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Výroční zpráva za rok 2004 je vypracována podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákona 
 č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a vyhlášky č. 263/2004 Sb. o minimálních náležitostech 

prospektu cenného papíru.ve znění pozdějších předpisů. Je  k dispozici od 30. dubna 2005 v sídle 
společnosti, v sídle organizátora trhu cenných papírů a ve sbírce listin Krajského soudu v Brně.  
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I. Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
 

Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, 
 
 uplynulý rok 2004, jehož hodnocení a výsledky jsou Vám prostřednictvím této zprávy předkládány 
představenstvem akciové společnosti Cukrovar Vrbátky, byl i pro naši společnost, stejně jako pro celou Českou 
republiku rokem mimořádným, a to v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Naše společnost byla na tento 
historický okamžik dobře připravena, a to zejména díky realizaci řady opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti jak 
ve výrobě cukru, tak i v pěstování cukrovky. Za poslední tři roky před vstupem do EU jsme proinvestovali převážně do 
technologie více než sto milionů Kč a i v roce minulém jsme pokračovali v akcích převážně nutných pro zlepšení 
kvality výsledného produktu naší společnosti – cukru, jako bylo například pořízení nové sušárny cukru nákladem přes 3 
mil. Kč, modernizace odstředivek, nahrazení černého materiálu nerezem v zásobnících cukru či pořízení baličky cukru 
bridž a nový výkonný balící stroj na hygienické balení cukru. Dále pokračovaly práce na zlepšení pracovního prostředí 
generální opravou omítek, podlah a stropů v hlavních výrobních halách, dobudování nového velínu a na  dalším 
zkvalitnění řídícího systému výroby cukru. Vše výše uvedené, včetně uplatňovaného systému jakosti a v neposlední 
řadě i udělených ocenění pro tři naše stěžejní výrobky – cukru krystal, moučka a kostky značkou Klasa přispělo 
k tomu, že se naše společnost může uplatnit na náročném trhu EU. Na celkové hodnocení dopadu vstupu cukrovarsko-
řepařského odvětví, a tedy i naší společnosti do EU je nutno vyčkat minimálně po ukončení roku 2005. Již nyní je však 
možno konstatovat, že celkové dopady na naši společnost budou v souvislosti s uplatňovanými byrokratickými 
předpisy vesměs negativní. Zásadní rozpor je možné konstatovat mezi cenou cukrovky, která je určena jako minimální 
a cenou cukru, která je sice stanovena pro intervenční nákupy, ale v současné době je v ČR i okolních státech výrazně 
nižší, a tedy i naše společnost, pokud chce na trhu uspět, tak se musí přizpůsobit, a to na úkor své marže. Připravovaná 
reforma cukerního pořádku EU určitě nepřinese zlepšení, spíše naopak – určitě se sníží objem výroby cukru a tedy i 
kvóty pro producenty a sníží se i cena cukru. To vše přinese zvýšené nároky na všechny producenty i pěstitele 
cukrovky. I pro naši společnost to bude znamenat, přes přijatá opatření zaměřená na úspory, efektivnost, zvýšenou 
finalizaci produkce atp. dopad zejména do ekonomických výsledků, jak je zřejmé z výhledu hospodaření, který je 
rovněž součástí této zprávy. 
 
 Pokud hodnotíme právě ukončený rok  podle dosažených výsledků, je nutno mít na zřeteli výše uvedené, tj. 
zejména negativní vliv regulace cukerního  trhu. V roce 2004 bylo zpracováno 193 tis. tun cukrové řepy a vyrobeno 
skoro 29 tisíc tun rafinovaného bílého cukru v nejlepší kvalitě při minimálních ztrátách. Z prodaných cca 29 tis. tun 
cukru představoval prodej v drobném balení 16 tis. tun, tj. 55 %, dosažené ceny však výrazně zaostaly za plánovanou 
úrovní.. Proto činil dosažený zisk po zdanění 27,8 mil. Kč, což je výrazně méně proti minulému roku i proti plánu. 
 
 S ohledem na výše uvedené a dále z důvodu nevyjasněné situace na trhu, kde přetrvává propad cen výrazně pod 
intervenční cenu cukru s očekávaným negativním dopadem do celkové finanční situace společnosti navrhuje 
představenstvo valné hromadě výrazně krátit tantiémy a 
 
 vyplatit za rok 2004 dividendu v poloviční úrovni roku 2003, tedy 
 
    40 Kč na akcii. 
 
 Závěrem je nutno ještě zmínit dosažené výsledky našich dceřinných společností. 
Cukrplus, s.r.o. dosáhla v roce 2004 při tržbách 31 mil. Kč zisku po zdanění ve výši 2,2 mil. Kč.  
Pikant Ostrava, s.r.o. dosáhla při celkových tržbách 82,7 mil. Kč a výkonech při výrobě hořčice a octa ve výši 31 mil. 
Kč zisku po zdanění ve výši 1,7 mil. Kč. 
 
 Konsolidovaný zisk po zdanění tedy představuje částku 50,4 mil. Kč. 
 
 
 
Ve Vrbátkách dne  26.4.2005     Ing. Zdeněk K o v a ř í k   v.r. 

předseda představenstva  
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II. Textová část konsolidované výroční zprávy  emitenta registrovaného cenného   
     papíru 
 
1. Údaje o emitentovi  
Obchodní firma:   Cukrovar Vrbátky a.s. 
Sídlo:                                            Vrbátky č.p. 65   
PSČ:                                                 798 13 
IČ:    46900187 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 821 
Datum vzniku:    1.5.1992 
Právní řád:    České republiky 
Právní předpis:     Obchodní zákoník 
Právní forma:    akciová společnost založena na dobu neurčitou 
 
     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:  
Dle § 4 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 

a) výroba cukru a jeho modifikací, 
b) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
c) provozování ubytovacího zařízení, 
d) práce jednoúčelovými stroji, 
e) silniční motorová doprava, 
f) hostinská činnost – provozování stravovacího zařízení, 
g) zprostředkovatelská činnost, 
h) provozování drážní dopravy na železniční dráze, 
i) provozování dráhy – vlečky cukrovaru, 
j) výroba potravinářských výrobků, 
k) výroba nealkoholických nápojů, 
l) kontrola návaznosti měřidel. 
 

Dceřinná společnost Cukrovaru Vrbátky a.s. 
Obchodní jméno:    Cukrplus, s.r.o. 
Sídlo:                      Chválkovická 597/11, 77200 Olomouc 
Právní forma:          společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:         24.6.1999 

 
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.  
 
 
Dceřinná společnost Cukrovaru Vrbátky a.s. 
Obchodní jméno:        PIKANT Ostrava, s.r.o. 
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Sídlo:                          ul. 5. května 5163/163 72203 Ostrava-                                                  
             Třebovice   

Právní forma:             společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:           27.3.2002 

 
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.  

 
 
 
Údaje o cenných papírech 
 
Vydané cenné papíry: 

 Druh:   akcie kmenové 
Forma:   na majitele 

  Podoba:  zaknihovaná 
  Počet kusů:  103 000 ks 
  Jmenovitá hodnota: 1.000 Kč 
  Celkový objem emise:   103 000 000 Kč 
  ISIN:   CS0008417358 
 

Forma akcie ISIN Podoba Jmenovitá  
hodnota 

   Počet 
   akcií v ks 

  Celkový objem 
  emise v Kč 

 Na  
 majitele 

CS0008417358 
 

zaknihovaná 
 

1 000 
 

103 000 
 

103 000 000 
 

V roce 2004 byly akcie přijaty k obchodovány na veřejném trhu RM-Systém, a.s. akcie společnosti Cukrovar Vrbátky 
a.s. nebyly přijaty k obchodování na žádných zahraničních trzích a nebylo o toto přijetí ani požádáno. 
 
  
RM-Systém zahajoval rok 2004 kurzem 3360,- Kč/akcii a v prosinci roku 2004 dosahoval kurz 3102,- Kč/akcii. 
 
 
 
Přehled akcionářů  k 31.12.2004 přesahující 5 % základního kapitálu 
Název                                                Sídlo/bydliště                              Podíl na zákl.kapitálu 
Eastern Sugar ČR a.s.                  Praha 8, Na Žertvách 29/2247                 25,07 % 
Ing. Kovařík Zdeněk                   Olomouc, Na Zákopě 16                          24,73 % 
RNDr. Hofschneider Miroslav    Smržice, Mlýnská 523                             15,44 % 
Ing. Kolomazník Miloslav          Olomouc, Husova 5                                 14,06 % 
Ing. Klabal Leopold                    Prostějov, Dr. Horáka 7                             9,04 % 
*Ostatní akcionáři                                                                                        11,66 % 
* ostatní akcionáři vlastní akcie, jejichž jednotlivé podíly  nepřevyšují 5 % základního kapitálu společnosti Cukrovar 
Vrbátky a.s. 
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Práva a povinnosti akcionářů 
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 SCP. 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.  
4.  Každý akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je spojeno 
právo uplatnit jeden hlas. 
5.  Každý akcionář je vázán usneseními valné hromady. 
6.  Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada určila podle výsledku hospodaření 
společnosti k rozdělení. 
7.  Každý akcionář, který upsal akcie společnosti, je povinen včas splatit emisní kurs připadající na akcie jím upsané.  
8.  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, která provádí výplatu dividend, neúročí se a po 4 letech se převádějí do rezervního 
fondu 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: 
Česká spořitelna, a.s. Praha   
 
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. 
 
Počet akcií mezi veřejností 
Mezi veřejností je umístěno 103 000 ks akcií, na které připadá 103 000 000 Kč základního kapitálu, tj. 100 % 
z celkového základního kapitálu společnosti. 
 
Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií 
 V účetním roce 2004 nebyl učiněn veřejný návrh smlouvy o koupi akcií naší společnosti. 
 
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 v Lidových novinách, dále na internetových 
stránkách společnosti a finančním portále. 
 
Změny ve struktuře cenných papírů 
V průběhu roku 2004 nedošlo k žádným změnám ve struktuře cenných papírů či v právech vztahujících se k cenným 
papírům. 
 
Změny základního kapitálu  
V průběhu roku 2004 nedošlo ke změně základního kapitálu konsolidované společnosti. 
 
Valné hromady 
Řádná valná hromada 
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Valná hromada společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se konala dne 18.5.2004, zúčastnilo se jí 89,74 % akcionářů. 
Projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2003, jakož i zprávu 
dozorčí rady a schválila účetní závěrku a rozdělení zisku. Valná hromada byla seznámena, že skončilo funkční období 
členů představenstva ing. Zdeňka Kovaříka, RNDr. Miroslava Hofschneidera a ing. Václava Řeháka a členů dozorčí 
rady ing. Františka Křivánka, Josefa Vytáska a ing. Miroslava Kolečkáře. Dále byli odvolání členové dozorčí rady 
ing. Jaroslav Navrátil a ing. Jan Spáčilík z důvodu sjednocení počátku volebního období. Valná hromada opětovně 
zvolila shora uvedené členy představenstva a dozorčí rady, dále byla zvolena členkou dozorčí rady p. Hana 
Rozsívalová.  
 
Mimořádná valná hromada 
Mimořádná valná hromada byla svolána na 27.12.2004, aby rozhodla o vyřazení účastnických cenných papírů 
z obchodování na oficiálním trhu.  Mimořádné valné hromady se zúčastnilo 90,4 % akcionářů. Pro vyřazení 
účastnických cenných papírů se vyslovilo 70,86 % přítomných akcionářů, což nesplňovalo tříčtvrtinovou většinu 
akcionářů potřebnou pro schválení uvedeného rozhodnutí.  
Důvodem konání mimořádné valné hromady byla žádost akcionáře, který vlastní více než 3 % základního kapitálu 
společnosti o zrušení registrace cenných papírů z titulu nízkého objemu obchodovatelných cenných papírů na trhu a 
nové právní úpravy vedení účetnictví dle IFRS od 1.1.2005, z čehož plyne pro naši společnost neúměrné navýšení 
nákladů vzhledem k objemu obchodů s cennými papíry. 
  
Rozhodnutí jediného společníka 
Rozhodnutím jediného společníka dne 25.3.2004 byla projednána a schválena řádná účetní závěrka společnosti 
Cukrplus s.r.o. za účetní období roku 2003 a výsledek hospodaření – zisk byl převeden do budoucích let hospodaření. 
 
Rozhodnutí jediného společníka 
Rozhodnutím jediného společníka dne 29.4.2004 byla projednána a schválena řádná účetní závěrka společnosti 
PIKANT Ostrava s.r.o. za účetní období roku 2003 a výsledek hospodaření – zisk byl převeden do budoucích let 
hospodaření. 
 
Popis struktury koncernu 
Cukrovar Vrbátky a.s. je členem koncernu, který má tuto strukturu: 
Ovládající osoba   Ovládaná osoba  Majetkový podíl v ovládané osobě 
Cukrovar Vrbátky 
    Cukrplus s.r.   100 % 
    Pikant Ostrava s.r.o.  100 % 
 
2. Údaje o činnosti  
Společnosti vznikla za rok 2004 povinnost sestavit poprvé konsolidovanou účetní závěrku, proto jsou další údaje o 
činnosti uváděny z pohledu konsolidačního celku. Součástí této výroční zprávy jsou také individuální účetní závěrky 
mateřské společnosti Cukrovaru Vrbátky a.s. za rok 2003 a 2004. 
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 jedna 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. 
 

Nové výrobky 
V roce 2004 byly uvedeny na trh nové výrobky: 
Název výrobku                                                          Balení v kg 
Cukr přírodní - bridž                                                  0,5  
Cukr přírodní – bridž s med.příchutí                          0,5 
Cukr třtinový – kostky                                               0,25 
Cukr třtinový                                                              0,50 
Cukr přírodní                                                              0,50 
Nápoje v prášku s příchutí pomeranč, citron, jablko, višeň. 
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Údaje o tržbách: 
 

a)  Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby  
 

ROK  2002  2003  2004 
Tržby v tis. Kč         0        0               593 884 

 
Tržby byly realizovány z 89 % v tuzemsku a byly tvořeny v sídle emitenta, 11 % tvořil export. 
 

b) Podíl tržeb za prodané výrobky na obratu 2004 
 

Výroba dle druhů Prodej v tunách  Podíl na obratu v % 

Cukr krystal velké balení              11470               30,29    
Cukr krupice velké balení                1527                 4,73   
Cukr krystal DSB                6287               22,21    
Cukr krupice DSB                5097               17,83    
Cukr moučka                3024                11,50  
Hygiena                  494                 2,51 
Vanilka                    83                 0,48    
Skořice                    14                  0,10  
Kostky                  620                 2,62   
Želírovací cukr                   42                0,18 
Hořčice               1455                4,44 
Ocet  m3               1000                1,06 
Nové výroby                   36                0,26 

Melasa               5492                                         1,78 

 
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společnostmi : 
 

oblast Budovy,stavby tis. Kč                      Pozemky Pořizovací cena 
  Výměra tis. m2 ocenění tis. Kč 
Cukrovar Vrbátky 
Hotel Bečva                         
Nájemní dům Olomouc       
Polyfun. dům Olomouc 
PIKANT Ostrava 

100 295 
    7 673 

                   6 008                 
   10 000 
     5 762 

213 663 
       0                     
       0 

0 
                 19 358 

2 108 
 0 
 0 
0 

1 428 
 

 
Nemovitosti, které jsou zatíženy zástavním právem či věcným břemenem jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky. 
 
Závislost emitenta na patentech nebo licencích apod. 
Emitent není závislý na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají 
zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. 
 
Soudní spory 
Údaje o soudních sporech, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, 
která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta: 
V roce 2004 nebylo zahájeno žádné soudní řízení, které by mělo podstatný vliv na finanční situaci společnosti. 
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Hlavní  investice 2004: 
 

Název investice Pořizovací cena  
v tis. Kč 

Umístění Způsob financování  

Čerpací agregát         592 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Polyfunkční dům                 9 999 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Osobní automobil                                         396 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Sušárna cukru                3 098 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Pohon odstředivky           1 053 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Sacharoflex-lab.přístroj                              195 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Balící stroje na DSB       960 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Zásobník kapalného plynu        442 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Bowlingová dráha                1 661                            Tuzemsko        vlastní zdroje 
Automatika vápenky a hašenky   5 775            Tuzemsko vlastní zdroje 

Vysokozdvižný vozík – 3 ks   1 170            Tuzemsko vlastní zdroje 

Linka na výrobu bridž   1 595            Tuzemsko vlastní zdroje 

 
Finanční investice jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky. 
 
Údaje o hlavních budoucích investicích 
Budoucí investice Plánovaná výše investice v tis. Rok 
Magnet na skluz řepy                         300   2005 
Čerpadlo do barom.okruhu                         500 2005 
Melasník                  10000                                2005 
Sklad cukru                     18000                     2005 

 
Informace o politice a výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období, jestliže jsou 
významné: 
V letošním roce byla zahájena výroba a  prodej nových výrobků uvedených v kapitole č. 2 – Údaje o činnosti, jejich ž 
vývoj byl ukončen v roce 2003. 
 
Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti 
V rámci opatření v oblasti prevence rizikových faktorů v roce 2004, 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 
3)  sledování cenového vývoje vč.případných slev a bonusů 
4)  dodržování deklarované jakosti výrobků 
 

 
Údaje o přerušeních v podnikání: 
Podnikání společnosti nebylo v roce 2004 ani v předcházejících třech obdobích přerušeno. 

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců: 
 
Druh podnikatelské činnosti 2004   
Výroba cukru a jeho  
modifikací 145   
Výroba hořčice a octa   34   
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Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti: 
 
Cukrovar Vrbátky a.s.  
Představenstvo 
Předseda  
Ing. Zdeněk Kovařík, RČ 521015/064, bydliště Olomouc, Na Zákopě 16, současně jednatel Cukrplus s.r.o. 
Místopředseda 
RNDr. Miroslav Hofschneider, RČ 500711/034, bydliště Smržice, Mlýnská 523, současně jednatel Cukrplus s.r.o. 
Člen 
Ing. Václav Řehák, RČ 560203/0192, bydliště Olomouc, Trnkova 41, současně ředitel společnosti 
 
Dozorčí rada 
Předseda 
Ing. František Křivánek, RČ 541019/2568, bydliště Skalka 104, ředitel s.r.o. Statek Prostějov 
Členové 
Josef Vytásek, RČ 570424/0531, bydliště Prostějov, Čechůvky  7, předseda ZD Vrahovice 
Ing. Miroslav Kolečkář, RČ 631109/1270, bydliště Klenovice n.H., Obědkovice 27, předseda ZD Klenovice n.H. 
Ing. Jaroslav Navrátil, RČ 550728/1384, bydliště Těšetice 192, předseda ZD Senice 
Ing. Jan Spáčilík, RČ 580109/0207, bydliště Drahlov 197, předseda ZD Dub nad Moravou 
Hana Rozsívalová, RČ 476130/405, bydliště Vrbátky 243 
Antonín Vojkůvka, RČ 510811/052, bydliště Vrbátky 111 
Karel Rohovský, RČ 480609/450, bydliště Vrbátky 235 
Václav Beránek, RČ 580304/1970, bydliště Olšany u Prostějov 208 
 
Vedoucí zaměstnanci – management 
Ing. Václav Řehák, ředitel 
Hana Rozsívalová, ekonom 
Jiří Zapletal, vedoucí výroby 
Jitka Klabalová, vedoucí odbytu 
Vlastimil Novotný, agronom 
 
Cukrplus, s.r.o. 
Jednatelé společnosti: 
Ing. Zdeněk Kovařík – jednatel 
RNDr. Miroslav Hofschneider – jednatel 
 
PIKANT Ostrava, s.r.o. 
Jednatelé společnosti: 
Ing. Antonín Němec – jednatel 
Ing. Petr Šumbera – jednatel 
 
Žádný z členů představenstva a dozorčí rady nebyl odsouzen za trestný čin majetkové povahy. 
 
Změny ve složení orgánů společnosti v průběhu roku 2004 
Změny v orgánech společnosti neproběhly – viz odd. valná hromada.  
 
Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů emitenta (v tis. Kč)  
 
Představenstvo Cukrovaru Vrbátky a.s.            5 876 400,- 
Dozorčí rada                                                      2 795 280,- 
Jednatelé                                                        863 599,-  
Vedoucí zaměstnanci                                        2 979 903,- 
Členové představenstva a dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, výše odměny je stanovena valnou 
hromadou. Jednatelé s.r.o. Pikant Ostrava mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními odměnami, jednatelé s.r.o. 
Cukrplus nejsou odměňováni. 
Vedoucí zaměstnanci mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními odměnami za výsledky hospodaření. 
Nepeněžní příjmy – služební vozidla k  soukromým účelům využívá předseda představenstva, předseda dozorčí rady, 
ředitel společnosti  a jednatel na základě řádně uzavřených smluv a prováděných úhrad za soukromé jízdy. 
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Členové představenstva, členové dozorčí rady, jednatelé  a vedoucí zaměstnanci neuzavřeli žádné obchody, úvěry, 
záruky za úvěry a další peněžní vztahy s konsolidovanou jednotkou. 
Vzhledem k nejasné legislativní situaci ohledně uvádění výhod poskytovaných členům statutárních a dozorčích 
orgánů a vedení společnosti podle § 118 odst. 3 písm. c) zákona č.256/2004 Sb. podle jednotlivých osob a dále proto, 
že obchod s akciemi společnosti probíhá jen ve velmi malé míře a pouze mezi stávajícími akcionáři společnosti., bylo 
rozhodnuto představenstvem společnosti tyto informace ve výroční zprávě nezveřejnit. 
Upozorňujeme také, že nebylo dosaženo souhlasu dotčených osob se zveřejněním těchto údajů a dle názoru 
společnosti by tím došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Pokud dotčená osoba k tomu dá souhlas, vedení 
společnosti umožní akcionářům společnosti po dobu platnosti zákona č.256/2004 Sb. nahlédnutí do individuálních 
údajů dotčených osob v místě společnosti v pracovní dny v době od 8 do 12 hod. 
 
Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců 
emitenta: 
Představenstvo              41 950 ks akcií 
Dozorčí rada                          92 ks akcií  
Vedoucí zaměstnanci            0 ks akcií 
Obchodování s akciemi v účetním roce proběhlo velmi málo, bylo koupeno celkem 15 ks akcií. 
Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu vyplývá z obecně platných právních předpisů. 
 
 
3. Údaje o finanční situaci  
Přehled o vývoji vlastního kapitálu za období 2004 : 
Základní kapitál   103000 
Kapitálové fondy   3833 
Zákonný rez.fond  21902 
Statutární  a ost.fondy  71 
Nerozd.zisk minulých let  224193  
Výsledek hosp.běž, úč.období 50453 
 
 
Pozn: Přehled změn vlastního kapitálu v průběhu roku je uveden v Příloze účetní závěrky. 
 
 
Níže uvedené údaje – rozdělení hospod.výsledku, výsledek na akcii a dividendy jsou uvedeny pouze za Cukrovar 
Vrbátky a.s. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 v tis. Kč   
Výsledek hospod.za účetní období   27783 
Dividendy     4120 
Tantiémy     2000 
Nerozdělený zisk     21633 
   
Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii po zdanění 2004: 269,73 Kč                                                                                
Výše dividendy za období 2004:              40,- Kč na akcii 
 
 
Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii vypočtený ze zisku z  konsolidované účetní závěrky po zdanění:                     
489,83 Kč na jednu akcii           
 
 
Bankovní úvěry (tis.Kč) 
Banka   Splatnost Celk.výše Stav k 31.12.2004 
GE Capital Bank  2004  10000  0 
 
K 31.12.2004 společnost, ani dceřinné společnosti nemají žádný úvěr nebo půjčku. 
 
Údaje o osobě s přímou či nepřímou účastí 
Společnost  Sídlo  IČ  Zákl.kapitál Podíl na ZK v % 
Sugar Olomouc a.s. Olomouc 00535516 2100 tis.Kč 20,95 
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Dne 3.1.2005 byl rozhodnutím samosoudce zrušen konkurz na a.s. Sugar Olomouc pro nedostatek majetku. 
 
 
V účetním roce 2004 bylo na odměnách auditorovi za auditorské služby vykonané v Cukrovaru Vrbátky a.s. 
zaplaceno celkem 18150,- Kč. Dceřinné společnosti nebyly auditované, protože nebyla v roce 2003 prováděna 
konsolidace. 
 
 
Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci ve víceletém výhledu: 
 
Plánovaný a skutečný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku v mil. Kč za Cukrovar Vrbátky a.s.: 
     2004  2005  2006 
Náklady     599  470  425 
Výnosy     644  505  455 
Zisk před zdaněním   45  35  30 
 
 
 
Mezi dnem ukončení závěrky a dnem zpracování výroční zprávy se nic významného pro konsolidovaný celek nestalo. 
 
 
 
 
 
D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 
 
RNDr. Miroslav Hofschneider, místopředseda představenstva a.s. Cukrovar Vrbátky 
Ing. Václav Řehák, člen představenstva a ředitel 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………..         …………………………….. 
RNDr. Miroslav Hofschneider                                                  Ing. Václav Řehák 
místopředseda představenstva    člen představenstva 
r.č. 500711/034      r.č. 560203/0192 
Smržice, Mlýnská 523     Olomouc, Trnkova 41 
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III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku 
 
     Rok 2004 byl rokem vstupu České republiky do Evropské unie, což se dotklo i činnosti naší společnosti. Po 
přistoupení České republiky k Evropské unii se cukrovarnický průmysl i sektor pěstování cukrové řepy začal v plném 
rozsahu řídit pravidly společné organizace trhů v odvětví cukru, která je součástí Společné zemědělské politiky 
Evropské unie. Od nového marketingového roku, který v unii začíná od 1.7. a končí 30.6. následujícího roku, přestala 
platit minimální cena cukru a melasy a rozdělení kvóty na tuzemský a vývozní podíl a vstoupily v platnost nové 
regulační prvky jako např. minimální cena cukrové řepy A ve výši 46,72 EUR/t a cukrové řepy B ve výši 32,42 
EUR/t, finanční dávky z výroby cukru, intervenční nákup a prodej cukru s platnou intervenční cenou 631,9 EUR/t, 
mezioborové dohody, poskytování výrobních náhrad a nakládání s cukrem mimo kvóty. 
Produkční kvóty, které byly přiděleny jednotlivým cukrovarnickým společnostem již v roce 2003 byly SZIF 
potvrzeny i na kvótové roky 2004/05 a 2005/06. Nově však byly rozděleny na kvótu A a B v poměru 97 : 3, což 
odpovídá   národní  kvótě.  Naší  společnosti  byla   SZIF přidělena  kvóta A ve výši  19596,291 t a kvóta  B  ve  výši 
 606,398 t  tj. celkem  20202,896 t.  
     Po několika letech snahy státu o zavedení cukerního pořádku dle pravidel EU, kdy stát nebyl schopen uřídit trh 
s cukrem, především v oblasti dodržování stanovené minimální ceny cukru, dával vstup České republiky do Evropské 
unie naději, že budou dodržována pravidla společného trhu s cukrem, jako je tomu v EU. Bohužel tento předpoklad se 
nenaplnil. 
Vysoký nárůst ceny cukrovky dával naději, že dojde i ke zvýšení ceny cukru a cukr se bude prodávat za intervenční 
cenu zvýšenou o ekonomicky nutné náklady, jak je to obvyklé v Evropské unii. Po krátkém oživení cen v letních 
měsících se proti cukrovarům rozpoutala mediální kampaň za neoprávněné zvyšování cen cukru. Vlivem této 
kampaně a také nátlakem obchodních řetězců došlo v průběhu 4. čtvrtletí 2004 k postupnému snižování cen cukru, a 
to především u drobného spotřebitelského balení. Po odečtu výrobních nákladů na přebalení a bonusů, které uplatňují 
obchodní řetězce, se cukr v DSB prodával hluboko pod intervenční cenou a tento trend pokračuje i v současné době.  
Nízká kvóta a neustále se zvyšující rozdíl mezi vysokou cenou cukrovky a snižující se cenou cukru má samozřejmě 
vliv i na finanční situaci společnosti a je limitujícím faktorem v jejím dalším rozvoji   
     Hlavním cílem údržby byla dobrá příprava cukrovaru na kampaň a plánované investice byly zaměřeny na snížení 
spotřeby energie, zlepšení kvality cukru a snížení počtu pracovníků, což se podařilo. 
Hlavní investiční akcí, směřující ke zlepšení technologie, byla modernizace vápenky včetně automatiky hašenky. 
Provozem upravené vápenky došlo ke snížení spotřeby paliva, k náhradě koksu levnějším černým uhlím – antracitem 
a k úspoře tří pracovníků za 24 hod. Celkové náklady činily cca 5,5 mil. Kč. 

Dalších investičních akce: 

- Sušárna cukru – provoz sušárny nám umožnil výrobu stále více žádaného cukru krupice o požadované 
vlhkosti. Náklady na pořízení činily cca 3,1 mil. Kč. 

- Balička cukru bridž – toto zařízení nám umožnilo zvýšit výrobu tvarovaného cukru bridž a snížit počet 
pracovníků o pět. Náklady cca 800 tis. Kč. 

- Čerpadlo na plavení – instalací čerpadla jsme nahradili ještě další čerpadla, čímž došlo k úspoře asi 80 kWh. 
Celkové náklady 600 tis. Kč. 

- Balící stroj na hygienické balení – jeho instalací se zvýšila kapacita výroby hygienického balení cukru, 
protože o tento druh balení je stále větší zájem. Celkové náklady 960 tis. Kč. 

-  Pohon odstředivky ARO 1250 – instalací nového řídícího pohonu se odstranily ztrátové časy z důvodů 
poruch a významně se zrovnoměrnila práce krystalových odstředivek. Celkové náklady 1,05 mil. Kč. 

Kromě toho jsme v rámci GO provedli zvětšení centrálního velínu, úpravu ovládání filtrů KZF, stěny zásobníků na 
cukr z nerezu a dokončení automatiky pračky. 

Dále v rámci stavebních úprav jsme provedli rozsáhlou opravu podhledu v hlavní výrobní budově včetně opravy 
světlíků a omítek, dále byla provedena oprava betonové podlahy ve skladu cukru, oprava úložiště kontejnerů 
s chemikáliemi a montáž dělící stěny v hale na drobné balení.   

Byla dokončena a zkolaudována stavba polyfunkčního domu v Olomouci ve Chválkovicích v hodnotě 10 mil. Kč a 
v rámci zvýšení využití Hotelu Bečva byla provedena oprava Tesko objektu a zřízeno zde fit centrum a bowlingová 
dráha v celkové hodnotě 6,5 mil. Kč. 

 

Na kampaň 2004/2005 měl cukrovar smluvně zajištěno celkem 175213 tun cukrové řepy na pěstitelské ploše 
3445 ha a při Dg 16 %. Kupní smlouvy byly uzavřeny celkem s 52 dodavateli. Se svými dodavateli má naše 
společnost uzavřenu i Mezioborovou dohodu na dodávku cukrovky na kampaň 2004/05 a 2005/06. 

Skutečně bylo vykoupeno 193049 tun cukrovky při Dg 17,18 %. Na zvýšených dodávkách cukrovky měly 
podstatný vliv dobré vegetační podmínky v průběhu září a října, kdy došlo k růstu kořene a tím k překročení 
plánovaných výnosů. 
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Kampaň byla zahájena 14.9.2004 a ukončena 31.12.2004, celková délka kampaně byla 109 dnů. V průběhu 

kampaně bylo vyrobeno 28846 tun cukru a 8100 tun melasy. V kampani se pozitivně projevila regulovaná vyorávka 
s minimální zásobou řepy na skládkách. Podstatná část kampaně proběhla bez vážnějších technických a 
technologických potíží. Posledních deset dnů jsme museli z důvodu ucpávání odtahového síta na difuzi snížit denní 
zpracování cca o 300 tun. 
      Plán prodeje na rok 2004 ve výši 25602 tun cukru vycházel z výroby cukru v kampani 2003/04 a z cukru 
nakoupeného. Byl sestaven tak, aby vždy byla dodržena všechna platná nařízení a byli uspokojeni všichni smluvní 
partneři. Na tuzemský trh jsme dodali 25975 tun cukru, z toho 15697 tun v drobném spotřebitelském balení, z čehož 
téměř 1300 tun činí speciální druhy. Největší nárůst cca o 150 tun proti plánu byl zaznamenán u hygienicky baleného 
cukru. Na export bylo prodáno 2718 tun. Celkem jsme v roce 2004 prodali 28693 tun cukru a překročili tak plán 
prodeje asi o 3000 tun. 
     V průběhu roku 2004 jsme postupně začali uvádět na trh naše nové výrobky z přírodního cukru a třtinového 
přírodního cukru, ať už sypaného v 0,5 kg sáčcích, v 5 g hygienickém balení nebo ve tvaru kostek a bridže. Dále jsme 
uvedli na trh čtyři druhy nápojů v prášku pod názvem Maňána. 
     Smlouvy na kampaňový rok 2004/05 se podařilo uzavřít se všemi našimi tradičními odběrateli. Situace na trhu 
s cukrem se úplně vymykala předpokládanému vývoji. U některých odběratelů jsme museli reagovat na nabídky jejich 
druhého dodavatele snížením ceny cukru. Přes tyto vzniklé problémy na trhu lze proto hodnotit prodej cukru v roce 
2004 pozitivně. 
      Cukrovar Vrbátky a.s. je stoprocentním vlastníkem dvou dceřinných 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. Další podrobnější 
informace jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. 
      V roce 2004 vytvořila konsolidovaná společnost Cukrovar Vrbátky a.s., PIKANT Ostrava, s.r.o. a Cukrplus, s.r.o. 
zisk před zdaněním ve výši 64,9 mil. Kč. Celkové náklady činily 671 mil. Kč a celkové výnosy činily 735,9 mil. Kč. 
     Zisk před zdaněním Cukrovaru Vrbátky a.s. je proti minulým rokům výrazně nižší. Hlavní příčinou je nízká kvóta, 
která nás omezuje v podnikání, dále výrazný nárůst nákladů způsobený především vysokou cenou cukrovky, větším 
objemem zpracované cukrovky „C“ proti plánu vlivem vyšších výnosů a povinností odvádět SZIF dávky z výroby 
cukru. Tyto zvýšené výrobní náklady nebylo možné vlivem nepořádku na trhu s cukrem kompenzovat vyššími 
výnosy. 
     V souvislosti s připravovanou reformou cukerního pořádku v Evropské unii se dá očekávat jak snížení objemu 
výroby cukru, tak i snížení ceny cukrovky a cukru, a to až o 20 % proti roku 2005. Tato reforma bude mít dopad i do 
ekonomických výsledků naší společnosti. Z těchto důvodů muselo představenstvo přehodnotit ekonomické ukazatele 
stanovené na minulé valné hromadě a pro další období předpokládá vývoj těchto ukazatelů v Cukrovaru Vrbátky 
takto: 

2005 2006 
Náklady ( tis. Kč)       470    425 
Výnosy ( tis. Kč)                                  505    455 
Zisk před zdaněním (tis. Kč)        35      30 
 
     V průběhu roku 2004 naše společnost včas plnila všechny své finanční závazky, jak vůči úvěrujícímu ústavu, tak i 
vůči dodavatelům cukrovky. Úvěr, který poskytla GE Capital Bank a.s. ve výši 40 mil. Kč a z kterého byla doplacena 
cukrovka v průběhu roku 2004, byl splacen do 31.7.2004. V průběhu kampaně naše společnost nečerpala žádné 
finanční prostředky z úvěru. V současné době máme všechny své závazky do splatnosti vůči dodavatelům cukrovky 
vyrovnány. 
     Dne 28.12.2004 proběhla na žádost akcionáře vlastnícího akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje více než 3 % 
základního kapitálu,  mimořádná valná hromada, která měla rozhodnout o vyřazení účastnických cenných papírů 
z obchodování na oficiálním trhu. Valná hromada neschválila zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií naší 
společnosti. Z těchto důvodů musí naše společnost vést účetnictví dle mezinárodních účetních standardů IFRS. Tato 
povinnost se projeví zvýšením nákladů cca o 1 mil. Kč. 
Půjčku ve výši 60 mil. Kč Litovelská cukrovarna a.s. splácí dle splátkového kalendáře dohodnutého ve smlouvě.  
Půjčky poskytnuté s.r.o. Pikant Ostrava ve výši 25,1 mil. Kč a s.r.o. Cukrplus ve výši 13 mil. Kč stále trvají. 
Společnost v roce 2004 nezvyšovala základní kapitál ani nevlastní žádné vlastní akcie.  
     Představenstvo společnosti se scházelo v průběhu roku pravidelně jednou měsíčně. Na svých zasedáních 
projednávalo všechny důležité oblasti, především financování společnosti, prodej cukru a nasmlouvání cukrovky na 
stanovenou kvótu. V průběhu roku 2004 nedošlo v představenstvu k žádné změně. Na řádné valné hromadě v roce 
2004 byla  dozorčí rada doplněna zvolením paní Hany Rozsívalové.  
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IV. Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 

ZPRÁVA AUDITORA  

akcionářům a představenstvu společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosince 2004, 
tj. za období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., 
IČO: 46900187 se sídlem Vrbátky č.p. 65. Předmět podnikání společnosti je uveden v příloze. 
Za vedení účetnictví, za jeho průkaznost a správnost odpovídají statutární orgány společností, 
jejichž účetní závěrky byly konsolidovány, za sestavení ověřované konsolidované účetní závěrky 
odpovídá představenstvo mateřské společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. Naší úlohou bylo vyjádřit ve 
výroku názor na předloženou konsolidovanou účetní závěrku. 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb. v platném znění 
a auditorskými směrnicemi Komory auditorů s přihlédnutím k mezinárodním auditorským a 
účetním standardům.  
Audit zahrnoval též výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek 
a informací uvedených v účetní závěrce. Posuzovali jsme také použité účetní postupy, významné 
odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky, a zhodnotili 
jsme  i celkovou prezentaci této účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit nám 
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. 
Audit individuální účetní závěrky za rok 2004 Cukrovar Vrbátky a.s. provedl auditor Ing. Erich 
Zofall – osvědčení KAČR č. 458. 
Při ověřování konsolidované účetní závěrky jsme nezjistili takové skutečnosti, které by 
znamenaly, že by účetní metody použité společností byly ve významném rozporu s platnými 
předpisy pro vedení účetnictví v České republice nebo měly za následek významné omezení 
vypovídací schopnosti účetní závěrky. 

VÝROK 

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. podává ve 
všech významných ohledech v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 
znění, a příslušnými předpisy České republiky věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního 
kapitálu a finanční situace společnosti - konsolidačního celku k 31. prosinci 2004 a konsolidovaného 
výsledku hospodaření za rok 2004. 
V Hradci Králové dne  26. dubna 2005 
 

A&CE Auditoři a znalci HK, s.r.o. 
Karla Čapka 1661, Hradec Králové 

osvědčení KAČR č. 11 
Ing. Ladislav Bém 
jednatel společnosti 

 Ing.  Jan Vrbský 
auditor - osvědčení KAČR č. 057 

 

Příloha: Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004 včetně příloh 
    Předmět činnosti účetní jedno 
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V. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004 
 
Konsolidovaná rozvaha          
k 31.12.2004 (v tis. Kč)   č.ř.    2004 
AKTIVA         
 Aktiva celkem   001    725590  
A. Pohledávky za ups.zákl.kapitál 002    0   
B. Dlouhodobý majetek  003    238548   
B.I Dlouhodobý nehm.majetek  004    26   
B.I.1 Zřizovací výdaje   005    11   
B.I.2 Nehm.výsledky výzkumu a výv. 006    0    
B.I.3 Software    007    15    
B.I.4 Ocenitelná práva   008    0   
B.I.5 Goodwill    009    0   
B.I.6 Jiný dlouh.nehm.majetek  010    0   
B.I.7    Nedok.dlouh.nemh.majetek  011    0   
B.I.8 Poskyt.zálohy na dlouh.nemh.maj. 012    0   
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013    195879  
B.II.1 Pozemky    014    3536    
B.II.2 Stavby    015    63650    
B.II.3 Sam.movité věci a soubory  016    126834    
B.II.4 Pěstit.celky trvalých porostů 017    0   
B.II.5 Základní stádo   018    0   
B.II.6 Jiný dlouh.hmotný majetek  019    93    
B.II.7 Nedokon.dlouh.hmotný majetek 020    1721    
B.II.8 Poskyt.zálohy na dlouh.hm.majetek 021    45    
B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabyt.majetku 022    0   
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023    42643    
B.III.1 Podíly v ovl.a říz.osobách  024    0  
B.III.2 Podíly v úč.jedn. pod podst.vlivem 025    0   
B.III.3 Ostatní dlouh.cenné papíry a vklady 026    2643    
B.III.4 Půjčky a úvěry-ovl.a řid.osoba 027    0  
B.III.5 Jiný dlouh.fin.majetek  028    40000    
B.III.6 Pořizovaný dlouh.fin.majetek 029    0   
B III.7 Poskyt.zál.na dlouh.fin.majetek 030    0   
B.IV.  Kladný konsolidační rozdíl      0 
B.V.    Záporný konsolidační rozdíl     0 
B.VI.  Cenné papíry v ekvivalenci      0 
C. Oběžná aktiva   031    486116    
C.I Zásoby    032    237037   
C.I.1 Materiál    033    32537    
C.I.2 Nedokon.výroba a polotovary 034    1994    
C.I.3 Výrobky    035    179006    
C.I.4 Zvířata    036    0  
C.I.5 Zboží    037    23497    
C.I.6 Poskyt.zálohy na zásoby  038    3    
C.II Dlouhodobé pohledávky  039    11755    
C.II.1 Pohl.z obchod.vztahů  040    0   
C.II.2 Pohl.ovládající a řídící osoba 041    0   
C.II.3 Pohledávky-podstatný vliv  042    0   
C.II.4 Pohl.za spol, účastn.sdružení 043    0  
C.II.5 Dlouhodobé poskyt.zálohy  044    0   
C.II.6 Dohadné účty aktivní  045    0   
C.II.7 Jiné pohledávky   046    0   
C.II.8 Odložená daň.pohledávka  047    11755    
C.III Krátkodobé pohledávky  048    119717    
C.III.1 Pohledávky z obchod.vztahů 049    110131  
C.III.2 Pohledávky-ovlád.a řídící osoba 050    0   
C.III.3 Pohledávky-podstatný vliv  051    0  
C.III.4 Pohl.za spol.,účastn.sdružení 052    0   
C.III.5 Sociál.zab.a zdravotní poj.  053    0   



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                              Konsolidovaná výroční zpráva 2004 
 

 - 16 -  

C.III.6 Stát-daňové pohledávky  054    9392    
C.III.7 Ost. poskyt.zálohy krátkodobé 055    157    
C.III.8 Dohadné účty aktivní  056    35    
C.III.9 Jiné pohledávky   057    2    
C.IV. Finanční majetek   058    117607    
C.IV.1 Peníze    059    256    
C.IV.2 Účty v bankách   060    117351    
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry  061    0   
C.IV.4 Pořiz.krátkodobý fin.majetek 062    0   
D.I Časové rozlišení   063    926  
D.I.1 Náklady příštích období  064    926    
D.I.2 Komplex.náklady příšt.období 065    0  
D.I.3 Příjmy příštích období  066    0   
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PASIVA         
      č.ř.    2004   
 Pasiva celkem   067    725590    
A. Vlastní kapitál   068    403452   
A.I. Základní kapitál   069    103000    
A.I.1 Základní kapitál   070    103000    
A.I.2 Vlastní akcie a vl.obchod.podíly 071    0   
A.I.3 Změny zákl.kapitálu  072    0   
A.II Kapitálové fondy   073    3833   
A.II.3 Emisní ažio   074    0   
A.II.3 Ostatní kapitálové fondy  075    3833   
A.II.3 Oceňovací rozdíly z přec.maj. 076    0    
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přec.při přem. 077    0 
5- KUZ Oceň.rozdíly z konsolidace     0    
A.III Rez.fondy, neděl.fondy,ost.fondy 078    21973   
A.III.1 Zákon.rezerv.fond/neděl.fond 079    21902 
A.III.2 Statutární a ostatní fondy  080    71   
A.IV. Výsledek hospod.minul.let  081    224193   
A.IV.1 Nerozdělený zisk minul.let  082    224193   
A.IV.2 Neuhrazená ztráta min.let  083    0    
A.V. Výsledek hospod.běž.účet.roku 084    50453 
1.z toho výsl.hosp.běž.účet.období      50453 
2. podíl na HV v ekvivalenci      0 
A.VI. Konsolidační rezervní fond      0   
B. Cizí zdroje   085    322138   
B.I. Rezervy    086    65281    
B.I.1 Rezervy podle.zvl.předpisů  087    30281    
B.I.2 Rezerva na důchody apod.závazky 088    0    
B.I.3 Rezerva na daň z příjmů  089    0    
B.I.4 Ostatní rezervy   090    35000   
B.II Dlouhodobé závazky  091    0  
B.II.1 Závazky z obchod.vztahů  092    0   
B.II.2 Závazky-ovlád.a řídící osoba 093    0   
B.II.3 Závazky-podstatný vliv  094    0  
B.II.4 Závazky k společ.účastn.sdružení 095    0  
B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy  096    0   
B.II.6 Vydané dluhopisy   097    0   
B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098    0   
B.II.8 Dohadné účty pasivní  099    0   
B.II.9 Jiné závazky   100    0  
B.II.10 Odložený daň.závazek  101    0   
B.II. Krátkodobé závazky  102    256857    
B.II.1 Závazky z obchod.vztahů  103    202370    
B.III.2 Závazky-ovládající a říd.osoba 104    0   
B.II.3 Závazky-podstatný vliv  105    0   
B.III.4 Závazky k společ.,účastn.sdružení 106    610   
B.III.5 Závazky k zaměstnancům  107    47108   
B.III.6 Závazky ze soc.zab.a zdr.pojišt. 108    2050   
B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace 109    4533   
B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy  110    0   
B.III.9 Vydané dluhopisy   111    0   
B.III.10 Dohadné účty pasivní  112    186  
B.III.11 Jiné závazky   113    0   
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 114    0   
B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115    0   
B.IV.2Krátkodobé bankovní úvěry  116    0   
B.IV.3 Krátkodobé fin.výpomoci  117    0   
C.I. Časové rozlišení   118    0   
C.I.1 Výdaje příštích období  119    0   
C.I.2 Výnosy příštích období  120    0     
D. Menšinový vl.kapitál      0 
D.I Menšinový zák.kapitál      0 
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D.II Menšinové kapitál.fondy      0 
D.III Menšinové zisk.fondy vč. 
            HV minulých let       0 
1. Z toho: Ziskové fondy      0 
2.              HV minulých let      0 
D.IV Menšinový výsledek hospodaření 
            Běžného období       0 
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Konsolidovaný Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004  č.ř.  2004  
 
I. Tržby za prodej zboží    01  110043   
A. Náklady vynalož.na prodané zboží   02  94521   
+ Obchodní marže     03  15522   
II. Výkony      04  593884   
II.1 Tržby za prodej vl.výrobků a sl.   05  539813   
II.2 Změna stavu zásob vl.činnosti   06  52759   
II.3 Aktivace      07  1312   
B. Výkonová spotřeba    08  493776   
B.1 Spotřeba mat.a energie    09  420971  
B.2 Služby      10  72805   
+ Přidaná hodnota     11  115630   
C. Osobní náklady     12  49940   
C.1 Mzdové náklady     13  33954   
C.2 Odměny čl.orgánů spol.    14  2672   
C.3 Náklady na soc.zab.a zdr.pojištění   15  11856   
C.4 Sociální náklady     16  1458   
D. Daně a poplatky     17  7783  
E. Odpisy dlouh.nehm. hmot.majetku   18  21050  
KUZ   Zúčtování(odpis)konsolid.rozdílu     0  
III. Tržby z prodeje dlouh.maj. a mat.   19  25932    
III.1 Tržby z prodeje dlouh.majetku   20  24385   
III.2 Tržby z prodeje materiálu    21  1547   
F. Zůst.cena prod.dlouh.maj.a mat.   22  4476  
F.1 Zůst.cena prod.dlouh.majetku   23  3164   
F.2 Prodaný materiál     24  1312  
G. Změna stavu rezerv a opr.položek   25  -13709   
IV. Ostatní provozní výnosy    26  3759   
H. Ostatní provozní náklady    27  4892   
V. Převod provozních výnosů    28  0   
I. Převod provozních nákladů    29  0   
* Provozní výsledek hospodaření   30  70889   
VI. Tržby z prod.cenných papírů   31  0   
J. Prodané cenné papíry a podíly   32  0   
VII. Výnosy z dlouh.fin.majetku    33  225  
VII.1 Výnosy z pod.v ovl. a říz.osobách   34  0   
VII.2 Výnosy k ost.dlouh.cenných pap. a vkladů  35  225   
VII.3 Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku   36  0   
VIII. Výnosy z krátkodob.fin.majetku   37  0   
K. Náklady z fin.majetku    38  0   
IX. Výnosy z přecen.cenných pap.   39  0   
L. Náklady z přecen.cenných pap.   40  0   
M. Změna stavu rezerv a opr.pol.fin   41  0   
X. Výnosové úroky     42  1767   
N. Nákladové úroky     43  3045   
XI. Ostatní fin.výnosy     44  338   
O. Ostatní fin.náklady     45  5263   
XII. Převod fin.výnosů     46  0   
P. Převod fin.nákladů     47  0   
* Finanční výsledek hospodaření   48  -5978   
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost   49  14458   
Q.1 splatná      50  18715   
Q.2 odložená      51  -4257  
** Výsledek hosp.za bežnou činnost   52  50453   
XIII. Mimořádné výnosy    53  0    
R. Mimořádné náklady    54  0   
S. Daň z příjmů z mim.činnosti   55  0   
S.1 splatná      56  0  
S.2 odložená      57  0   
* Mimoř.výsledek hospodaření   58  0   
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T. Převod podílu výsl.hospod.spol.   59  0   
*** Výsledek hospodaření za úč.období   60  50453 
Z toho výsledek hospodaření bez menšinových podílů   50453 
Menšinový výsledek hospodaření      0 
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci    0 
Konsolidovaný výsledek hospodaření     50453 
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2004 
          2004   
P. Stav peněžních prostř. na začátku období    10316     
Z. Účetní zisk  z běž.činnosti před zdaněním    64911     
A.1 Úpravy o nepeněžní operace     51619    
A.1.1 Odpisy stálých aktiv       23639 
A.1.2 Změna stavu oprav.položek, rezerv     48148   
A.1.3 Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv     -21221   
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku     -225    
A.1.5 Vyúčt.náklad.úroky a vyúčt.výnos.úroky    1278    
A.1.6 Üpravy o ostatní nepeněž.operace     0    
A* Čistý pen.tok před zdaněním zm.prac.kap.    116530 
A.2 Změny potřeb prac.kapitálu      25016  
A.2.1 Změna stavu pohledávek      83677 
A.2.2 Změna stavu krátk.závazků       -3818    
A.2.3 Změna stavu zásob       -54843    
A.2.4 Změna stavu krátk.fin,majetku      0     
A** Čistý pen.tok z provozu před zdaněním a mim.p.   141546     
A.3 Platby úroků – dle výsledovky     -3314    
A.4 Přijaté úroky – dle výsledovky     2334    
A.5 Zapl.daň – dle výsledovky      -18226 
A.6 Mimoř.příjmy a výdaje – dle výsledovky    0 
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku     225 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti    122565 
B***   Investiční činnost       43809 
B.1 Výdaje spojené s poříz. stálých aktiv     -18676  
B.2 Výnosy z prodeje stálých aktiv     24385     
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám     38100     
C.1 Změna stavu  dlouh.závazků     -45000 
C.2 Dopady změn vl.jmění      -14083 
C.2.1 Zvýšení pen.prostředků z titulu vkladů do KZ A RF   0 
C.2.2 Vyplacení podílu na vl.kapitálu společníkům    0 
C.2.3 Další vklady společníky a akcionáři     0     
C.2.4 Úhrada ztráty společníky      0   
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů      337   
C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku     -14420 
C*** Čistý peněžní tok z fin.činnosti     -59083   
F. Čisté zvýšení - snížení peněžních prostředků    107291     
R. Stav pen.prostředků na konci období     117607 
 
Pozn: Za rok 2003 nebyl tento výkaz sestavován. 
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Konsolidovaná příloha k účetní závěrce za rok 2004 
  

1. Obecné údaje 
 
Společnosti v souladu s § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví v platném znění, vznikla povinnost 
sestavit za rok 2004 konsolidovanou účetní závěrku. 
Do konsolidačního celku jsou zahrnuty tyto společnosti: 

- Cukrovar Vrbátky a.s. – mateřská společnost 
- Cukrplus, s.r.o. – dceřinná společnost 
- Pikant Ostrava, s.r.o. – dceřinná společnost 

Do konsolidace nebyla zahrnuta společnost Sugar Olomouc a.s.,  která je od r. 1998 v konkurzu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první konsolidovanou účetní závěrku, nejsou k dispozici srovnatelné informace o 
předchozích obdobích. 
  
Obchodní jméno:   Cukrovar Vrbátky a.s. 
Sídlo:                                            Vrbátky č.p. 65   
PSČ:                                                 798 13 
IČ:    46900187 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 821 
Datum vzniku:    1.5.1992 
Právní forma:    akciová společnost založena na dobu neurčitou 
 
Předmět podnikání:  
Dle § 4 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 

m) výroba cukru a jeho modifikací, 
n) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
o) provozování ubytovacího zařízení, 
p) práce jednoúčelovými stroji, 
q) silniční motorová doprava, 
r) hostinská činnost – provozování stravovacího zařízení, 
s) zprostředkovatelská činnost, 
t) provozování drážní dopravy na železniční dráze, 
u) provozování dráhy – vlečky cukrovaru, 
v) výroba potravinářských výrobků, 
w) výroba nealkoholických nápojů, 
x) kontrola návaznosti měřidel. 

 
Statutárních orgán představenstvo: 
Ing. Zdeněk Kovařík - předseda představenstva,  
RNDr. Miroslav Hofschneider  -místopředseda představenstva 
Ing. Václav Řehák – člen představenstva 
 
Dozorčí rada 
Ing. František Křivánek – předseda dozorčí rady 
Josef Vytásek – člen dozorčí rady 
Ing. Miroslav Kolečkář – člen dozorčí rady 
Ing. Jaroslav Navrátil – člen dozorčí rady 
Ing. Jan Spáčilík – člen dozorčí rady 
Hana Rozsívalová – členka dozorčí rady 
Antonín Vojkůvka – člen dozorčí rady 
Karel Rohovský – člen dozorčí rady 
Václav Beránek – člen dozorčí rady 
 
Základní kapitál společnosti: 
Výše upsaného  základního  kapitálu činí 103 000 000,- Kč a je zcela splacena.  
Dceřinná společnost Cukrovaru Vrbátky a.s. 
Obchodní jméno:        Cukrplus, s.r.o. 
Sídlo:                       Chválkovická 597/11, 77200 Olomouc 
Právní forma:          společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:            24.6.1999 
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Předmět činnosti: 

g) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
h) zprostředkovatelská činnost, 
i) marketingové služby, 
j) ekonomické poradenství, 
k) výroba a prodej cukru a jeho modifikací 
l) výroba a prodej nealkoholických nápojů. 

 
Společník: 
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.  
         
Jednatelé společnosti: 
Ing. Zdeněk Kovařík – jednatel 
RNDr. Miroslav Hofschneider – jednatel 

 
Základní kapitál společnosti: 
Výše upsaného  základního  kapitálu činí 1 000 000,- Kč a je zcela splacena.  
 
 
Dceřinná společnost Cukrovaru Vrbátky a.s. 
Obchodní jméno:        PIKANT Ostrava, s.r.o. 
 Sídlo:                         ul. 5. května 5163/163 72203 Ostrava-                                                  

             Třebovice   
Právní forma:              společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:            27.3.2002 

 
Předmět činnosti: 

m) výroba potravinářských výrobků, 
n) velkoobchod, 
o) zprostředkování obchodu, 
p) silniční motorová doprava nákladní, 

 
 Společník: 
Jediným společníkem společnosti je Cukrovar Vrbátky a.s.  
Jednatelé společnosti: 
Ing. Antonín Němec – jednatel 
Ing. Petr Šumbera – jednatel 
 
Základní kapitál společnosti: 
Výše upsaného  základního  kapitálu činí 10 000 000,- Kč a je zcela splacena.  

 
Osoby, které  se  podílejí 20 a více procenty na základním  kapitálu účetní jednotky: 
 
      % vkladu na základním kapitálu účet.jednotky 
Obchodní jméno osoby     2004    
Ing. Zdeněk Kovařík     24,73    
Eastern Sugar ČR     25,07    
 
Popis změn a dodatků  provedených  v  uplynulém účetním  
období v obchodním rejstříku: 

 
Číslo výpisu 12371/2004 ze dne 21.7.2004: 
Výmaz a opětovný zápis členů představenstva: 
        Ing. Zdeněka Kovaříka – předsedy představenstva                                                                                                                          
        RNDr.Miroslava Hofschneidera - místopředsedy předst. 
        Ing. Václava Řeháka - člena představenstva 
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Výmaz a opětovný zápis členů dozorčí rady: 
        Ing. Františka Křivánka, předsedy dozorčí rady 
        Josefa Vytáska, člena dozorčí rady 
        Ing. Miroslava Kolečkáře, člena dozorčí rady. 
        Ing. Jaroslava Navrátila, člena dozorčí rady 
        Ing. Jana Spáčilíka, člena dozorčí rady.  
        Hana Rozsívalová,  členka dozorčí rady, nově zvolena dne 18.5.2004 
 
Cukrplus, s.r.o. – beze změn 
PIKANT Ostrava, s.r.o. – beze změn  
 
 
Popis  organizační  struktury  a  její  zásadní  změny během  uplynulého účetního období: 
 
Akciovou společnost tvoří pouze jeden výrobní závod. Struktura se v roce 2004 nezměnila. 
Společnost s ručením omezeným Cukrplus, tvoří pouze jeden organizační celek. Struktura se v roce 2004 
neměnila.      
Společnost s ručením omezeným PIKANT Ostrava, tvoří pouze jeden výrobní závod. Struktura se v roce 2004 
neměnila.      
 

 
2. Název a sídlo obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu 
 
                      Vlastní  
     Kapitál  Účetní HV % podílu 
               (tis. Kč)  (tis..Kč)                na základním kapitálu 
Obchodní společnost   2004  2004  2004  
 
Sugar. Olomouc a.s. v konkurzu  0  0  20,95  
Cukrplus s.r.o.    0  0              100  
PIKANT Ostrava, s.r.o.   0  0  100  
 
Cukrplus, s.r.o. a Pikant Ostrava, s.r.o. nemají další majetkové účasti. 
 
  
3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů 
 
Ukazatel    Celkem  z toho řídící pracovníci 
Průměrný počet zaměstnanců  179  7 
Osobní náklady    47268  4044 
Odměny členů stat.orgánů   2672 
 
 
4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté 
účetní jednotkou) 
 
 
     Nepeněžní příjmy – služební vozidla k  soukromým účelům využívá předseda představenstva, předseda dozorčí 
rady, jednatel s.r.o. Pikant a ředitel společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. na základě řádně uzavřených smluv a 
prováděných úhrad za soukromé jízdy. 
     Členové představenstva, členové dozorčí rady  a vedoucí zaměstnanci neuzavřeli žádné obchody, úvěry, záruky za 
úvěry a další peněžní vztahy s konsolidovanou jednotkou. 
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Půjčky     40000000   
Úvěry     0 
Poskytnuté záruky   0 
Celkem     40000000 
 
Tato půjčka byla poskytnuta Litovelské cukrovarně, a.s. s  postupnými splátkami a dobou splatnosti do 30.6.2006.  
 

 
 
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 

 
1.Způsob ocenění 
1.1 Zásoby 

 
Pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů 
- zásoby nakoupené. 

 
Vlastními náklady propočtenými: 

a) dle skutečných přímých nákladů uplynulého období při stanovení naskladňovaní ceny vyrobeného a  
naskladněného cukru 

b) dle skutečných nákladů na výrobu drobného balení – mzdy,  obal,režie.     
- zásoby vytvořené vlastní činností. 

 
Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty 
- pořízené bezplatně, 
- nalezené (inventarizační přebytky), 
- odpad, 
- zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. 
Zásoby v rámci jednoho syntetického účtu jsou vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým 
průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Vážený aritmetický průměr je počítán  jednou za měsíc. 
Výdej zásob ze skladu se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. 
Nedokončená výroba se oceňuje ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně výrobní režie. 
Polotovary vlastní výroby se oceňují ve stejně výši ocenění uvedené u účtu 123 - Výrobky. 
Výrobky – účet 123 se oceňují vlastními náklady dle směrnice pro účetnictví. 
Zboží na skladě je oceněno v pořizovacích cenách. 
Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje též užitná hodnota zásob (viz § 26 odst. 1 zákona č. 
563/91 Sb., o účetnictví), která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, 
nezúčtovávají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří 
se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 582 - Manka a škody. 
Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem. 
 
1.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Pořizovací cenou 
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. 
Reprodukční pořizovací cenou 
- dlouhodobý nehmotný  a hmotný  majetek nabytý darováním, 
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (př. inventarizační 
přebytek), 
- dlouhodobý nehmotný  majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než 
vlastní náklady, 
- dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, 
- vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného  majetku, s  výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle  
společenské  smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 

 
 
Vlastními náklady 
- dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než 
vlastní náklady, 
- dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 
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1.3 Cenné papíry a majetkové účasti 
Oceňují se cenou pořízení (včetně emisního ážia). 

 
 

1.4 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 
Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: 

- přeprava 
- provize 
-     clo 
-     pojistné 

 
1.5 Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu 
období  
V roce 2004 nebyly provedeny žádné podstatné změny ve způsobu oceňování. 

 
2.  Způsob stanovení opravných položek k majetku 
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmů nebyly 
v r. 2004 vytvářeny. 
 
Způsob stanovení opravných položek: 
Opravné položky jsou stanovovány dle zákona o rezervách.    
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 
Pro stanovení výše opravné položky slouží inventury jednotlivých účtů.                     

 
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmů (ve 
smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) nebyly v roce 2004 
vytvářeny. 
 
3. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních 
odpisů 
Pro zpracování konsolidované účetní závěrky za rok 2004 bylo stanoveno, že odepisování dlouhodobého 
hmotného majetku bude sjednoceno podle těchto zásad: 

a) dlouhodobý majetek bude rozdělen do odpisových skupin podle zásad zákona o dani z příjmů, 
                       b) odepisování bude prováděno lineárně podle přepokládané doby životnosti, 
                       c) přepokládané doby životnosti byly stanoveny pro jednotlivé skupiny takto: 
                       Skupina         Doba životnosti 

1           4 
2           8   
3                         12   
4                         20 
5 a více               40 
 

O drobném dlouhodobém nehmotném a hmotném  majetku se v účetní jednotce na účtu 018 neúčtuje. 
Majetek je účtován přímo do spotřeby, eviduje se v samostatných souborech. 

 
4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurz: 
Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 
Denní kurz  (platný  v  den  uskutečnění účetního případu) 
= Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou 
Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: 
- u vydaných faktur den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den 
provedení úhrady,  podle výpisu z účtu z banky, 
- u přijatých faktur den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle 
výpisu z účtu z banky, 
- den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, 
- den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, 
- den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení 
účetního dokladu, v ostatních případech. 

 
Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky 
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Používá se výhradně: 
Denní kurz (platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka)  
= Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní  bankou.  

 
- U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn  
  procentický odpis,  se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly. 
- U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují 
ani neúčtují kursové rozdíly. 
 
 
 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 
1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku: 
Polyfunkční dům Olomouc      -  pořiz.cena  9,9 mil. Kč 
Automatika vápenky                -  pořiz.cena  5,7 mil. Kč   
V účetním období 2004 konsolidovaná společnost nepořizovala majetek formou leasingu. 
 
2. Dlouhodobý finanční majetek 

Cizí akcie v našem držení       
                           Počet Nominální Poř.cena  Fin.výn. 
    Název emitenta  akcií hodnota Kč  tis.Kč  tis.Kč  
    BH Capital   225 200  225  - 
    Eastern Sugar ČR  16 100  100  -                           
       2698   550  890  - 
    401 1000  100  - 
    Sugar Olomouc a.s.  44 10000  440  - 
    Moravskoslez.cukrovary 4460 10  58  -  
    Cukrovary TTD Dobrovice 5888 600  2337  225 
    Polnobanka Bratislava  2 100000  200  - 
    Celkem   13734 
 
       Ostatní půjčky 
Půjčka Litovelské cukrovarně a.s. byla poskytnuta v r. 2002 ve výši 60 mil. Kč s postupným splácením až do 
30.6.2006. Dosud splaceno dle smlouvy 20 mil. Kč. 
 
3. Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem 
 
Název hmot.majetku  Forma zajištění   
Průmyslový objekt  zástavní právo  1887   
Hotel Bečva   zástavní právo  5959   
Celkem       7846   

 
4. Pohledávky 
 Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti      
Celkem      9298    
Z toho: 
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti   9261    
- do 180 dnů     37    
- do 365 dnů     -    
- nad 1 rok     -    
- do 31.12.1994     -    
Na uvedené pohledávky nejsou použity opravné položky. 
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5. Vlastní kapitál    
 

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 
 
      Stav k   
Vlastní kapitál (účet)    31.12.2004   
411 základní kapitál    103000 
413 ostatní kapit. Fondy   3833 
421 zákonný rezervní fond   21902   
423 stat. a ost.fondy    71   
428 výsledek.hospod.běž.období  50453   
431 nerozd.zisk minulých let   224193   
Celkem      403452   
Protože za rok 2004 byla konsolidovaná účetní závěrka sestavena poprvé, nejsou k dispozici údaje o počátečních 
stavech. 
6. Závazky  

 
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 
 
Závazky po lhůtě splatnosti      
Celkem      9240    
Z toho: 
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti   -    
- do 180 dnů     -    
- do 365 dnů     -    
- nad 1 rok     9240     
 
 
b) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
    PIKANT Ostrava s.r.o. je ručitelem za daň z převodu nemovitostí. Tento závazek vznikl v souvislosti  
    s koupí nemovitostí a pozemků určených k podnikání. 
 
 
7. Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy   
 
       Stav   
Druh rezervy      k 31.12.2004   
Rezerva celkem       65281   
z toho: 
- zákonné rezervy na opravy    30281 
- rezerva na záruku     35000 
Rezerva na záruku ve výši 35 mil. Kč představuje očekávaný závazek ze záruky za úvěr pro Cukrovar Litovel. 
 
8. Výnosy z běžné činnosti 
 
      Tuzemsko  Zahraničí 
Druh činnosti       
Tržby za prodej vl.výrobků   527322   66562  
a služeb  
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9. Údaje o přeměnách společnosti 

 
V a.s.nedošlo k přeměně společnosti 

 
Postup provedení konsolidace 
Pro provedení konsolidace byla použita metoda plné konsolidace.  
Všechny účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku sestavily účetní závěrku k 31.12.2004. 
 
1. Přehled o postupu transformace údajů 
    Postup transformace údajů z individuálních závěrek do položek konsolidované účetní závěrky byl  
    následující: 

c) sloučení všech položek individuálních účetních závěrek 
d) úprava a sjednocení údajů individuálních účetních závěrek 
e) vyloučení vzájemných vztahů 
f) vyloučení majetkových účastí a základních kapitálů  dceřinných společností 
g) sestavení výkazů o peněžních tocích 

 
2. Úprava a sjednocení údajů individuálních účetních závěrek 
 
2.1 V rámci úprav a sjednocení údajů individuálních účetních závěrek byly provedeny tyto operace: 
  Operace-úpravy   Aktiva Pasiva HV min. HV běž. 
       mimo let roku 
       HV 
l. Přesun očekávaného závazku ze záruky za úvěr 
   pro Cukrovar Litovel ze závazků do rezerv 
   v částce 35 000 tis.Kč    0 0 0 0 
2. Sjednocení odpisů dlouhodobého hmot. 
    majetku na jednotnou základnu   41396 0 30409 10987 
3. Přesun rezervy na ztráty z vývozu do 
    opravných položek k zásobám   -13234 -13234 0 0 
4. Dopočet odložené daně k úpravám  10779 0 5525 5254 
 
 
2.2 V rámci vyloučení vzájemných vztahů byly provedeny tyto operace: 
Rozvaha 
 Operace-vyloučení vzáj.vztahů  Aktiva Pasiva HV min. HV běž. 
       mimo let roku 
       HV    
1. Vyloučení pohledávek a závazků  -64604 -64604 0 0 
2. Vyloučení HV z nerealizovaných 
    zásob      -4554 0 -8012 3458 
3. Odložená daň z vyloučení vzájemných 
    vztahů     976 -208 2083 -899 
 
Výkaz zisku a ztráty 
 Operace-vyloučení vzájemných vztahů Celkem  HV běž.roku 
1. Tržby za prodej zboží    -10078  -10078 
2. Náklady na prodej zboží   -10078  10078 
3. Tržby za prodej vl.výrobků   -17322  -17322 
4. Změna stavu zásob vl.výroby   18127  18127 
5. Spotřeba materiálu energie   -2707  2707 
6. Daně a poplatky    -11  11 
7. Tržby z prodeje materiálu   -19  19 
8. Ostatní provozní výnosy   -46  -46 
9. Výnosové úroky    -568  -568 
10. Nákladové úroky    568  568 
11. Odložená daň     -899  -899 
Celkem vliv na HV    0  2559 
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2.3 Vyloučení majetkových účastí a základních kapitálů dceřinných společností 
Majetkové účasti byly vyloučeny takto: 
 Operace-vyloučení majetkových účastí Aktiva Pasiva HV min. HV běž. 
       mimo let rok 
       HV 
1. Pikant Ostrava     -10000 -10000 0 0 
2. Cukrplus     -1000 -1000 0 0 
 
 
 
3. Sestavení výkazů o peněžních tocích 
Výkaz o peněžních tocích byl sestaven jako sumarizace individuálních výkazů o peněžních tocích, do nichž byly 
promítnuty konsolidační úpravy. 
 
4. Informace o přechodu na IFRS 
Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou obchodovány na veřejném trhu RM-Systém, má společnost povinnost 
vyplývající ze zákonných předpisů zpracovat účetní závěrku v souladu s mezinárodními účetními standardy 
IAS/IRFS počínaje rokem 2005. 
Společnost zajišťuje přechod na nový způsob vykazování s pomocí odborné účetní společnosti, ale ke dni ukončení 
účetní závěrky za rok 2004 nemůže ještě kvantifikovat dopady na údaje účetních závěrek vyplývající z nových 
pravidel vykazování. Na základě dostupných informací předpokládá, že největší změny se projeví v oblasti 
vykazování dlouhodobého hmotného majetku.  
 
 
 
Datum vyhotovení:Vrbátky dne  26.4.2005 

 
 
 
 
 

 
 Podpisy statutárního orgánu 
 
 
 
 
RNDr. Miroslav Hofschneider    v.r.                     Ing. Václav Řehák v.r. 
místopředseda představenstva                               člen představenstva 
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VI. Zpráva auditora o ověření individuální závěrky Cukrovaru Vrbátky  
      za rok 2004 
 
 
Výrok auditora za rok 2004 
 
Akcionářům a vedení společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Auditor ing. Erich Zofall – se sídlem Prostějov, Oskara Nedbala č. 19 auditorské osvědčení 000458, ověřil účetní 
závěrku společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.prosinci 2004 za období od l.ledna 2004, v souladu se zákonem č. 
254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů. 
Audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých 
vedením při jejím sestavení. Auditorské  postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost 
vykazovaných skutečností.  
Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a 
správné. Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného 
v souladu s tímto zákonem a auditorskými směrnicemi. 
Při ověřování účetní závěrky jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě 
kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. 
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných souvislostech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 
vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.prosinci 2004 a výsledky jejího 
hospodaření ze období od 1.1.2004 do 31.12.2004 (zisk ve výši 27783 tis. Kč), byly vyčísleny v souladu se zákonem 
č. 563/1999 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy.  
Dále jsem ověřil soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě za rok 
2004,s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech 
v souladu s touto účetní závěrkou, z niž byly převzaty. Jiné než účetní informace jsme ve výroční zprávě neověřoval.  
Protože v průběhu auditu nebyly zjištěny žádné významné závady a nesprávnosti, auditor na základě vyhodnocení 
provedené prověrky s využitím auditorských standardů doporučuje Valné hromadě společnosti Cukrovar  Vrbátky a.s. 
schválit roční účetní závěrku, vykázaný hospodářský výsledek a výroční zprávu společnosti za rok 2004 bez výhrad. 
 
Prostějov dne 16.3.2005 
 
 
Ing. Erich Zofall- 
auditor ČR, osvědčení č. 000458 
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VII. Účetní závěrka Cukrovaru Vrbátky za rok 2004 
 
 
Rozvaha v plném rozsahu – aktiva      2004  2003 
k 31.12.2004 (v tis. Kč)   č.ř. brutto korekce  netto  netto 
 Aktiva celkem   001 978370 -309685  668685  579546 
A. Pohledávky za ups.kapitál  002 - -  -  - 
B. Dlouhodobý majetek  003 508589 -272039  236550  252591 
B.I Dlouhodobý nehm.majetek  004 - -  -  - 
B.I.1 Zřizovací výdaje   005 - -  -  - 
B.I.2 Nehm.výsledky výzkumu a výv. 006 - -  -  -  
B.I.3 Software    007 - -  -  - 
B.I.4 Ocenitelná práva   008 - -  -  - 
B.I.5 Goodwill    009 - -  -  - 
B.I.6 Jiný dlouh.nehm.majetek  010 - -  -  138 
B.I.7 Nedok.dlouh.nemh.majetek  011 - -  -  - 
B.I.8 Poskyt.zálohy na dlouh.nemh.maj. 012 - -  -  - 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 415138 -270331  144807  159810 
B.II.1 Pozemky    014 2108 -  2108  2108 
B.II.2 Stavby    015 123976 -68200  55776  52922 
B.II.3 Sam.movité věci a soubory  016 287195 -202131  85064  94435 
B.II.4 Pěstit.celky trvalých porostů 017 - -  -  - 
B.II.5 Základní stádo   018 - -  -  - 
B.II.6 Jiný dlouh.hmotný majetek  019 93 -  93  93 
B.II.7 Nedokon.dlouh.hmotný majetek 020 1721 -  1721  9454 
B.II.8 Poskyt.zálohy na dlouh.hm.majetek 021 45 -  45  798 
B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabyt.majetku 022 - -  -  - 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 93451 -1708  91743  92643 
B.III.1 Podíly v ovl.a říz.osobách  024 11000 -  11000  11000 
B.III.2 Podíly v úč.jedn. pod podst.vlivem 025 - -  -  - 
B.III.3 Ostatní dlouh.cenné papíry  026 4351 -1708  2643  2643 
B.III.4 Půjčky a úvěry-ovl.a řid.osoba 027 38100 -  38100  24000 
B.III.5 Jiný dlouh.fin.majetek  028 40000 -  40000  55000 
B.III.6 Pořizovaný dlouh.fin.majetek 029 - -  -  - 
B III.7 Poskyt.zál.na dlouh.fin.majetek 030 - -  -  - 
C. Oběžná aktiva   031 468873 -37646  431227  325352 
C.I Zásoby    032 212222 -  212222  155524 
C.I.1 Materiál    033 23113 -  23113  14952 
C.I.2 Nedokon.výroba a polotovary 034 - -  -  - 
C.I.3 Výrobky    035 189077 -  189077  140517 
C.I.4 Zvířata    036 - -  -  - 
C.I.5 Zboží    037 29 -  29  55 
C.I.6 Poskyt.zálohy na zásoby  038 3 -  3  - 
C.II Dlouhodobé pohledávky  039 - -  -  - 
C.II.1 Pohl.z obchod.vztahů  040 - -  -  - 
C.II.2 Pohl.ovládající a řídící osoba 041 - -  -  - 
C.II.3 Pohledávky-podstatný vliv  042 - -  -  - 
C.II.4 Pohl.za spol, účastn.sdružení 043 - -  -  - 
C.II.5 Dlouhodobé poskyt.zálohy  044 - -  -  - 
C.II.6 Dohadné účty aktivní  045 - -  -  - 
C.II.7 Jiné pohledávky   046 - -  -  - 
C.II.8 Odložená daň.pohledávka  047 - -  -  - 
C.III Krátkodobé pohledávky  048 141060 -37646  103414  160439 
C.III.1 Pohledávky z obchod.vztahů 049 105744 -37646  68098  64582 
C.III.2 Pohledávky-ovlád.a řídící osoba 050 - -  -  - 
C.III.3 Pohledávky-podstatný vliv  051 26504 -  26504  66726 
C.III.4 Pohl.za spol.,účastn.sdružení 052 - -  -  - 
C.III.5 Sociál.zab.a zdravotní poj.  053 - -  -  - 
C.III.6 Stát-daňové pohledávky  054 8812 -  8812  29131 
C.III.7 Krátkodobé poskyt.zálohy  055 - -  -  - 
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C.III.8 Dohadné účty aktivní  056 - -  -  - 
C.III.9 Jiné pohledávky   057 - -  -  - 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 115591 -  115591  9389 
C.IV.1 Peníze    059 185 -  185  17 
C.IV.2 Účty v bankách   060 115406 -  115406  9372 
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry  061 - -  -  - 
C.IV.4 Pořiz.krátkodobý fin.majetek 062 - -  -  - 
D.I Časové rozlišení   063 908 -  908  1603 
D.I.1 Náklady příštích období  064 908 -  908  1603 
D.I.2 Komplex.náklady příšt.období 065 - -  -  - 
D.I.3 Příjmy příštích období  066 - -  -  - 
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Rozvaha v plném rozsahu-pasiva     
k 31.12.2004    č.ř.  2004  2003 
 Pasiva celkem   067  668685  579546  
A. Vlastní kapitál   068  345528  331648 
A.I. Základní kapitál   069  103000  103000 
A.I.1 Základní kapitál   070  103000  103000 
A.I.2 Vlastní akcie a vl.obchod.podíly 071  -  - 
A.I.3 Změny zákl.kapitálu  072  -  - 
A.II Kapitálové fondy   073  3833  3833 
A.II.3 Emisní ažio   074  -  - 
A.II.3 Ostatní kapitálové fondy  075  3833  3833 
A.II.3 Oceňovací rozdíly z přec.maj. 076  -  - 
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přec.při přem. 077  -  - 
A.III Rez.fondy, neděl.fondy,ost.fondy 078  21773  21436 
A.III.1 Zákon.rezerv.fond/neděl.fond 079  21702  21364 
A.III.2 Statutární a ostatní fondy  080  71  72 
A.IV. Výsledek hospod.minul.let  081  189139  149252 
A.IV.1 Nerozdělený zisk minul.let  082  189139  149252 
A.IV.2 Neuhrazená ztráta min.let  083  -  - 
A.V. Výsledek hospod.běž.úče.roku 084  27783  54127 
B. Cizí zdroje   085  323157  247898 
B.I. Rezervy    086  38618  39203 
B.I.1 Rezervy pod.zvl.předpisu  087  25384  39203 
B.I.2 Rezerva na důchody apod.závazky 088  -  - 
B.I.3 Rezerva na daň z příjmů  089  -  - 
B.I.4 Ostatní rezervy   090  13234  - 
B.II Dlouhodobé závazky  091  35000  35000 
B.II.1 Závazky z obchod.vztahů  092  -  - 
B.II.2 Závazky-ovlád.a řídící osoba 093  -  - 
B.II.3 Závazky-podstatný vliv  094  -  - 
B.II.4 Závazky k společ.účastn.sdružení 095  -  - 
B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy  096  -  - 
B.II.6 Vydané dluhopisy   097  -  - 
B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098  -  - 
B.II.8 Dohadné účty pasivní  099  -  - 
B.II.9 Jiné závazky   100  35000  35000 
B.II.10 Odložený daň.závazek  101  -  - 
B.II. Krátkodobé závazky  102  249539  163695 
B.II.1 Závazky z obchod.vztahů  103  196800  119365 
B.III.2 Závazky-ovládající a říd.osoba 104  -  - 
B.II.3 Závazky-podstatný vliv  105  -  - 
B.III.4 Závazky k společ.,účastn.sdružení 106  610  873 
B.III.5 Závazky k zaměstnancům  107  46671  40917 
B.III.6 Závazky ze sov.zab.a zdr.pojišt. 108  1800  1591 
B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace 109  3658  507 
B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy  110  -  - 
B.III.9 Vydané dluhopisy   111  -  - 
B.III.10 Dohadné účty pasivní  112  -  442 
B.III.11 Jiné závazky   113  -  - 
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 114    10000 
B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115  -  - 
B.IV.2Krátkodobé bankovní úvěry  116  -  10000 
B.IV.3 Krátkodobé fin.výpomoci  117  -  - 
C.I. Časové rozlišení   118  -  - 
C.I.1 Výdaje příštích období  119  -  - 
C.I.2 Výnosy příštích období  120  -  - 
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Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2004  č.ř.  2004  2003 
I. Tržby za prodej zboží  01  55347  36090 
A. Náklady vynalož.na prodané zboží 02  50531  30223 
+ Obchodní marže   03  4816  5867 
II. Výkony    04  556356  437388 
II.1 Tržby za prodej vl.výrobků a sl. 05  507796  486968 
II.2 Změna stavu zásob vl.činnosti 06  47248  -49829 
II.3 Aktivace    07  1312  249 
B. Výkonová spotřeba  08  452403  312512 
B.1 Spotřeba mat.a energie  09  385349  266780 
B.2 Služby    10  67054  45732 
+ Přidaná hodnota   11  108769  130743 
C. Osobní náklady   12  42414  42800 
C.1 Mzdové náklady   13  28496  29149 
C.2 Odměny čl.orgánů spol.  14  2672  2496 
C.3 Náklady na soc.zab.a zdr.pojištění 15  9953  9994 
C.4 Sociální náklady   16  1293  1161 
D. Daně a poplatky   17  7634  851 
E. Odpisy dlouh.nehm. hmot.majetku 18  31605  36851 
III. Tržby z prodeje dlouh.maj. a mat. 19  25711  3047 
III.1 Tržby z prodeje dlouh.majetku 20  24385  14 
III.2 Tržby z prodeje materiálu  21  1326  3033 
F. Zůst.cena prod.dlouh.maj.a mat. 22  4279  2848 
F.1 Zůst.cena prod.dlouh.majetku 23  3164  - 
F.2 Prodaný materiál   24  1115  2848 
G. Změna stavu rezerv a opr.položek 25  -3174  -25198 
IV. Ostatní výnosy   26  3656  16 
H. Ostatní provozní náklady  27  4695  2062 
V. Převod provozních výnosů  28  -  - 
I. Převod provozních nákladů  29  -  - 
* Provoz.výsledek hospodaření 30  50683  73592 
VI. Tržby z prod.cenných papírů 31  -  - 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32  -  - 
VII. Výnosy z dlouh.fin.majetku  33  225  - 
VII.1 Výnosy z pod.v ovl. a říz.osobách 34  -  - 
VII.2 Výnosy k ost.dlouh.cenných pap. 35  225  - 
VII.3 Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku 36  -  - 
VIII. Výnosy z krátkodob.fin.majetku 37  -  - 
K. Náklady z fin.majetku  38  -  - 
IX. Výnosy z přecen.cenných pap. 39  -  - 
L. Náklady z přecen.cenných pap. 40  -  - 
M. Změna stavu rezerv a opr.pol.fin 41  -  - 
X. Výnosové úroky   42  2331  1272 
N. Nákladové úroky   43  3045  3267 
XI. Ostatní fin.výnosy   44  338  1171 
O. Ostatní fin.náklady   45  5221  2528 
XII. Převod fin.výnosů   46  -  - 
P. Převod fin.nákladů   47  -  - 
* Finanční výsledek hospodaření 48  -5372  -3352 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49  17528  16113 
Q.1 splatná    50  17528  16113 
Q.2 odložená    51  -  - 
** Výsledek hosp.za bežnou činnost 52  27783  54127 
XIII. Mimořádné výnosy  53  -  - 
R. Mimořádné náklady  54  -  - 
S. Daň z příjmů z mim.činnosti 55  -  - 
S.1 splatná    56  -  - 
S.2 odložená    57  -  - 
* Mimoř.výsledek hospodaření 58  -  - 
T. Převod podílu výsl.hospod.spol. 59  -  - 
*** Výsledek hospodaření za úč.období 60  27783  54127 
**** Výsledek hosp.před zdaněním 61  45311  70240 
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2004 
          2004  2003 
P. Stav peněžních prostř.a peněž ekv.na začátku úč.období  9389  17964 
 Peněžní toky z hl.výdělečné činnosti (provozní činnost) 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.činnosti před zdaněním   45311  70240 
A.1 Úpravy o nepeněžní operace     10541  12181 
A.1.1 Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst.ceny prodaných 
           Stálých aktiv, umoř.opravné položky k nabyt.majetku   34194  37109 
A.1.2 Změna stavu oprav.položek, rezerv     -2921  -26585 
A.1.3 Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv     -21221  -338 
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku     -225  - 
A.1.5 Vyúčt.náklad.úroky a vyúčt.výnos.úroky    714  1995 
A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněž.operace    -  - 
A* Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami 
           pracov.kapitálu a mimoř.položkami     55852  82421 
A.2 Změny stavu nepen.složek prac.kapitálu    86613  -8429 
A.2.1 Změna stavu pohl.z provozní činnosti ,časového 
           Rozlišení a dohadných účtů aktivních    57025  -25754 
A.2.2 Změna krátk.závazků z provozní činnosti, pasivních 
           Účtů čas.rozlišení a dohad.účtů pasivních    86286  -29828 
A.2.3 Změna stavu zásob       -56698  47153 
A.2.4 Změna stavu krátk.fin,majetku nespadajícího 
           do peněžních prostředků a ekvivalentů    -  - 
A** Čistý pentok z prov.činnosti před zdaněním    142465  73992 
A.3 Vypl.úroky s výjimkou kapitaliz.úroků    -3046  -3267 
A.4 Přijaté úroky       2331  1272 
A.5 Zapl.daň z příjmů za běž.činnost a doměrky daně 
            za minulá období       -17528  -16113 
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimo.účetními případy, které 
            tvoří mim.výsledek hospod.vč.uhrazené splatné daně 
            z příjmů z mimoř.činnosti      -  - 
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku     -  - 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti    124223  55884 
 Peněžní toky z investiční činnosti 
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv    -18548  -5139 
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv     24385  337 
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám     -  - 
B*** Čistý peněžní tok k inv.činnosti     5837  -4802 
 Peněžní toky z finanční činnosti 
C.1 Dopady změn dlouh.závazků, popř.takových krátkodobých, 
            které spadají do oblasti fin.činnosti na peněžní prostředky  -10000  -44153 
C.2 Dopady změn vl.kapitálu na pen.prostředky a pen.ekvivalenty  -13858  -15504 
C.2.1 Zvýšení pen.prostředků a pen.ekviv. z titulu zvýšení zákl. 
            Kapitálu, emis.ažia,efekt.rezerv.fondu vč.záloh   -  - 
C.2.2 Vyplacení podílu na vl.kapitálu společníkům    -  - 
C.2.3 Další vklady pen.prostředků společníkům a akcionářům  -  - 
C.2.4 Úhrada ztráty společníky      -  - 
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů      337  -28 
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zapl.srážkové daně 
            vztahující se k těmto nárokům vč.fin.vypořádání se společníky 
             veřejné obchodní společnosti     -14195  -15476 
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin.činnosti    -23858  -59657 
F. Čistí zvýšení resp.snížení peněžních prostředků   106202  -8575 
R. Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období  115591  9389 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu   (v tis.Kč)    2004  2003 
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 
1. počáteční zůstatek       103000  103000 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       103000  103000 
B.  Základní kapitál nezapsaný 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
C. A.+/-B se zohledněním účtu 252 
1. počáteční zůstatek       103000  103000 
2. počáteční zůst.vl.akcií a vl.obchod.podílů    -  - 
3. změna stavu účtu 252      -  - 
4. konečný zůstatek účtu 252      -  - 
5. konečný zůstatek       103000  103000 
D.  Emisní ážio 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
E.  Rezervní fond 
1. počáteční zůstatek       21364  18330 
2. zvýšení        338  3034 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       21702  21364 
F.  Ostatní fondy ze zisku 
1. počáteční zůstatek       72  100 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -1  -28 
4. konečný zůstatek       71  72 
G.  Kapitálové fondy 
1. počáteční zůstatek       3833  3833 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       3833  3833 
H.  Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl.hospodaření 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
I.  Zisk účetních období 
1. počáteční zůstatek       149252  107081 
2. zvýšení        39887  60681 
3. snížení        -  -18510 
4. konečný zůstatek       189139  149252 
J.  Ztráta účetních období 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění    27783  54127 
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2004 
(v úplném rozsahu) 

 
  

Obecné údaje 
 
  
1. Popis účetní jednotky 
 
Obchodní jméno:   Cukrovar Vrbátky a.s. 
Sídlo:                                            Vrbátky č.p. 65   
PSČ:                                                 798 13 
IČ:    46900187 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 821 
Datum vzniku:    1.5.1992 
Právní forma:    akciová společnost založena na dobu neurčitou 
 
Předmět podnikání:  
Dle § 4 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto: 

a) výroba cukru a jeho modifikací, 
b) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
c) provozování ubytovacího zařízení, 
d) práce jednoúčelovými stroji, 
e) silniční motorová doprava, 
f) hostinská činnost – provozování stravovacího zařízení, 
g) zprostředkovatelská činnost, 
h) provozování drážní dopravy na železniční dráze, 
i) provozování dráhy – vlečky cukrovaru, 
j) výroba potravinářských výrobků, 
k) výroba nealkoholických nápojů, 
l) kontrola návaznosti měřidel. 

 
 
Statutárních orgán představenstvo: 
Ing. Zdeněk Kovařík - předseda představenstva,  
RNDr. Miroslav Hofschneider  -místopředseda představenstva 
Ing. Václav Řehák - člen 
 
Dozorčí rada 
Ing. František Křivánek – předseda dozorčí rady 
Josef Vytásek – člen dozorčí rady 
Ing. Miroslav Kolečkář – člen dozorčí rady 
Ing. Jaroslav Navrátil – člen dozorčí rady 
Ing. Jan Spáčilík – č-en dozorčí rady 
Hana Rozsívalová – členka dozorčí rady 
Antonín Vojkůvka – člen dozorčí rady 
Karel Rohovský – člen dozorčí rady 
Václav Beránek – člen dozorčí rady 
 
Základní kapitál společnosti: 
Výše upsaného  základního  kapitálu činí 103 000 000,- Kč a je zcela splacena.  
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Osoby, které  se  podílejí 20 a více procenty na základním  kapitálu účetní jednotky: 
 
      % vkladu na základním kapitálu účet.jednotky 
Obchodní jméno osoby     2004   2003 
  
Ing. Zdeněk Kovařík     24,73   24,57 
Eastern Sugar ČR     25,07   25,07 
 
Popis změn a dodatků  provedených  v  uplynulém účetním  
období v obchodním rejstříku: 

 
Číslo výpisu 12371/2004 ze dne 21.7.2004: 
Výmaz a opětovný zápis členů představenstva: 
        Ing. Zdeňka Kovaříka – předsedy představenstva                                                                                                                            
        RNDr.Miroslava Hofschneidera,míst.předsedy předst. 
        Ing. Václava Řeháka, člena představenstva 
   
Výmaz a opětovný zápis členů dozorčí rady: 
        Ing. Františka Křivánka, předsedy dozorčí rady 
        Josefa Vytáska, člena dozorčí rady 
        Ing. Miroslava Kolečkáře, člena dozorčí rady. 
        Ing. Jaroslava Navrátila, člena dozorčí rady 
        Ing. Jana Spáčilíka, člena dozorčí rady.  
        Hana Rozsívalová,  členka dozorčí rady, nově zvolena dne 18.5.2004 
Popis  organizační  struktury  a  její  zásadní  změny během   
uplynulého účetního období: 

     
Akciovou společnost tvoří pouze jeden výrobní závod.Struktura se v roce 2004 nezměnila. 

 
2. Název a sídlo obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu 
 
                      Vlastní  
     Kapitál  Účetní HV   % podílu 
               (tis. Kč)  (tis..Kč)                na základním kapitálu 
Obchodní společnost   2004  2004  2004  2003 
 
Sugar. Olomouc a.s. v konkurzu  0  0  20,95  20,95 
Cukrplus s.r.o.    0  0              100  100 
PIKANT Ostrava, s.r.o.   0  0  100  100 
 
3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů 
 
Ukazatel    Celkem  z toho řídící pracovníci 
Průměrný počet zaměstnanců 2004 144  5 
    2003 154  5 
Osobní náklady   2004 39742  3180 
    2003 40303  2897 
Odměny členů stat.orgánů  2004 2672 
    2003 2495 
 
4. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté 
účetní jednotkou) 
 
     Nepeněžní příjmy – služební vozidla k  soukromým účelům využívá předseda představenstva, předseda dozorčí 
rady a ředitel společnosti  na základě řádně uzavřených smluv a prováděných úhrad za soukromé jízdy. 
     Členové představenstva, členové dozorčí rady  a vedoucí zaměstnanci neuzavřeli žádné obchody, úvěry, záruky za 
úvěry a další peněžní vztahy s konsolidovanou jednotkou. 
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                                                             2004   2003            

Půjčky                                  78 100 000     79 000 000    
Úvěry                                       0               0      
Poskytnuté záruky                      35 000 000      35 000 000 
Ostatní plnění                            0               0 

 
C e l k e m                      113 100 000     114 000 000              
 
Pikant Ostrava, s.r.o.  půjčka ve výši  25,1 mil. Kč – splatnost 31.3.2005 
Cukrplus, s.r..o. půjčka ve výši  13 mil. Kč – splatnost 31.3.2005 
Litovelská cukrovarna, a.s. půjčka ve výši 40 mil. Kč s postupnými splátkami – konečná splatnost 30.6.2006 

 
 

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 

1.  Způsob ocenění 
 
1.1  Zásoby 

 
Pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů 

- zásoby nakoupené. 
 

Vlastními náklady propočtenými: 
a) dle skutečných přímých nákladů uplynulého období při stanovení naskladňovaní ceny vyrobeného cukru 
b) dle skutečných nákladů na výrobu brodného balení – mzdy, obal, režie, 
- zásoby vytvořené vlastní činností. 
 

Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty 
       -      pořízené bezplatně 
       -      nalezené (inventarizační přebytky), 
       -      odpad, 
       -      zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. 
Zásoby v rámci jednoho syntetického účtu jsou vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým 
průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Vážený aritmetický průměr je počítán  jednou za měsíc. 
Výdej zásob ze skladu se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. 
Nedokončená výroba se oceňuje ve vlastních  nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně výrobní režie. 
Polotovary vlastní výroby se oceňují ve stejně výši ocenění uvedené u účtu 123 - Výrobky. 
Výrobky – účet 123 se oceňují vlastními náklady dle směrnice pro účetnictví. 
Zboží na skladě je oceněno v pořizovacích cenách. 
Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje též užitná hodnota zásob (viz § 26 odst. 1 zákona č. 
563/91 Sb., o účetnictví), která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, 
nezúčtovávají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří 
se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 582 - Manka a škody. 
Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem. 
 
b)Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Pořizovací cenou 
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. 
Reprodukční pořizovací cenou 
- dlouhodobý nehmotný  a hmotný  majetek nabytý darováním. 
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (př. inventarizační 
přebytek). 
- dlouhodobý nehmotný  majetek vytvořený vlastní činností. pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než 
vlastní náklady. 
- dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu. 
- vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného  majetku, s  výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle 
společenské  smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 
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Vlastními náklady 
- dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než 
vlastní náklady, 
- dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 

 
 

c) Cenné papíry a majetkové účasti 
Oceňují se cenou pořízení (včetně emisního ážia). 

 
 

1.4 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 
Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: 
- přeprava 
- provize 
- clo 
- pojistné 
 
1.5 Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu 
účetnímu období  
V roce 2004 nebyly provedeny žádné podstatné změny ve způsobu oceňování. 
 
2. Způsob stanovení opravných položek k majetku 
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmů nebyly 
v roce 2004  a 2003 vytvářeny. 
 
Způsob stanovení opravných položek: 
Opravné položky jsou stanovovány dle zákona o rezervách. 
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 
Pro stanovení výše opravné položky slouží inventury jednotlivých účtů.                     

 
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmů (ve 
smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) nebyly v roce 2004 a 
2003 vytvářeny. 
 

3. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních 
odpisů 
Pro rok 2004 není stanovena speciální metoda. Dlouhodobý majetek odpisovaný je odpisován zrychleným 
odpisem.  
O drobném dlouhodobém nehmotném a hmotném  majetku se v účetní jednotce na účtu 018 neúčtuje. Majetek je 
zařazován přímo do  spotřeby, eviduje se v samostatných souborech. 

 
4. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurz: 
Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 
Denní kurz  (platný  v  den  uskutečnění účetního případu) 
= Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou 
Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: 

- u vydaných faktur den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený 
na faktuře a den provedení úhrady,  podle výpisu z účtu z banky, 

- u přijatých den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení 
úhrady podle výpisu z účtu z banky, 

- den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, 
- den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, 
- den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se 

dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. 
 

Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky 
Používá se výhradně: 
Denní kurz (platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka)  
= Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní  bankou.  
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- u pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentický 
odpis,  se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly. 
- u pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují 
ani neúčtují kursové rozdíly. 

 
 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 
 

1. Dlouhodobý  hmotný majetek kromě pohledávek 
                                                   
    Pořizovací cena   Oprávky 
Skupina majetku    k 31.12.    k 31.12. 
     (úč.022)    (úč.082) 
(úč.022)     2004  2003  2004  2003 
Stroje, přístroje a zařízení   171049  155199  -  - 
Dopravní prostředky    25242   23676  -  - 
Inventář      90904   94192  -  - 
C e l k e m    287195  273067  202131  178632 
Oprávky jsou v účetnictví sledovány souhrnně na účtu 082.  
 
 
2. Dlouhodobý finanční majetek: 
 
Dlouhod.fin.maj.  Stav  Přírůstky  Úbytky   Stav k 
(účet)   1.1.2004  Nákup Ostat.  Prodej Ostat.  31.12.2004 
061   11000  - -  - -  11000 
062   -  - -  - -  - 
063   4350  - -  - -  4350 
066   24000  - 14100  - -  38100 
067   55000  - -  - 15000  40000 
069   -  - -  - -  - 
Celk 06   94350  - 14100  - 15000  93450 
Ostatní – poskytnuté případně vrácené fin.půjčky  
 
Cizí akcie v našem držení 
       Nominální  Finanční 
Rok  Emitent    Počet hodnota Kč  výnosy tis.Kč 
2004  BH Capital   225 200   - 
2003  BH Capital   225 200   - 
2004  Eastern Sugar ČR  16 100   - 
      2698 550   - 
      401 1000   - 
2003  Eastern Sugar ČR  16 100   - 
      2698 1000   -  
      401 250   - 
2004  Sugar Olomouc a.s.  44 10000   - 
2003  Sugar Olomouc a.s.  44 10000   - 
2004  Moravskoslez.cukrovary  4460 10   -  
2003  Moravskoslez.cukrovary  4460 10   - 
2004  Cukrovary TTD Dobrovice 5888 600   225 
2003  Cukrovary TTD Dobrovice 5888 600   - 
2004  Polnobanka Bratislava  2 100000   - 
2003  Polnobanka Bratislava  2 100000   - 
Celkem      13734 
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3. Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem 
 
Název hmot.majetku  Forma zajištění  2004  2003 
Průmyslový objekt  zástavní právo  1887  1887 
Hotel Bečva   zástavní právo  5959  5959 
Celkem       7846  7846 

 
 
4. Pohledávky 

 
a)  Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti   2004   2003 
Celkem      2140   1875 
Z toho: 
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti   2140   1875 
- do 180 dnů     -   - 
- do 365 dnů     -   - 
- nad 1 rok     -   - 
- do 31.12.1994     -   - 

 
b) Pohledávky k podnikům ve skupině 
 
Podnik      2004   2003 
Cukrplus, s.r.o.     2364   6273 
Pikant Ostrava, s.r.o.    24140   60453   
Celkem      26504   66726 
 
 
5.  Vlastní kapitál 

 
a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 
 
    Stav k      Stav 
Vlastní kapitál (účet)  1.1.2004  Zvýšení  Snížení  k 31.12.2004 
411    103000      103000 
413    3832  -  -  3832 
421    21363  338  -  21701 
423    72  -  -  72 
431    203379  -  14240  189139 
Celkem    331646  338  14240  317744 
Popis jednotlivých operací provedených na základě rozhodnutí                
valné hromady: 

- příděl do zákonného rezervního fondu nebyl proveden pro naplnění rezervního fondu 
- vyplaceny tantiémy, dividendy 

 
b) Rozdělení zisku, popř.způsob úhrady ztráty předcházejícího 

      období 
  

Hospodářský výsledek roku 2003 ve výši 54 127 045 byl rozdělen následovně: 
- příděl rezervnímu fondu dle zákona                0    
- úhrada ztráty                                                    0  
- dividendy                                                      8 240 000      
- tantiémy                                                        6 000 000                           
- převod na nerozdělený zisk (ztrátu)           39 887 045           
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6. Závazky 
 

 Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 
 
Závazky po lhůtě splatnosti   
2004   2003 
Celkem     9240   9240 
Z toho: 
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti  -   - 
- do 180 dnů    -   - 
- do 365 dnů    -   - 
- nad 1 rok    9240   9240   
 
 
7. Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy 
 
     Stav      Stav 
Druh rezervy    k 1.1.  Tvorba  Čerpání  k 31.12. 
Zákonné celkem: 
2004     39203  1780  15600  25383 
2003     44990  11019  5232  39203 
z toho: 
- oprava DHM 
    2004     39203  1780  15600  25383 
    2003     44990  11019  5232  39203 
 

 
 

8. Výnosy z běžné činnosti 
 
      Tuzemsko  Zahraničí 
Druh činnosti     2004 2003  2004 2003 
Výroba a prodej cukru    535194 439676  66562 10388 
a jeho modifikací  
služby      8635 11194  0 0 
ostatní       33574 28114  0 0 
Celkem      577403 478984  66562 10388 

 
 

 
 
9.  Údaje o přeměnách společnosti 

 
V a.s.nedošlo k přeměně společnosti 

 
 

Datum vyhotovení:Vrbátky dne  26.4.2005 
 

 
Podpis statutárního orgánu 
 
 
 
RNDr. Miroslav Hofschneider   v.r.        Ing. Václav Řehák  v.r. 
místopředseda představenstva                člen představenstva 
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VIII. Zpráva auditora o ověření individuální závěrky Cukrovaru Vrbátky  
      za rok 2003 
 
Akcionářům společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem Vrbátky: 
Auditor Erich Zoralo – osvědčení o zápisu č. 609, se sídlem Prostějov, Oskara Nedbala č. 19, auditorské oprávnění č. 
000458 ověřil účetní závěrku společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. k 31.prosinci 2003 za období od 1.ledna 2003, 
v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů. 
     Audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých 
vedením při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny vyčerpávajícím způsobem s ohledem na četnost a 
významnost vykazovaných skutečností. 
     Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a 
správné. Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného 
v souladu s tímto zákonem a auditorskými směrnicemi. Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistil žádné skutečnosti, 
které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a 
správné ve všech významných souvislostech. 
     Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných souvislostech věrný a poctivý obraz aktiv, 
závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Cukrovar Vrbátky, a.s. k 31.prosinci 2003 a výsledky jejího 
hospodaření za období od 1.1.2003 do 31.12.2003 (zisk ve výši 54 127 tis. Kč), byly vyčísleny v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy. 
     Dále jsme ověřil soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených v konceptu výroční 
zprávy za rok 2003, s ověřenou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných 
ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Jiné než účetní informace jsem ve výroční zprávě 
neověřoval. 
     Protože nebyly zjištěny žádné významné závady či nesprávnosti auditor na základě vyhodnocení provedené 
prověrky, s využitím auditorských standardů doporučuje Valné hromadě společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. schválit 
roční účetní závěrku  za rok 2003 bez výhrad. 
 
 
Prostějov dne 31.3.2004 
 
Ing. Erich Zofall – osvědčení o zápisu č. 609 auditor ČR, auditorské oprávnění č. 000458 
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IX. Účetní závěrka Cukrovaru Vrbátky za rok 2003 
 
Rozvaha v plném rozsahu – aktiva      2003  2002 
k 31.12.2003 (v tis. Kč)   č.ř. brutto korekce  netto  netto 
 Aktiva celkem   001 864454 -284908  579546  620401 
A. Pohledávky za ups.kapitál  002 - -  -  - 
B. Dlouhodobý majetek  003 497264 -244673  252591  284302 
B.I Dlouhodobý nehm.majetek  004 392 -254  138  174 
B.I.1 Zřizovací výdaje   005 - -  -  - 
B.I.2 Nehm.výsledky výzkumu a výv. 006 - -  -  -  
B.I.3 Software    007 - -  -  - 
B.I.4 Ocenitelná práva   008 - -  -  - 
B.I.5 Goodwill    009 - -  -  - 
B.I.6 Jiný dlouh.nehm.majetek  010 392 -254  138  174 
B.I.7 Nedok.dlouh.nemh.majetek  011 - -  -  - 
B.I.8 Poskyt.zálohy na dlouh.nemh.maj. 012 - -  -  - 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 402521 -242711  159810  185135 
B.II.1 Pozemky    014 2108 -  2108  2108 
B.II.2 Stavby    015 117001 -64079  52922  58631 
B.II.3 Sam.movité věci a soubory  016 273067 -178632  94435  118480 
B.II.4 Pěstit.celky trvalých porostů 017 - -  -  - 
B.II.5 Základní stádo   018 - -  -  - 
B.II.6 Jiný dlouh.hmotný majetek  019 93 -  93  93 
B.II.7 Nedokon.dlouh.hmotný majetek 020 9454 -  9454  5823 
B.II.8 Poskyt.zálohy na dlouh.hm.majetek 021 798 -  798  - 
B.II.9 Oceňovací rozdíl k nabyt.majetku 022 - -  -  - 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 94351 -1708  92643  98993 
B.III.1 Podíly v ovl.a říz.osobách  024 11000 -  11000  11000 
B.III.2 Podíly v úč.jedn. pod podst.vlivem 025 - -  -  - 
B.III.3 Ostatní dlouh.cenné papíry  026 4351 -1708  2643  2643 
B.III.4 Půjčky a úvěry-ovl.a řid.osoba 027 24000 -  24000  25350 
B.III.5 Jiný dlouh.fin.majetek  028 55000 -  55000  60000 
B.III.6 Pořizovaný dlouh.fin.majetek 029 - -  -  - 
B III.7 Poskyt.zál.na dlouh.fin.majetek 030 - -  -  - 
C. Oběžná aktiva   031 365587 -40235  325352  335951 
C.I Zásoby    032 155524 -  155524  202677 
C.I.1 Materiál    033 14952 -  14952  12545 
C.I.2 Nedokon.výroba a polotovary 034 - -  -  - 
C.I.3 Výrobky    035 140517 -  140517  190097 
C.I.4 Zvířata    036 - -  -  - 
C.I.5 Zboží    037 55 -  55  35 
C.I.6 Poskyt.zálohy na zásoby  038 - -  -  - 
C.II Dlouhodobé pohledávky  039 - -  -  - 
C.II.1 Pohl.z obchod.vztahů  040 - -  -  - 
C.II.2 Pohl.ovládající a řídící osoba 041 - -  -  - 
C.II.3 Pohledávky-podstatný vliv  042 - -  -  - 
C.II.4 Pohl.za spol, účastn.sdružení 043 - -  -  - 
C.II.5 Dlouhodobé poskyt.zálohy  044 - -  -  - 
C.II.6 Dohadné účty aktivní  045 - -  -  - 
C.II.7 Jiné pohledávky   046 - -  -  - 
C.II.8 Odložená daň.pohledávka  047 - -  -  - 
C.III Krátkodobé pohledávky  048 200674 -40235  160439  115310 
C.III.1 Pohledávky z obchod.vztahů 049 104817 -40235  64582  97429 
C.III.2 Pohledávky-ovlád.a řídící osoba 050 66726 -  66726  7732 
C.III.3 Pohledávky-podstatný vliv  051 -   -  - 
C.III.4 Pohl.za spol.,účastn.sdružení 052 - -  -  - 
C.III.5 Sociál.zab.a zdravotní poj.  053 - -  -  - 
C.III.6 Stát-daňové pohledávky  054 29131 -  29131  10149 
C.III.7 Krátkodobé poskyt.zálohy  055 - -  -  - 
C.III.8 Dohadné účty aktivní  056 - -  -  - 
C.III.9 Jiné pohledávky   057 - -  -  - 
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C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 9389 -  9389  17964 
C.IV.1 Peníze    059 17 -  17  28 
C.IV.2 Účty v bankách   060 9372 -  9372  17936 
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry  061 - -  -  - 
C.IV.4 Pořiz.krátkodobý fin.majetek 062 - -  -  - 
D.I Časové rozlišení   063 1603   1603  148 
D.I.1 Náklady příštích období  064 1603 -  1603  148 
D.I.2 Komplex.náklady příšt.období 065 - -  -  - 
D.I.3 Příjmy příštích období  066 - -  -  - 
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Rozvaha v plném rozsahu-pasiva     
k 31.12.2003    č.ř.  2003  2002 
 Pasiva celkem   067  579546  620401  
A. Vlastní kapitál   068  331648  293025 
A.I. Základní kapitál   069  103000  103000 
A.I.1 Základní kapitál   070  103000  103000 
A.I.2 Vlastní akcie a vl.obchod.podíly 071  -  - 
A.I.3 Změny zákl.kapitálu  072  -  - 
A.II Kapitálové fondy   073  3833  3833 
A.II.3 Emisní ažio   074  -  - 
A.II.3 Ostatní kapitálové fondy  075  3833  3833 
A.II.3 Oceňovací rozdíly z přec.maj. 076  -  - 
A.II.4 Oceňovací rozdíly z přec.při přem. 077  -  - 
A.III Rez.fondy, neděl.fondy,ost.fondy 078  21436  18430 
A.III.1 Zákon.rezerv.fond/neděl.fond 079  21364  18330 
A.III.2 Statutární a ostatní fondy  080  72  100 
A.IV. Výsledek hospod.minul.let  081  149252  107081 
A.IV.1 Nerozdělený zisk minul.let  082  149252  107081 
A.IV.2 Neuhrazená ztráta min.let  083  -  - 
A.V. Výsledek hospod.běž.úče.roku 084  54127  60681 
B. Cizí zdroje   085  247896  327376 
B.I. Rezervy    086  39203  44991 
B.I.1 Rezervy pod.zvl.předpisu  087  39203  44991 
B.I.2 Rezerva na důchody apod.závazky 088  -  - 
B.I.3 Rezerva na daň z příjmů  089  -  - 
B.I.4 Ostatní rezervy   090  -  - 
B.II Dlouhodobé závazky  091  35000  54153 
B.II.1 Závazky z obchod.vztahů  092  35000  54153 
B.II.2 Závazky-ovlád.a řídící osoba 093  -  - 
B.II.3 Závazky-podstatný vliv  094  -  - 
B.II.4 Závazky k společ.účastn.sdružení 095  -  - 
B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy  096  -  - 
B.II.6 Vydané dluhopisy   097  -  - 
B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098  -  - 
B.II.8 Dohadné účty pasivní  099  -  - 
B.II.9 Jiné závazky   100  -  - 
B.II.10 Odložený daň.závazek  101  -  - 
B.II. Krátkodobé závazky  102  163695  193232 
B.II.1 Závazky z obchod.vztahů  103  119365  161297 
B.III.2 Závazky-ovládající a říd.osoba 104  -  - 
B.II.3 Závazky-podstatný vliv  105  -  - 
B.III.4 Závazky k společ.,účastn.sdružení 106  873  813 
B.III.5 Závazky k zaměstnancům  107  40917  28066 
B.III.6 Závazky ze sov.zab.a zdr.pojišt. 108  1591  2117 
B.III.7 Stát-daňové závazky a dotace 109  507  788 
B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy  110  -  - 
B.III.9 Vydané dluhopisy   111  -  - 
B.III.10 Dohadné účty pasivní  112  442  151 
B.III.11 Jiné závazky   113  -  - 
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 114  10000  35000 
B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115  10000  35000 
B.IV.2Krátkodobé bankovní úvěry  116  -  - 
B.IV.3 Krátkodobé fin.výpomoci  117  -  - 
C.I. Časové rozlišení   118  -  - 
C.I.1 Výdaje příštích období  119  -  - 
C.I.2 Výnosy příštích období  120  -  - 
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Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2003  č.ř.  2003  2002 
I. Tržby za prodej zboží  01  36090  24356 
A. Náklady vynalož.na prodané zboží 02  30223  20895 
+ Obchodní marže   03  5867  3461 
II. Výkony    04  437888  516801 
II.1 Tržby za prodej vl.výrobků a sl. 05  486968  446137 
II.2 Změna stavu zásob vl.činnosti 06  -49829  69460 
II.3 Aktivace    07  249  1204 
B. Výkonová spotřeba  08  312512  417722 
B.1 Spotřeba mat.a energie  09  266780  338982 
B.2 Služby    10  45732  78740 
+ Přidaná hodnota   11  130743  102540 
C. Osobní náklady   12  42800  41624 
C.1 Mzdové náklady   13  29149  28652 
C.2 Odměny čl.orgánů spol.  14  2496  2131 
C.3 Náklady na soc.zab.a zdr.pojištění 15  9994  9847 
C.4 Sociální náklady   16  1161  994 
D. Daně a poplatky   17  851  1241 
E. Odpisy dlouh.nehm. hmot.majetku 18  36851  35746 
III. Tržby z prodeje dlouh.maj. a mat. 19  3047  8543 
III.1 Tržby z prodeje dlouh.majetku 20  14  8543 
III.2 Tržby z prodeje materiálu  21  3033  - 
F. Zůst.cena prod.dlouh.maj.a mat. 22  2848  7256 
F.1 Zůst.cena prod.dlouh.majetku 23  -  7256 
F.2 Prodaný materiál   24  2848  - 
G. Změna stavu rezerv a opr.položek 25  -25198  -58011 
IV. Ostatní výnosy   26  16  128 
H. Ostatní provozní náklady  27  2062  2373 
V. Převod provozních výnosů  28  -  - 
I. Převod provozních nákladů  29  -  - 
* Provoz.výsledek hospodaření 30  73592  80982 
VI. Tržby z prod.cenných papírů 31  -  - 
J. Prodané cenné papíry a podíly 32  -  - 
VII. Výnosy z dlouh.fin.majetku  33  -  243 
VII.1 Výnosy z pod.v ovl. a říz.osobách 34  -  - 
VII.2 Výnosy k ost.dlouh.cenných pap. 35  -  243 
VII.3 Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku 36  -  - 
VIII. Výnosy z krátkodob.fin.majetku 37  -  - 
K. Náklady z fin.majetku  38  -  - 
IX. Výnosy z přecen.cenných pap. 39  -  - 
L. Náklady z přecen.cenných pap. 40  -  - 
M. Změna stavu rezerv a opr.pol.fin 41  -  - 
X. Výnosové úroky   42  1272  2810 
N. Nákladové úroky   43  3267  1764 
XI. Ostatní fin.výnosy   44  1171  494 
O. Ostatní fin.náklady   45  2528  5291 
XII. Převod fin.výnosů   46  -  - 
P. Převod fin.nákladů   47  -  - 
* Finanční výsledek hospodaření 48  -3352  -3508 
Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49  16113  26057 
Q.1 splatná    50  16113  26057 
Q.2 odložená    51  -  - 
** Výsledek hosp.za bežnou činnost 52  54127  51417 
XIII. Mimořádné výnosy  53  -  9269 
R. Mimořádné náklady  54  -  5 
S. Daň z příjmů z mim.činnosti 55  -  - 
S.1 splatná    56  -  - 
S.2 odložená    57  -  - 
* Mimoř.výsledek hospodaření 58  -  9264 
T. Převod podílu výsl.hospod.spol. 59  -  - 
*** Výsledek hospodaření za úč.období 60  54127  60681 
**** Výsledek hosp.před zdaněním 61  70240  86738 
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2003        
          003  2002 
P. Stav peněžních prostř.a peněž ekv.na začátku úč.období  17964  114861 
 Peněžní toky z hl.výdělečné činnosti (provozní činnost) 
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.činnosti před zdaněním   70240  77474 
A.1 Úpravy o nepeněžní operace     12181  -44630 
A.1.1 Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst.ceny prodaných 
           Stálých aktiv, umoř.opravné položky k nabyt.majetku   37109  36856 
A.1.2 Změna stavu oprav.položek, rezerv     -26585  -80034 
A.1.3 Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv     -338  -406 
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku     -  - 
A.1.5 Vyúčt.náklad.úroky a vyúčt.výnos.úroky    1995  -1046 
A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněž.operace    -  - 
A* Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami 
           pracov.kapitálu a mimoř.položkami     82421  32844 
A.2 Změny stavu nepen.složek prac.kapitálu    -8429  58390 
A.2.1 Změna stavu pohl.z provozní činnosti ,časového 
           Rozlišení a dohadných účtů aktivních    -25754  132739 
A.2.2 Změna krátk.závazků z provozní činnosti, pasivních 
           Účtů čas.rozlišení a dohad.účtů pasivních    -29828  -3964 
A.2.3 Změna stavu zásob       47153  -70385 
A.2.4 Změna stavu krátk.fin,majetku nespadajícího 
           do peněžních prostředků a ekvivalentů    -  - 
A** Čistý pentok z prov.činnosti před zdaněním    73992  91234 
A.3 Vypl.úroky s výjimkou kapitaliz.úroků    -3267  -1764 
A.4 Přijaté úroky       1272  2810 
A.5 Zapl.daň z příjmů za běž.činnost a doměrky daně 
            za minulá období       -16113  -26057 
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimo.účetními případy, které 
            tvoří mim.výsledek hospod.vč.uhrazené splatné daně 
            z příjmů z mimoř.činnosti      -  9264 
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku     -  - 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti    55884  75487 
 Peněžní toky z investiční činnosti 
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv    -5139  -133809 
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv     337  487 
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám     -  - 
B*** Čistý peněžní tok k inv.činnosti     -4802  -133322 
 Peněžní toky z finanční činnosti 
C.1 Dopady změn dlouh.závazků, popř.takových krátkodobých, 
            které spadají do oblasti fin.činnosti na peněžní prostředky  -44153  -24769 
C.2 Dopady změn vl.kapitálu na pen.prostředky a pen.ekvivalenty  -15504  -14293 
C.2.1 Zvýšení pen.prostředků a pen.ekviv. z titulu zvýšení zákl. 
            Kapitálu, emis.ažia,efekt.rezerv.fondu vč.záloh   -  24998 
C.2.2 Vyplacení podílu na vl.kapitálu společníkům    -  - 
C.2.3 Další vklady pen.prostředků společníkům a akcionářům  -  -25732 
C.2.4 Úhrada ztráty společníky      -  - 
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů      -28  145 
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zapl.srážkové daně 
            vztahující se k těmto nárokům vč.fin.vypořádání se společníky 
             veřejné obchodní společnosti     -15476  -13704 
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin.činnosti    -59657  -39062 
F. Čistí zvýšení resp.snížení peněžních prostředků   -8575  -96897 
R. Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období  9389  17964 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu   (v tis.Kč)    2003  2002 
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 
1. počáteční zůstatek       103000  103000 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       103000  103000 
B.  Základní kapitál nezapsaný 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
C. A.+/-B se zohledněním účtu 252 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. počáteční zůst.vl.akcií a vl.obchod.podílů    -  - 
3. změna stavu účtu 252      -  - 
4. konečný zůstatek účtu 252      -  - 
5. konečný zůstatek       -  - 
D.  Emisní ážio 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
E.  Rezervní fond 
1. počáteční zůstatek       18330  12516 
2. zvýšení        3034  5814 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       21364  18330 
F.  Ostatní fondy ze zisku 
1. počáteční zůstatek       100  100 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -28  - 
4. konečný zůstatek       72  100 
G.  Kapitálové fondy 
1. počáteční zůstatek       3833  29566 
2. zvýšení        -  -25733 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       3833  3833 
H.  Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl.hospodaření 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
I.  Zisk účetních období 
1. počáteční zůstatek       150252  107081 
2. zvýšení        54127  60681 
3. snížení        -  -18510 
4. konečný zůstatek       204379  149252 
J.  Ztráta účetních období 
1. počáteční zůstatek       -  - 
2. zvýšení        -  - 
3. snížení        -  - 
4. konečný zůstatek       -  - 
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění    54127  60681 
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  PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12.2003 
  (v úplném rozsahu)    

 
  
 

 OBECNÉ ÚDAJE 
 

        (1) Popis účetní jednotky 
 

Obchodní jméno:        Cukrovar Vrbátky a.s. 
                       Sídlo:                         Vrbátky čp. 65  PSČ 798 13    

Právní forma:              akciová společnost 
Datum vzniku:            1.5.1992  
 
Předmět činnosti: 

h) výroba cukru a jeho modifikací 
i) obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
j) provozování ubytovacího zařízení, 
k) práce jednoúčelovými stroji, 
l) silniční motorová doprava, 
m) hostinská činnost – provozování stravovacího zařízení, 
n) zprostředkovatelská činnost, 
o) provozování drážní dopravy na železniční vlečce, 
p) provozování dráhy – vlečky cukrovaru, 
q) výroba potravinářských výrobků, 
r) výroba nealkoholických nápojů, 
s) kontrola návaznosti měřidel, 

 
        Statutární orgán - představenstvo: 
        Ing. Zdeněk Kovařík – předseda představenstva 
        RNDr. Miroslav Hofschneider – místopředseda představenstva 
        Ing. Václav Řehák – člen představenstva     
 
        Dozorčí rada: 
        Ing. František Křivánek–předseda dozorčí rady 
        Ing. Miroslav Kolečkář–člen dozorčí rady 
        Ing. Jaroslav Navrátil–člen dozorčí rady 
        Josef Vytásek–člen dozorčí rady 
        Antonín Drábek–člen dozorčí rady – odstoupil na VH V.2003 
        Ing. Jan Spáčilík–člen dozorčí rady  
        Antonín Vojkůvka–člen dozorčí rady 
        Karel Rohovský–člen dozorčí rady  
        Václav Beránek–člen dozorčí rady 
        Hana Rozsívalová – člen dozorčí rady – kooptována v VIII.2003 
 
         Základní kapitál společnosti: 

Výše upsaného  základního  kapitálu činí 103 000 000,- Kč a je zcela splacena.  
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Osoby, které  se  podílejí 20 a více procenty na základním  kapitálu účetní jednotky: 
 
     
  
 

                                             % vkladu na základním 
     Obchodní jméno osoby              kap.účetní jednotky  
                                             

                                                                                                                        2003         2002  
 
  

 Ing. Zdeněk Kovařík           24,57        24,56 
 
  Eastern Sugar Česká republika             25,07        25,07      
 
 
 
 
 

 
  
        Popis změn a dodatků  provedených  v  uplynulém účetním  
        období v obchodním rejstříku: 

 
Číslo výpisu 15122/2002 ze dne 27.1.2003: 
Výmaz člena dozorčí rady Václav Šilhy 
Zápis člena dozorčí rady ing. Jana Spáčilíka 
Změna bydliště ing. Václava Řeháka člena představenstva. 
 

        Číslo výpisu F 10084/2003 ze dne 4.11.2003: 
Výmaz člena dozorčí rady Antonína Drábka. 
 

         
        Popis  organizační  struktury  a  její  zásadní  změny během   
        uplynulého účetního období: 

 
     
    Akciovou společnost tvoří pouze jeden výrobní závod. Struktura se v roce 2003 nezměnila. 
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(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má  účetní jednotka větší než 20 % 
podíl na základním kapitálu 

 
 
                              

Obchodní společnost                        % podílu 
                                                                                                        na  

                            Vlastní     Účetní         základním 
         Název                   kapitál  HV                 kapitálu    
 

                              2003     2003                     2002            2001  
 

    Sugar Olomouc a.s. v konkurzu          0                       0         20,95       20,95   
     
Cukrplus s.r.o   .          6 334         1 184       100          100 
 
 PIKANT Ostrava s.r.o.      10 025           633      100    100 
 
 
     
                                                               
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů 

 
 
                                           

                                                                         Z toho řídící 
                          Ukazatel                                                                                       Celkem             pracovníci       
                                    

Průměrný počet zaměstnanců: 
r. 2003                                154                5 
   2002                                 172                5   
 
Osobní náklady: 
r. 2003                             40 303            2 897        
r. 2002                             39 493            2 838                               
 
Odměny  ostatních členů sta-     
tutárních a dozorčích orgánů 
r. 2003                              2 495  
r. 2002                              2 131  
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(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální 

formě (poskytnuté účetní jed-notkou 
     
 
  Poskytnuto komu:                 2003                2002 

 
Akcionáři                                                                                   
 
Společníci                                                             
 
Družstevníci                                                        
 
Členové statutárních orgánů                                         
 
Členové dozorčích orgánů                                           
 
Řídící pracovníci                                                     

 
      C e l k e m                           0               0                                      

 
 

Ostatní půjčky 
Celkem bylo poskytnuto:                 2003            2002 
                                                                 
 Půjčky                              79 000 000      85 350 000 
Úvěry                                        0                 
Poskytnuté záruky                        35 000 000      54 152  000 
Ostatní plnění                              0                0 
 
C e l k e m                             114 502 000     139 502 000              

 
 
 

 
 
INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH 
ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
(1) Účetnictví účetní jednotky 

 
- Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a Účtové osnovy a postupů 

účtování pro podnikatele (č.j. V/20 100/1992, ve znění pozdějších změn a doplňků). 
- Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za 

základ:   
∗ Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu  období bez ohledu na datum jejich 

placení. 
∗ Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku  a závazků a jsou účetní jednotce známy 

ke dni sestavení účetní závěrky. 
 

 
(2.1) Způsob ocenění 
 

a) Zásoby 
 

Pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů 
- zásoby nakoupené. 
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Vlastními náklady dle směrnice pro účetnictví 
- zásoby vytvořené vlastní činností. 

 
Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty 
- pořízené bezplatně, 
- nalezené (inventarizační přebytky), 
- odpad, 
- zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. 

 
− Zásoby v rámci jednoho syntetického účtu jsou vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou 

váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Vážený 
aritmetický průměr je počítán  jednou za měsíc. 
Výdej zásob ze skladu se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. 

− Nedokončená výroba se oceňuje ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně 
výrobní režie. 

- Polotovary vlastní výroby se oceňují ve stejně výši ocenění uvedené u účtu 123 - Výrobky. 
- Výrobky – účet 123 se oceňují vlastními náklady dle směrnice pro účetnictví. 
- Zboží na skladě je oceněno v pořizovacích cenách. 
- Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje též užitná hodnota zásob (viz § 26 odst. 

1 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví), která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li 
se skryté přírůstky hodnoty, nezúčtovávají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se a 
pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním 
snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 582 - Manka a škody. 

- Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem. 
 
 
 
 

b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 

Pořizovací cenou 
- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. 

 
Reprodukční pořizovací cenou 
- Dlouhodobý nehmotný  a hmotný  majetek nabytý darováním, 
- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v     účetnictví dosud nezachycený 

(př. inventarizační přebytek), 
- Dlouhodobý nehmotný  majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací 

cena nižší než vlastní náklady, 
- Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, 
- Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného  majetku, s  výjimkou případů, kdy vklad 

je oceněn podle společenské  smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 
 

Vlastními náklady 
- Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací 

cena není nižší než vlastní náklady, 
- Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 

 
 

c) Cenné papíry a majetkové účasti 
 
Oceňují se cenou pořízení (včetně emisního ážia). 

 
 

 
 
 
(2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
 

Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 
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(2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 
 

Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: 
- přeprava 
- provize 
-     clo 
-     pojistné 

 
 
(2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti 

předcházejícímu účetnímu období (viz. § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 
 

 
 V roce 2003 nebyly provedeny žádné podstatné změny ve způsobu oceňování. 
 
 
 

 
     
   (2.5)               Způsob stanovení opravných položek k majetku 

 
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z 
příjmů: v roce 2003 a 2002 nebyly tvořeny. 
 

                      Způsob stanovení opravných položek: 
 
Opravné položky jsou stanovovány dle zákona o rezervách. 

 
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 
 
Pro stanovení výše opravné položky slouží inventury jednotlivých účtů.                    
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z 
příjmů (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z 
příjmů): 

 
 Účetní hodnota                       Výše opr.položky   

Druh pohledávky                                           
 2003 2002             2003              2002   

                                                               
 
Konkurz a vyrovnání         0        562                    0          352 
                                                               
Nepromlčené pohled.          
po 31.12.1994:           
             
 6 měs. až do 20 %               
12 měs.   "   33 %                                    
                                                               
Podán návrh na za-           
hájení řízení:           
             
18 měs. až do 50 %              
24 měs.   "   66 %           
30 měs.   "   80 %                                 
36 měs.   "  100 %                  1000                                          200           

Celkem                   0        1562                       0        552 
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(2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při 

stanovení účetních odpisů 
 

 
Pro rok 2003 není stanovena speciální metoda. Dlouhodobý majetek odpisovaný je odpisován 
zrychleným odpisem.  

 
O drobném dlouhodobém nehmotném a hmotném  majetku (úč. 018 se v účetní jednotce 
neúčtuje.Majetek je zařazován přímo do spotřeby, eviduje se v samostatných souborech. 

 
(2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

 
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurz: 

 
Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 
Denní kurz  (platný  v  den  uskutečnění účetního případu) 

= Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou 
Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: 
- den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den 

provedení úhrady,  podle výpisu z účtu z banky, 
- den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle 

výpisu z účtu z banky, 
- den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, 
- den účetní závěrky(vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního 

úvěru) podle výpisu z účtu z banky, 
- den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, 
- den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se 

dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. 
 

 
 
Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky 
Používá se výhradně: 
Denní kurz (platný v den, ke kterému se sestavuje účetní zá-věrka)  
= Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní  bankou.  
 
- U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn 

procentický odpis,  se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly. 
- U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních 

knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly. 
 

 
 
 

   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
(1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro 

analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a 
ztrát 

 
Rozvaha 

 
Aktiva: 
- v roce 2003 došlo k snížení stálých aktiv vyřazením dlouhodobého majetku z evidence, splátkou 

fin.půjček, 
- v roce 2003 došlo k celkovém zvýšení oběžných aktiv vyšším stavem pohledávek proti roku 

2002  
Pasiva: 
- v roce 2003 došlo ke zvýšení vlastního kapitálu zaúčtování hospodářského výsledku 
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               - ke snížení cizích zdrojů zrušením jedné dlouhodobé záruky, nižším stavem krátkodobých závazků    
                 a bankovních úvěrů 

 
 
 
(2) Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku 
 

        V tomto  krátkém  časovém  období  se nestaly žádné významné  
        události.   

     
 
           (3) Další významné informace 

 
 
 

            (3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek 
 

a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 022) 
 
       Pořizovací cena  Oprávky 

       (úč.082) 31.12.03 (úč022)k 31.12.03 
Skupina majetku (úč.022)    2003 2002  2003 2002 
Stroje,přístroje a zařízení    155199 149770  178632 151524 
Dopravní prostředky     23676 22045  0 0 
Inventář      94192 97857  0 0 
Celkem      273067 269672  178632 151524 
Oprávky jsou účetnictví sledovány souhrnně na účtu 082. 

 
b) Dlouhodobý nehmotný  majetek 

                Nebyl v roce 2003 pořizován.. 
                                                               

c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (eviduje se na 
podrozvahových účtech) 

       Nebyl v roce 2003 pořizován formou fin.pronájmu. 
        
                       d)   Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku 

 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a investice ( v tis. Kč) 

      Přírůstky  Úbytky 
   Stav k   Aktiv.   Vyřaz. Stav k 
Majetek (účet)  1.1.2003  Nákup a ostat.  Prodej a ostat. 31.12.2003 
011   -  - -  - - - 
012   -  - -  - - - 
013   -  - -  - - - 
014   -  - -  - - - 
018   -  - -  - - - 
019   392  - -  - - 392 
Celkem 01  392  - -  - - 392 
021   118097  - -  - 1096 117001 
022   269672  7059 -  - 3665 273066 
025   -  - -  - - - 
026   -  - -  - - - 
028   -  - -  - - - 
029   -  - -  - - - 
Celkem 02  387769  7059 -  - 4761 390067 
031   2108  - -  - - 2108 
032   93  - -  - - 93 
Celkem 03  2201  - -  - - 2201 
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041   -  - -  - - - 
042   5823  10690 -  - 7059 9454 
Celkem 04  5823  10690 -  - 7059 9454 
 
   Pořizovací cena k 31.12. Oprávky k 31.12.  Zůst.hodnota k 31.12. 
Majetek (účet)  2003  2002 2003  2002 2003  2002 
011   -  - -  - -  - 
012   -  - -  - -  - 
013   -  - -  - -  - 
014   -  - -  - -  - 
018   -  - -  - -  - 
019   392  392 254  218 138  174 
Celkem 01  392  392 254  218 138  177 
021   117001  118097 -  - -  - 
022   273066  269672 -  - -  - 
025   -  - -  - -  - 
026   -  - -  - -  - 
028   -  - -  - -  - 
029   -  - -  - -  - 
Celkem 02  392067  387769 -  - -  - 
031   2108  2108 -  - 2108  2108 
032   93  93 -  - 93  93 
Celkem 03  2201  2201 -  - 2201  2201 
041   -  - -  - -  - 
042   9454  5823 -  - -  - 
Celkem 04  9454  5823 -  - -  - 
 
 
   
                          e) dlouhodobý fin.majetek 
 
   Stav k  Přírůstky  Úbytky  Stav k 
(účet)   1.1.03 Nákup ostat. Prodej  ostat.  31.12.2003 
061   11000 - - -  -  11000 
062   - - - -  -  - 
063   4350 - - -  -  4350 
066   25350 - - 2150  3500  24000 
067   60000 - - -  5000  55000 
069   - - - -  -  - 
Celkem 06  100700 - - 2150  8500  94350 
  
Ostatní – poskytnuté případně vrácené fin.půjčky  

 
 
f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným 

břemenem 
   
  Název hmot. majetku                                   Forma zajištění                   2003                    2002    
                          
  Průmyslový objekt                                   zástavní právo                        1 887                    1 887                                   
   Hotel Bečva                                         zástavní právo                         5 959                      5959        
      
       
       
            
                                                               
 

                 C e l k e m                                                                                       7 846                      7 846 
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g) přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví 
    Společnost takový makejte nemá. 

 
 
 
              h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí 
v tuzemsku a v zahraničí. 
 
V akciových společnostech 
Druh cenných papírů – akcie 
 
        Nominální   Finanční 
Rok Emitent     Počet  hodnota Kč  výnosy 
2003 BH Capital    225  200   0 
2002 BH Capital    225  200   0 
2003 Eastern Sugar ČR   100  16   0 
2002 Eastern Sugar  ČR   100  1000   0 
2003 Sugar Olomouc a.s.   44  10000   0 
2002 Sugar Olomouc a.s.   44  10000   0 
2003 Eastern Sugar ČR   2698  550   0 
2002 Eastern Sugar ČR   2698  1000   0 
2003 Moravskoslezské cukrovary  4460  10   0 
2002 Moravskoslezské cukrovary  4460  10   0 
2003 Cukrovary TTD Dobrovice  5888  600   0 
2002 Cukrovary TTD Dobrovice  2719  160   0 
2003  Eastern Sugar ČR   401  1000   0 
2002 Eastern Sugar ČR   401  250   0 
2003 Polnobanka Bratislava   2  100000   0 
2002 Polnobanka Bratislava   2  100000   0 
Celkem 2003     13818 
 
  
 
     Majetkové účasti v ostatních obchodních společnostech:      
                      

                           Hodnota      
  Název obchodní společnosti          podílu v tis. % na ZK Fin.výnosy 

 
  Cukrplus, spol, s r. o.: 
   r . 2002                       1 000    100 0   
    r. 2003                                                       1 000                         100 0 
 
 
   PIKANT Ostrava, s.r.o. 
   r. 2002                            10 000                          100                 0 
   r. 2003                            10 000                          100  0 
 
 

 
 
 
       r. 2002                                                              11 000                          100                   0 
       r. 2003                                                              11 000                          100 0 
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(3.2) Pohledávky 
 

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 
 
    Pohledávky po lhůtě splatnosti             2003        2002                             
 
  C e l k e m 
 
  z toho: 
  - do 90 dnů po lhůtě splatnosti             1875           1302 
  - do 180 dnů         " 
  - do 365 dnů         " 
  - nad 1 rok          " 
  - do 31. 12. 1994    " 
 
 
b) Pohledávky k podnikům ve skupině 
 
                Podnik                          2003       2002      
 
  Cukrplus, spol. s r. o.                  6 273                3 600 
 
  PIKANT Ostrava s.r.o.                       60 453                4 132 
 
 
 
 

 
                             C e l k e m                                                                                                   66 726               7 732 

 
 

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem 
 
    Název subjektu                                       Forma zajištění                         2003                     2002  
                                                               
   Odběratelé cukru                                        zástavní právo                       10 000                  35 000 
          
           
           
           
           
                                                                                             
              
 
            C e l k e m                                                                                          10 000              35 000 
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(3.3) Vlastní kapitál 
 
a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 
 
     Vlastní                                        Stav                                                                                 Stav 
     kapitál                                         k 1. 1.                Zvýšení                   Snížení                   k 31. 12. 
     (účet)                                            2003                                                                               2003 
 

411 103 000                                                                             103 000 
 
412 
 
413  3 832                                                             3 832 
 
414 
 
421                              18 329                       3 034                                                  21 363 
 
422 

  
423                                    100                                                       28                           72 
 
427 
 
428 
 
429 
 
431                              167 762                                       18 510                 149 252 
 

  C e l k e m                                  293 023                  3 034                        18 538                 277 519 
 

        Popis jednotlivých operací provedených na základě rozhodnutí                
valné hromady: 

               - příděl do zákonného rezervního fondu 
              - vyplaceny tantiémy, dividendy 

 
 
 
     
                        b) Rozdělení zisku, popř.způsob úhrady ztráty předcházejícího období 

  
Hospodářský výsledek roku 2002 ve výši 60 680 727 byl rozdělen následovně: 
- příděl rezervnímu fondu dle zákona        3 034 036    
- úhrada ztráty                                                       0  
- dividendy                                                 8 240 000      
- tantiémy                                                   6 000 000                           
- převod na nerozdělený zisk (ztrátu)       43 406 691           
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(3.4) Závazky 
 

 Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 
 
     Závazky po lhůtě splatnosti                        2003          2002 
 

C e l k e m 
 

z toho: 
- do 90 dnů po lhůtě splatnosti 
- do 180 dnů         "      
- do 365 dnů         "  
- nad 1 rok          "                     9 240                  9240            

                                                                
 
 
 
 
 (3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy 

 
 Druh rezervy         Stav         Tvorba     Čerpání      Stav   
                      k 1. 1.                              k 3112. 
 

Zákonné celkem: 
r. 2003            44 990         11 019     5 232       39 203 
r. 2002              50 123           11 800      16 932                 44 990   
 
z toho: 
- oprava DHM       
  r. 2003                                  44 990                                  11 019                   5 232                39 203 
  r. 2002                                  50 123                                  11 800                 16 932                44 990       
- pěstební čin. 
  r. 2003 
  r. 2002 
- na odbahnění 
  rybníka 
  r. 2003 
  r. 2002      
- sanace 
  r. 2003 
  r. 2002 
- důlní škody 
  r. 2003 
  r. 2002 
 
Ostatní celkem: 
r. 2003  
r. 2002 
 

 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                              Konsolidovaná výroční zpráva 2004 
 

 - 65 -  

     (3.6)         Výnosy z běžné činnosti 

 
                              Tuzemsko            Zahraničí 
    Druh činnosti 
                          2003       2002                           2003           2002                             
 
 
  výroba a prodej         439 676    506 523      10 388            30 574 
  cukru a jeho   
  modifikací 
  služby                                                        11 194                11 925                      0                      0 

                         ostatní                                                        28 114              114 559 
 
 
 
     C e l k e m                                             478 984               633 007              10 388             30 574 
 

 
 
 
    (3.7) Údaje o přeměnách společnosti 

 
V a.s.nedošlo k přeměně společnosti 

 
 
 
 
     Datum vyhotovení:Vrbátky dne 27.3.2004 

  
 
 
 
 
Razítko a podpis statutárního orgánu 
 
Ing. Zdeněk Kovařík v.r.       Ing. Václav Řehák  v.r. 
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Zpráva auditora 

akcionářům a představenstvu společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.  
Ověřili jsme konsolidovanou výroční zprávu za rok 2004 tj. za období od 1.1.2004 do 
rozvahového dne 31.12.2004 společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., IČO: 46900187, se sídlem 
Vrbátky č.p. 65. Předmět podnikání společnosti je uveden v příloze. 
Za sestavení konsolidované výroční zprávy, za její úplnost a správnost odpovídá představenstvo 
společnosti. 
Naší úlohou bylo prověřit soulad informací uvedených v konsolidované výroční zprávě s údaji 
ověřené konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2004. Audit konsolidované účetní závěrky 
provedla rovněž naše společnost s výrokem bez výhrad.  
Součástí výroční zprávy jsou také individuální závěrky společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. za rok 
2003 a 2004, které ověřil auditor Ing. Erich Zofall – osvědčení KAČR č. 458. 
Audit výroční zprávy jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, 
v platném znění a auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR, jejichž seznam je uveden 
v příloze. 
Audit výroční zprávy zahrnoval ověření úplnosti a správnosti informací uvedených ve výroční 
zprávě. Jsme přesvědčeni, že provedený audit nám poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření 
našeho výroku. Při ověřování výroční zprávy jsme nezjistili takové skutečnosti, které by 
naznačovaly, že informace ve výroční zprávě by nebyly úplné a správné. 

VÝROK 

Podle našeho názoru byla výroční zpráva vyhotovena v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění a informace uvedené v konsolidované výroční zprávě za rok 2004 jsou ve 
všech významných ohledech v souladu s údaji ověřených individuálních a konsolidované účetní 
závěrky za rok 2004.  
V Hradci Králové dne 26. dubna 2005 
 

A&CE Auditoři a znalci HK, s.r.o. 
Karla Čapka 1661, Hradec Králové 

 Ing. Jan Vrbský 

osvědčení č. 11  auditor - osvědčení č. 057 
Ing. Ladislav Bém 
jednatel společnosti 

  

 
Příloha: Výroční zpráva za rok 2004 
 Předmět činnosti účetní jednotky a seznam směrnic Komory auditorů ČR 

 


