebyly v majetku společnosti žádné
vlastní akcie.
Představenstvo společnosti se scházelo v průběhu roku 2012 pravidelně jednou měsíčně. Na svých zasedáních
projednávalo všechny důležité oblasti, především financování společnosti, prodej cukru a nasmlouvání cukrovky na stanovenou kvótu. V průběhu roku 2012 nedošlo v představenstvu ani v dozorčí radě k žádné změně.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM SPOLEČNOSTI
C UK RO VAR V RB Á TK Y A . S .
za účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
1. Úvod
1.1

Stručná charakteristika společnosti

Hlavní činností společnosti je výroba a prodej cukru. Její sídlo je ve Vrbátkách č.p. 65. Společnost provozuje
cukrovar umístěný v sídle společnosti. Mimo prodeje vlastních výrobků obchoduje v menší míře i
s nakupovaným cukrem a potravinářským zbožím.
Výroba společnosti má sice sezónní charakter, protože hlavní výroba cukru z cukrové řepy probíhá od září do
konce roku, ale prodeje se uskutečňují průběžně po celý rok. Rovněž výroba drobného balení z vyrobených
zásob je pravidelná a v průběhu celého roku.
Společnost byla založena a vznikla ke dni 1. 5. 1992 vkladem části státního podniku Fondem národního majetku ČR.

1.2

Údaje o společnosti

Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku:
Právní řád:
Právní předpis:
Právní forma:
Internetová adresa:
Telefon:

Cukrovar Vrbátky a.s.
Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13
46900187
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 821
1. 5. 1992
České republiky
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
akciová společnost založená na dobu neurčitou
www. cukrovarvrbatky.cz
582301111

Předmět podnikání:

- Provozování drážní dopravy na železniční dráze
- Provozování dráhy-vlečky Cukrovaru Vrbátky
- Výroba elektřiny
- Hostinská činnost
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny

včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.3

Účetní období

Tyto účetní výkazy jsou sestaveny za účetní období počínající 1. lednem 2012 a končící 31. prosince 2012.
Den 31. prosinec 2012 je dnem, ke kterému je účetní závěrka sestavena.Účetní závěrka je sestavena na principu nepřetržitého trvání podniku.

1.4

Významní akcionáři
Jméno akcionáře

Adresa

% k 31. 12. 2012

Ing. Zdeněk Kovařík

Olomouc, Na Zákopě 16

35,01

RNDr. Miroslav Hofschneider

Smržice, Mlýnská 523

21,83

Ing. Miloslav Kolomazník

Olomouc,Nešverova 683/2

19,58

Ing. Leopold Klabal

Prostějov, Dr. Horáka 7

10,24

Ostatní drobní akcionáři *)

13,34

Celkem
100,00
*) ostatní akcionáři vlastní akcie, jejichž jednotlivé podíly nepřevyšují 5 % základního kapitálu společnosti
Cukrovar Vrbátky a.s.

1.5
1.5.1

Členové představenstva a dozorčí rady

Představenstvo
Funkce

Předseda

Jméno

Ing. Zdeněk Kovařík

Místopředseda RNDr. Miroslav Hofschneider
Člen
1.5.2

Ing. Václav Řehák

Dozorčí rada
Funkce

Jméno

Předseda Ing. František Křivánek
Členové: Josef Vytásek
Ing. Tomáš Kovařík
Ing. Jaroslav Navrátil
Antonín Vojkůvka
Ing. Jan Spáčilík
Ing. Olga Šubertová
Věra Mádrová
Evžen Cetkovský

1.6

Změny v obchodním rejstříku za rok 2012

V průběhu roku 2012 nedošlo v představenstvu ani v dozorčí radě k žádné změně.

1.7

Organizační struktura

Společnost provozuje svoji činnost ve svém sídle v jediném výrobním závodu. Nemá další organizační členění.

1.8

Významné změny pro rok 2012

Nebyly

2. Majetkové účasti a dceřiné společnosti
Společnost má pouze dvě dceřiné společnosti Cukrplus, s.r.o. a PIKANT Ostrava s.r.o., nemá s nimi uzavřeny
ovládací smlouvy.
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

2.1

Cukrplus, s.r.o.

Obchodní firma:

Cukrplus, s.r.o.

Sídlo:

Olomouc, Chválkovická čp. 597/11, PSČ 772 00

IČ:

25839365
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 20 798
24. 6. 1999
společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku:
Právní forma:

Předmět činnosti:
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkovatelská činnost,
marketingové služby,
ekonomické poradenství,
výroba a prodej cukru a jeho modifikací
výroba a prodej nealkoholických nápojů.
Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.
Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 1 000 000,- Kč a je zcela splacena.

2.2

PIKANT Ostrava, s.r.o.

Obchodní firma:

PIKANT Ostrava, s.r.o.

Sídlo:

Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 5163/163, PSČ 722 03

IČ:

25905163
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 24 959
27. 3. 2002
společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku:
Právní forma:

Předmět činnosti:
výroba potravinářských výrobků,
velkoobchod,
zprostředkování obchodu,
silniční motorová doprava nákladní.
Společník:
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.
Základní kapitál společnosti:
Výše upsaného základního kapitálu činí 10 000 000,- Kč a je zcela splacena.

2.3

Základní informace o dceřiných společnostech k 31.12.2012
Ukazatel
Cukrplus s.r.o. Pikant s.r.o.
Vlastní kapitál 33 458
17 042
Zisk
6 822
-430

3. Přehled významných účetních politik společnosti
3.1

Pozemky, budovy a zařízení

Majetek, zařízení a technika se oceňují historickou cenou sníženou o oprávky. Za dlouhodobý majetek se považují veškeré nemovitosti a movitý majetek v pořizovací hodnotě 40 tis. Kč a vyšší. Technické zhodnocení
zvyšuje pořizovací hodnotu jen, je-li za běžný rok vyšší než 40 tis. Kč.
Případné snížení hodnoty se vyjadřuje opravnými položkami a účtuje se do výsledku příslušného roku.
Odpisy jsou stanoveny lineárně na základě posouzení doby životnosti příslušného aktiva.
Odpisování aktiva, ať již nakoupeného nebo vyrobeného ve vlastní režii, začíná měsícem následujícím po
zařazení do provozu.
Pozemky nejsou odpisovány.
Doba životnosti významných aktiv je stanovena následovně a jednotlivé předměty jsou odepisovány podle
níže uvedeného přehledu:

Doba odepisování
v letech
4

3.2

Charakteristické předměty
Počítače a výpočetní a řídící technika

6

Osobní automobily, stroje a strojní vybavení, nákladní automobily, nakladače

10

Odstředivky, balící stroje, telefonní ústředna

12

Výtahy a dopravníky, zásobníky na cukr, čerpadla a kompresory, nádrže, transformátory, elektrické rozvody

14

Difuzér, parostroje, řezačka

20

Komíny, vlečka, potrubní rozvody, chladící věž, fotovoltaická elektrárna

30

Budovy a stavby

Dlouhodobý nehmotný majetek

Mezi dlouhodobá nehmotná aktiva patří:
−
−
−

software,
povolenky na emise skleníkových plynů,
úplatně pořízené výrobní kvóty.

3.2.1 Software (SW)
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje SW s pořizovací hodnotou vyšší než 60 tis. Kč za jednu licenci. Odpisuje se lineárně po dobu životnosti, která je stanovena na 4 roky. Za technické zhodnocení jsou považovány jen úpravy, jejichž pořizovací hodnota je za běžný rok vyšší než 60 tis. Kč za jednu licenci.
3.2.2 Povolenky na emise skleníkových plynů
Povolenky na emise skleníkových plynů jsou vykázány podle českých pravidel platných pro vedení účetnictví
a to takto:
−

povolenky jsou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na cenu, který se neodepisuje,
− oceňují se reprodukční pořizovací cenou dle veřejného trhu,
− nabytí se zaúčtuje na
− MD – dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
− Dal – zúčtování daní a dotací,
− spotřeba se účtuje na
− MD náklady – ostatní provozní,
− Dal – DNM,
a současně
− MD – zúčtování daní a dotací
− Dal – výnosy – ostatní provozní.
V případě poklesu jejich hodnoty se zaúčtuje opravná položka, a to proti snížení závazku na účtu zúčtování
daní a dotací.

3.2.3 Úplatně pořízené výrobní kvóty
Úplatně pořízené výrobní kvóty jsou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek a jsou evidovány
v pořizovací hodnotě a lineárně odepisovány po dobu 4 let v souvislosti s probíhající výrobou cukru.

3.3

Dlouhodobé finanční investice, dceřiné společnosti

Akcie a jiné majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou a opravné položky se vytváří takto:
−

Pokud se s cennými papíry běžně obchoduje na veřejném trhu a jsou známy ceny z těchto obchodů,
tak těmito cenami.
− Pokud se s nimi neobchoduje a jsou k dispozici výkazy příslušné účetní jednotky, tak se opravné položky stanoví s přihlédnutím k
− obdrženým dividendám,
− údajům z dostupných výkazů.
− Pokud nejsou informace dle předchozích bodů, tak se vytváří opravná položka ve výši 100 % pořizovací hodnoty.
− Dlouhodobé dlužné cenné papíry držené do doby splatnosti se oceňují pořizovací hodnotou a úrokem
nevyplaceným k rozvahovému dni.

3.4

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů a jsou účtovány způsobem A. Na skladě jsou evidovány v průměrných cenách vypočtených z cen pořizovacích. Vážený aritmetický průměr je počítán jednou měsíčně. Výdej zásob ze skladu je oceněn cenami, v nichž jsou zásoby evidovány
na skladě.
Zásoby vlastní výroby (tj. nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky) jsou oceňovány skutečnými
náklady, do nichž je započítáno:
- přímé náklady na cukrovku (cukrovka podléhající kvótám, příplatek za cukrovku, průmyslová cukrovka,
nadsmluvní cukrovka mínus smluvní pokuty dohodnuté v kupních smlouvách za nedodržení kvalitativních
znaků dodávky, jako je překročení nečistot, nesprávné seříznutí bulev apod.) Do přímých nákladů na cukrovku se nezapočítává podíl na ceně cukru pro pěstitele (tj. doplatek k minimální ceně cukrovky).
- náklady na ostatní materiál (vápenec, chemikálie, filtrační materiál, uhlí, koks )
- náklady na energie ( spotřeba elektrické energie, vody )
- přímé mzdy včetně povinného pojištění
Propočet cen zásob vlastní výroby se provádí vždy ke konci běžného roku a změna z něj vyplývající se promítá do běžného roku.

3.5

Pohledávky

Krátkodobé pohledávky představují především pohledávky z obchodního styku. Společnost vytváří
k pohledávkám po splatnosti následující opravné položky:

Pohledávky 6 - 12 měsíců po datu splatnosti
Pohledávky 12 měsíců po datu splatnosti

80 %
100 %

3.6

Cizí měny

Transakce realizované v cizích měnách jsou převedeny kursem platným k datu realizace těchto transakcí. Peněžní položky jsou k datu závěrky převáděny na funkční měnu kursem vyhlášeným Českou národní bankou,
dávky z výrobních kvót placené SZIF, jsou převáděny kursem ECB podle nařízení EU, veškeré vzniklé rozdíly jsou vykázány ve výsledovce.

3.7

Výzkum a vývoj – nehmotná aktiva vytvořená ve vlastní režii

Společnost neprovádí žádný výzkum ani vývoj.

3.8

Krátkodobé finanční investice

Krátkodobé investice do cenných papírů jsou ke dni závěrky oceňovány reálnou hodnotou, stanovenou podle
dostupných údajů na veřejném trhu s cennými papíry.

3.9

Časové rozlišení

Časově se rozlišují náklady a výnosy, které se týkají jiného období než běžného roku. Jednotlivé položky,
které jsou menší než 0,1 % ze součtu výnosů se nemusí časově rozlišovat vzhledem k jejich nevýznamnosti.

4. Poznámky a vysvětlivky k výkazům
4.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

4.1.1 Povolenky na vypouštění skleníkových plynů
Zůstatek k 31.12.2012 je 24 253 ks, což představuje v pořizovací ceně hodnotu 5 454 449,- Kč. Vzhledem
k vývoji hodnoty k tomuto datu je vytvořena opravná položka ve výši 1 473 076,- Kč.
4.1.2 Úplatně pořízené výrobní kvóty
Společnost v letech 2006 a 2007 navýšila přidělenou výrobní kvótu ve výši 20 202,689 t o 1786,323 tun. Za
navýšení kvóty zaplatila 36 419 tis. Kč, toto je považováno za pořizovací hodnotu a odepisováno po dobu 4
let. K 31.12.2012 jsou již plně odepsány.

4.2

Pozemky, budovy, stavby a zařízení

K datu rozvahy činí celková účetní hodnota pozemků, budov a zařízení 240 527 tis. Kč. Tato položka obsahuje především výrobní budovy, pozemky a zařízení v sídle společnosti ve Vrbátkách.
Následující tabulka ukazuje změny v položce pozemků, budov a zařízení během účetního období.
v tis. CZK
K
31.12.2011

Položka
Pozemky

brutto

20 360

Budovy a stavby

brutto

219 503

Úbytky

2 312

6 661

brutto

378 284

18 360

oprávky

271 784

19 952

K
31.12.2012

22 672
68

96 725

oprávky
Movitý majetek

Přírůstky

219 435
103 386

3 103

393 541
291 736

Movitý majetek
Hlavními položkami přírůstku movitých věcí v roce 2012 byly:
-

Komory s míchadly do varostrojů

6 790 tis. Kč

-

Šnekový dopravník na řízky

3 009 tis. Kč

-

2 osobní auta

2 319 tis. Kč

-

Silniční váha

876 tis. Kč

-

Valníkový přívěs

667 tis. Kč

-

Čerpadlo

663 tis. Kč

-

Nerez nádrž a izolace

588 tis. Kč

-

4 dopravníky na cukr

954 tis. Kč

-

Třídící stroj

288 tis. Kč

-

Třídící stroj

276 tis. Kč

-

Elevátor

212 tis. Kč

-

Kladkostroj

112 tis. Kč

Vyřazen likvidací byl nepotřebný, nefunkční, zastaralý a plně odepsaný majetek v hodnotě 1 159 tis. Kč (pásový dopravník, vodní čerpadlo, traktorová váha, počítač apod.). Prodány byl tři osobní automobily a valníkový přívěs z roku 2000.
4.2.1 Pozemky
Hlavním přírůstkem v roce 2012 byl nákup pozemku ve Chválkovicích za 2 300 tis. Kč.
Celkem společnost vlastní pozemky o výměře 361 738 m2, hodnota pozemků je 22 672 307,- Kč.

4.2.2
Není

Majetek zatížený zástavním právem a věcným břemenem

4.3

Obchodní pohledávky

Časová struktura pohledávek je následující:
V tis. CZK netto
Pohledávky do splatnosti
Pohledávky po splatnosti 1 – 180 dnů
Pohledávky po splatnosti 181 – 360 dnů
Pohledávky po splatnosti nad 360 dnů
Celkem

31. 12. 2012
38 448
23 846
5
614
62 913

4.4

Obchodní závazky

Časová struktura závazků je následující:

V tis. CZK netto
Závazky do splatnosti

31. 12. 2012
126 863

Závazky po splatnosti 1 – 180 dnů
Závazky po splatnosti 181 – 360 dnů

0

Závazky po splatnosti nad 360 dnů

0

Celkem

4.5

297

127 160

Splatné závazky vůči státu, dotace, daně
V tis. CZK
31. 12. 2012
Pojistné na sociální zabezp. a příspěvky na st. politiku zaměstnanosti
1 773
Veřejné zdravotní pojištění

798

Daňové nedoplatky

1 008

Státní zemědělský intervenční fond – výrobní dávka

6 634

Dotace – emisní povolenky

3 981

Celkem

4.6

14 194

Přijaté úvěry

Společnost přijala dne 1.10.2012 úvěr od společnosti Tereos TTD, a.s. ve výši 138 275 500,- Kč k úhradě
jistoty pro licence na vývoz cukru mimo rámec kvót dle čl. 12a Nařízení Komise (ES) č. 951/2006. Výše
úvěru odpovídá stanovené výši jistoty pro vývozní licenci 50 000 tun cukru nepodléhajícího kvótám.
Úvěr je úročen ve výši 1,5 % p.a., část ho již byla splacena a k 31.12.2012 činí nesplacená část 42 646 tis. Kč.

4.7

Daně z příjmů

Splatná daň byla v této účetní závěrce vypočtena ve výši 23 990 tis. Kč na základě platné daňové legislativy.
Byla použita daňová sazba 19 %.
Odložená daň vzniká z rozdílů mezi účetními a daňovými hodnotami aktiv a závazků. Pro kalkulaci odložené
daně byla použita daňová sazba 19 %.
Účetní
hodnota

Daňová
hodnota

Budovy a stavby, zařízení
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku
Opravné položky k zásobám
Opravné položky k pohledávkám

249 184
-425
-287
-627

166 772
0
0
0

-82 412
425
287
627

-15 659
81
55
119

Celkem
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2011
Snížení daňového závazku za rok 2012

247 845

166 772

-81 073

-15 404
-15 567
163

v tis. CZK

Doměrky splatné daně společnost nemá.

Přechodný
rozdíl

Odložený daň.
závazek

Přehled tržeb
Rozdělení tržeb ( v tis. Kč) uvádí následující tabulka:

Položka

Celkem

Z toho:
cukr

cukr

velké balení drobné balení Ostatní

Tržby za prodej zboží
134 763
Tržby za prodej vlastních výrobků 667 158

102 726
204 749

0 32 037
431 752 30 657

Z toho:
- tuzemsko
- zahraničí

144 843
162 632

375 658 62 685
56 094
9

Položka

583 186
218 735

Celkem Z toho:

Tržby za prodej služeb 18 604
Z toho:
- tuzemsko
18 604
- zahraničí

pronájem el. energie

nákl.
ostatní
čištění
cukrovky doprava

2 018

7 647

2 944

4 510

1 485

2 018

7 647

2 944

4 510

1 485

5. Poznámky a vysvětlivky k výkazu o změnách vlastního kapitálu
5.1

Přehled o vlastním kapitálu

Pohyby ve vlastním kapitálu za minulý rok dokumentuje následující tabulka:
Položka
Vlastní kapitál bez menš. podílů

Stav
1.1.2011

Zvýšení

Snížení

Rozdělení
HV m.r.

HV běžného roku

Stav
31.12.2011

542 023

263

-12

-20 764

154 045

675 555

Základní kapitál

66 547

0

0

0

0

66 547

Základní kapitál

66 547
0

0

0

0

318

0

-12

0

0

19 829

Kapitálové fondy a oceňovací rozdíly

318

Kapitálové fondy

318

Fondy ze zisku

19 841

Rezervní fond

19 822

Statutární a ostatní fondy
Hosp.výsledek minulých let
Hosp.výsledek za úč.období bez menš. podílů
Výplata dividend
Výplata tantiém

66 547
318
19 822

19
404 234
51 083

-12
263

7
30 319
-51 083
19 964
800

434 816
154 045

154 045

Pohyby ve vlastním kapitálu za běžný rok dokumentuje následující tabulka:
Stav
1.1.2012

Zvýšení

Snížení

Rozdělení
HV m.r.

HV běžného roku

Stav
31.12.2012

675 555

0

-36

-67 219

105 790

714 090

Základní kapitál

66 547

0

0

0

0

Základní kapitál

66 547

Položka
Vlastní kapitál bez menš. podílů

Kapitálové fondy a oceňovací rozdíly

318

Kapitálové fondy

318

Fondy ze zisku

19 829

Rezervní fond

19 822

Statutární a ostatní fondy

66 547
66 547

0

0

0

0

318

0

-36

0

0

20 793

318

7

19 822
-36

1 000

Hosp.výsledek minulých let

434 816

85 826

Hosp.výsledek za úč.období bez menš. podílů

154 045

-154 045

Výplata dividend

63 219

Výplata tantiém

4 000

971
520 642
105 790

105 790

Základní kapitál je rozdělen do 66 547 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč/ks.

5.2

Výplaty dividend a tantiém za rok 2011

Valná hromada konaná dne 29.5.2012 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2011 a rozhodla o rozdělení
zisku a schválila výplatu dividend a tantiém ve výši:
−
−

dividendy v celkové výši 63 219 650 Kč,
tantiém v celkové výši
4 000 000 Kč.

6. Ostatní vysvětlivky
6.1

Pracovníci a osobní náklady

Mzdové a osobní náklady se skládají z těchto položek:

V tis. CZK netto

Mzdové náklady
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
Sociální a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Mzdové a osobní náklady celkem
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
z toho: řídící pracovníci

6.2

Transakce se spřízněnými osobami

Rok 2012

37 452
2 708
13 983
1 581
55 724
117
6

Transakce s dceřinými společnostmi
Dceřinými společnosti jsou PIKANT Ostrava ,s.r.o. a Cukrplus ,s.r.o. V průběhu roku 2012
bylo těmto
společnostem dodáno hotových výrobků a služeb celkem za 24 304 tis. Kč a od nich bylo nakoupeno společností celkem za 2 705 tis.Kč. Přehled dodávek uvádí následující tabulka:

V tis. Kč – vodorovně = nákup

Cukrovar
Cukrplus
Pikant
Celkem

Cukrovar Cukrplus Pikant Celkem
2 705
xxx
2 705
22 825
xxx
22 825
1 479
xxx
1 479
24 304
0 2 705 27 009

Všechny transakce uskutečněné s těmito spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti nevznikla žádná
ztráta z těchto spřízněných transakcí.
Transakce s ostatními spřízněnými stranami
Se společností jsou spřízněny i další strany, a to personálně. Jedná se o:
− Společnost REDAM, s.r.o. jejíž jednatel a majitel je současně členem představenstva společnosti.
− Společnost Litovelská cukrovarna a.s. v jejímž vedení jsou tři akcionáři Cukrovaru Vrbátky.
Dále za spřízněné osoby je možné považovat družstva a podniky jejíchž ředitelé nebo předsedové jsou členy
dozorčí rady společnosti. Od těchto podniků společnost nakupuje cukrovku a dodává jim některé potřeby pro
její pěstování. Jedná se o:
−
−
−
−

Statek Prostějov,
ZD Senice,
ZD Dub nad Moravou,
ZD Vrahovice.

S výše uvedenými podniky proběhly transakce v následujícím rozsahu ( v tis. Kč):

Podnik

ZD Dub
ZD Senice
ZD Vrahovice
Statek Prostějov
REDAM
Litovelská cukrovarna a.s.
Celkem

Rok 2012
Nákup

Prodej

31 060
10 111
10 290
2 993
5 160
85 901
145 515

3 655
2 071
1 325
343
241
194
7 829

Všechny transakce uskutečněné se spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti nevznikla žádná újma
z těchto transakcí.
Transakce s akcionáři a členy představenstva a dozorčí rady nebyly v průběhu roku 2012 prováděny.

6.3

Odměny vedení společnosti

Následující tabulka poskytuje přehled odměn poskytnutých členům vedení společnosti (představenstvo, dozorčí rada a vedení společnosti) :

1. leden 2012 –
31. prosinec 2012

Údaje v tisících Kč

Krátkodobé požitky

13 595

Ostatní požitky

174

Odměny vedení celkem

13 769

Krátkodobé požitky představují vyplacené platy, mzdy a tantiémy.
Ostatní požitky představují úhradu příspěvku na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění.
Nepeněžní příjmy - služební vozidlo ke služebním i soukromým účelům využívá předseda představenstva,
předseda dozorčí rady a ředitel společnosti na základě podmínek upravených ve zvláštní smlouvě. Vozidlo
poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění, spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití
je hrazena na základě faktury za měsíční období.
Žádné jiné požitky (tj. například požitky po skončení pracovního poměru, ostatní dlouhodobé požitky, požitky
související s ukončením pracovního poměru nebo platby akciemi) nebyly poskytnuty.

6.4

Náklady na odměny auditorům za rok 2012 (bez DPH)
Poskytovatel služeb
A&CE Audit s.r.o.

Předmět činnosti

Kč

Audit účetní závěrky za rok 2010 188 000

Ptašínského 4, 602 00 Brno
Dceřiné společnosti nebyly auditované.

6.5

Řízení rizik

Společnost při svých aktivitách čelí mnoha faktorům rizika.
Obchodní pohledávky vznikají především při prodeji vlastních výrobků a zboží. Toto riziko je eliminováno
důslednou obchodní politikou při řízení odbytových vztahů. Vzhledem k tomu, že úvěrové riziko bylo shledáno nevýznamným, nevidí společnost nutnost uzavřít pojištění obchodních pohledávek, protože odhadované
pojistné by převýšilo možné ztráty. Zákazníci společnosti jsou většinou významné tuzemské a zahraniční obchodní společnosti s dobrou úvěrovou historií.
Společnost čelí riziku neočekávaných změn ve směnném kurzu EUR. Vzhledem k charakteru činnosti společnosti a k poměrně stabilnímu kurzu EUR je toto riziko z velké části eliminováno důsledným operativním
řízením obchodní politiky společnosti. Zbylé riziko je předmětem pravidelného sledování.
Společnost také čelí riziku změn v tržních cenách materiálu, energií a nakupovaných služeb. Vedení společnosti však nepovažuje toto riziko za významné, vzhledem k nízké míře inflace v České republice.

6.6

Závazky neuvedené v rozvaze

Nejsou.

6.7

Konsolidovaná účetní závěrka

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. rozhodlo neprovádět za rok 2012 konsolidaci s odvoláním
na § 62 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ustanovení o významnosti v § 19 odst. 6 zákona č.
563/1991 Sb. Z hlediska celku nejsou dceřiné společnosti PIKANT Ostrava, s.r.o. a Cukrplus, s.r.o. významné a nebudou zahrnuty do konsolidačního celku vzhledem k tomu, že jejich podíl na celkové bilanční sumě a
na výnosech je nevýznamný.

6.8

Významné události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni (31.12.2012) do data podpisu účetní závěrky nedošlo k žádné významné události.

Datum podpisu - sestavení účetní závěrky:
5. 4. 2013

Ing. Zdeněk Kovařík
předseda představenstva

Ing. Olga Šubertová
ekonomka

