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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

akcionářům a představenstvu o ověření konsolidované výroční zprávy za rok 2006  
společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., se sídlem Vrbátky č.p. 65, IČO: 469 00 187. 

Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.k 31.12.2006 
s konsolidovanou i individuální účetní závěrkou, které jsou obsaženy v této výroční zprávě.  
Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní 
závěrkou.  

Ověření jsme provedli v souladu s  Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími  
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor  
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené 
v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku  
auditora.  

 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti 
Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.12.2006 ve všech významných ohledech v souladu s výše  
uvedenými účetními závěrkami.  

 

V Brně dne 15. dubna 2007 

A&CE Audit, s. r. o. 
Ptašínského 4, 602 00 Brno 
Osvědčení KA ČR č. 007 
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti 

 

Ing. Libor Cabicar 
auditor, osvědčení č. 1277 

Přílohy: Konsolidovaná výroční zpráva k 31.12.2006  

 
 
 



 

  

 

 
 

 

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

společnosti 
 

CUKROVAR VRBÁTKY A.S. 
 

 

 
 
 
 

 
Výroční zpráva za rok 2006 je vypracována podle zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Je  k dispozici od 30. dubna 2006 v sídle společnosti, v sídle organizátora trhu cenných 
papírů a ve sbírce listin Krajského soudu v Brně.  
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 
 
 

Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, 
 
představenstvo akciové společnosti Cukrovar Vrbátky Vám předkládá tuto Výroční zprávu za rok 2006 
jako souhrnnou bilanci úspěchů či neúspěchů v hospodaření společnosti v minulém roce. Stejně jako 
v minulých letech se naší společnosti poměrně dařilo překonávat nástrahy, které sektoru výroby cukru, 
a to zejména v nově přistoupivších státech (EU 10 a tedy i Česká republika) připravuje Evropská unie. 
Rok 2006 se stal pro producenty cukru rokem zlomovým – od 1. 7. 2006 začalo platit Nařízení rady 
(ES) č. 318//2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru. Podstatu tohoto nařízení lze shrnout  
velmi lapidárně – Evropská unie byla donucena ze strany WTO výrazně omezit podporu poskytovanou 
odvětví z důvodu rozdílů nákladů na vstupní suroviny, tj. cukrovku oproti cukrové třtině a výrazně snížit 
produkci cukru. Pro výrobu cukru z cukrové řepy a tedy i pro naši společnost to znamená zásadní  
dopad na rentabilitu – hrubá marže výroby cukru stanovená jako rozdíl ceny cukru a cukrovky  
(stanovené EU jako referenční, resp. minimální) se bude postupně formou platby restrukturalizačních 
částek, dávek z výroby a snižování cen cukru snižovat z úrovně 288 Euro v kampaňovém roce 2005/6 až 
na úroveň 209 Euro v roce 2009/10 – rozdíl představuje 79 Euro na tunu cukru, tj. na kvótu cca 21 000 
tun 1 659 tis. Euro a při kurzu 28 Kč/Euro pak 46 452 tis. Kč. Tento dramatický dopad snížení rentabi-
lity vyhodnotila mateřská firma našeho největšího akcionáře, společnosti Eastern Sugar uzavřením 
všech svých závodů v České republice, na Slovensku i v Maďarsku. Situací se ze vší vážnosti zabývalo i 
představenstvo naší společnosti s jednoznačným závěrem i nadále pokračovat v tradici výroby cukru ve 
Vrbátkách s cílem maximálně eliminovat výpadky rentability výroby cukru zvýšenou finalizací (kostky, 
moučka, balený cukr), úsporou nákladů a v neposlední řadě hledáním nových možností výroby a odbytu 
výrobků na bázi cukrovky a cukru (průmyslový cukr, surovina pro výrobu kvasného líhu, bioetanol). 
  
Na úrovni dosažených hospodářských výsledků za uplynulý rok se nejvýrazněji projevily dva aspekty – 
pokles naturální produkce cukru z důvodu stanovené kvóty a v podstatě vyloučení nadkvótové výroby 
v návaznosti na nový cukerní pořádek a velmi dobré výsledky v prodeji cukru. V roce 2006 bylo zpraco-
váno 146 tis. tun cukrové řepy a vyrobeno 22 444 tun rafinovaného bílého cukru, což je nejnižší úroveň 
za posledních deset let. Prodáno bylo na plán 31,9 tis. tun skoro 34,5 tis. tun cukru při lepší než  
plánované cenové úrovni z důvodu lepší finalizace, odolání tlaku obchodních řetězců na ceny a další 
pobídky a výraznějšího uplatnění systému efektivnosti prodeje (sledování prodeje a netto cen dle  
zákazníků). V návaznosti na výše uvedené a dále z titulu výrazného snížení nákladů bylo dosaženo  
čistého zisku podle IFRS ve výši 56 mil. Kč.  
 
Dosažený čistý zisk za rok 2006 lze považovat za mimořádný z titulu prolínání dvou nařízení k regulaci 
cukerního trhu EU – do výsledků se promítla možnost nadkvótové produkce v kampani 2005/6 a pouze 
částečně restrukturalizační dávka, jejíž maximální výše je stanovena až na letošní rok. S ohledem na  
výše uvedené a dále z důvodu nadále nevyjasněné situace na trhu, kde přetrvává propad cen výrazně 
pod intervenční cenu, a to zejména u obchodního balení cukru s očekávaným negativním dopadem do 
celkové finanční situace společnosti a dále vzhledem k vysokým platbám tzv. restrukturalizační dávky 
navrhuje představenstvo valné hromadě vyplatit tantiémy ve stejné úrovni jako v letech 2004 a 2005 a 
jen minimálně zvýšit částku na dividendy a tedy 
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vyplatit za rok 2006 dividendu ve výši 60 Kč na akcii. 

 
Dceřiná společnost Cukrplus, s.r.o. dosáhla v roce 2006 při ročním úhrnu čistého obratu ve výši 44 mil. 
Kč zisku po zdanění ve výši 660 tis. Kč. 
 
Pikant, s.r.o. dosáhla v roce 2006 při celkových tržbách 31,3 mil. Kč zisku po zdanění ve výši  
349 tis. Kč. 

 
Konsolidovaný zisk po zdanění tedy představuje částku cca 55 mil. Kč. 
 
 
 
Ve Vrbátkách dne 10.4.2007      Ing. Zdeněk K o v a ř í k 

             předseda představenstva  
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TEXTOVÁ ČÁST KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY 

1. Údaje o emitentovi  
Obchodní firma: Cukrovar Vrbátky a.s. 
Sídlo: Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13 
IČO: 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: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
Právní forma: akciová společnost založená na dobu neurčitou 
Internetová adresa: www. cukrovarvrbatky.cz 
Telefon: 582301111 
 
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. 

2. Dceřiné společnosti 
Společnost má pouze dvě dceřiné společnosti Cukrplus, s.r.o. a Pikant Ostrava s.r.o.  
Společnost Cukrovar Vrbátky a.s. nemá organizační složku v zahraničí.     
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2.1 Cukrplus, s.r.o. 
 
Obchodní firma: Cukrplus, s.r.o. 
Sídlo: Olomouc, Chválkovická čp. 597/11, PSČ 772 00 
IČO: 25839365 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 20 798 
Datum vzniku: 24. 6. 1999 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
  

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.  

2.2 PIKANT Ostrava, s.r.o. 
 

Obchodní firma: PIKANT Ostrava, s.r.o. 
Sídlo: Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 5163/163, PSČ 722 03 
IČO: 25905163 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 24 959 
Datum vzniku: 27. 3. 2002 
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
  
 

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.  
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3. Údaje o cenných papírech 
Společnost má vydané tyto cenné papíry: 
 
Akcie společnosti: akcie kmenové na majitele 
Podoba: v zaknihované podobě 
Počet kusů: 103 000 
Jmenovitá hodnota: 1 000,-- Kč 
Celkový objem emise 103 000 000,-- Kč 
ISIN: CS0008417358 
  
 
 
V roce 2006 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 2006 kurzem 2619,60 Kč/akcii a v prosinci roku 2006 dosahoval kurz 
3000,10 Kč/akcii. 
 

Jméno akcionáře Adresa % k 31. 12. 
2006 

EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Němčice nad Hanou, Masary-
kova 279 

25,07 

Ing. Zdeněk Kovařík Olomouc, Na Zákopě 16 24,96 
RNDr. Miroslav Hofschneider Smržice, Mlýnská 523 15,66 
Ing. Miloslav Kolomazník Olomouc, Husova 5 14,06 
Ing. Leopold Klabal Prostějov, Dr. Horáka 7 9,04 
Ostatní drobní akcionáři *)  11,21 
   
Celkem  100,00 
*) ostatní akcionáři vlastní akcie, jejichž jednotlivé podíly nepřevyšují 5 % základního kapitálu spo-
lečnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 

4. Práva a povinnosti akcionářů 

Obecná práva 
1) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a Stanovy. Akcionářem může být fyzic-

ká 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 zásad-
ně na valné hromadě.  

2) Svá práva může akcionář na valné hromadě vykonávat osobně, právnické osoby prostřednic-
tvím 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 totož-
nosti, 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 
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úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států i su-
perlegalizovány či apostilovány.  

3) Každý akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě. S každou akcií o jmenovité hodnotě 
1 000 Kč je spojeno právo uplatnit jeden hlas. 

4) Každý akcionář je vázán usneseními valné hromady. 

5) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada určila podle výsledku 
hospodaření společnosti k rozdělení. 

6) Každý akcionář, který upsal akcie společnosti, je povinen včas splatit emisní kurs připadající 
na akcie jím upsané.  

7) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat 
vrácení svých majetkových vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na 
podíl na likvidačním zůstatku. 

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

Zdaňování výnosů z cenných papírů 
Vyplácené dividendy jsou zdaňovány v souladu s platným zákonem č. 586/1992 Sb. 

Název finanční instituce či banky, prostřednictvím které může akcionář vykonávat svá  
majetková práva: 
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 opravňu-
jí k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo přednostní úpis jiných cenných 
papírů. 

Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií 
V účetním roce 2006 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. 

Nabytí a zcizení vlastních akcií 
Rok 2005: 
 
Na počátku období a.s. vlastnila akcií 0 ks 
Počet nabytých akcií 748 ks 
Jmenovitá hodnota 2 244 000,- Kč 
Součet kupních cen 2 258 226,- Kč 
Zcizené akcie 0 ks 
Podíl na základním kapitálu 0,72 % 
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Rok 2006: 
 
Na počátku období a.s. vlastnila akcií 748 ks 
Počet nabytých akcií 188 ks 
Počet zcizených akcií 936 ks 
Podíl na základním kapitálu 0,90 % 
Součet kupních cen 2 825 633,- Kč 
Součet prodejních cen 2 825 633,- Kč 
Nejnižší kupní cena 3 000,- Kč 
Nejvyšší kupní cena 3 019,- Kč 
Na konci období a.s. vlastnila akcií 0 ks 
 

Změny základního kapitálu  
V průběhu roku 2006 nedošlo ke změně základního kapitálu konsolidované společnosti. 

5. Valné hromady 

5.1 Valné hromady Cukrovaru Vrbátky a.s. 

Řádná valná hromada 
Řádná valná hromada společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se konala dne 6. 6. 2006, zúčastnilo se  
jí 89,15 % akcionářů. Projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku spo-
lečnosti za rok 2005, jakož i zprávu dozorčí rady a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2005, kon-
solidovanou účetní závěrku za rok 2005 a rozdělení zisku. Usnesla se na výplatě dividendy ve výši 50 
Kč/akcii. Dále schválila motivační opatření pro členy orgánů společnosti a management společnosti, 
spočívající v nabídce odkupu akcií společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., a to za cenu rovnající se mini-
málně ceně pořizovací. Valná hromada také hlasovala o návrhu představenstva na vyřazení účastnic-
kých cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu. Návrh nebyl schválen, neboť pro vyřazení 
nehlasovala potřebná tříčtvrtinová většina přítomných hlasů.  
Ke dni valné hromady odstoupila z funkce členka dozorčí rady paní Hana Rozsívalová a valná hroma-
da zvolila novou členku dozorčí rady Ing. Olgu Šubertovou. 

Mimořádná valná hromada 
Mimořádná valná hromada se v roce 2006 nekonala 

5.2 Valné hromady Cukrplus, s.r.o. 
Rozhodnutím jediného společníka dne 29.3.2006 byla projednána a schválena řádná účetní závěrka 
společnosti Cukrplus s.r.o. za účetní období roku 2005 a výsledek hospodaření – zisk byl převeden do 
budoucích let hospodaření. 

5.3 Valné hromady Pikant Ostrava, s.r.o. 
Rozhodnutím jediného společníka dne 27.4.2006 byla projednána a schválena řádná účetní závěrka 
společnosti PIKANT Ostrava s.r.o. za účetní období roku 2005 a dále byl schválen návrh na rozdělení 
zisku společnosti – ze zisku po zdanění provést příděl do rezervního fondu ve výši 134 342,- Kč a část 
čistého zisku ve výši 1 209 078,47 Kč ponechat v nerozděleném zisku. 

6. Struktura koncernu 
Cukrovar Vrbátky a.s. je členem koncernu, který má tuto strukturu: 
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Postavení společnosti Společnost Majetkový podíl v: 
Mateřská společnost = 
ovládající společnost 

Cukrovar Vrbátky a.s.  

   
Dceřiné společnosti = 
ovládané společnosti 

  

 Cukrplus s.r.o. 100 % 
 Pikant Ostrava s.r.o. 100 % 

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

7.1 Nové výrobky  
V roce 2006 nebyly uvedeny na trh žádné nové výrobky. 

7.2 Údaje o tržbách: 

Vývoj tržeb za prodané vlastní výrobky a služby  
 

 2006 2005 
Tržby v tis. Kč 688 517 508 870 

Podíl tržeb za prodané výrobky na obratu 2006  
 

Výroba dle druhů Prodej v tunách Podíl na obratu v % 

Cukr krystal a krupice - velké balení  20 572   49,36 
Cukr krystal DSB   3 523   12,63 
Cukr krupice DSB   4 526   15,88 
Cukr moučka   2 353    8,57     
Hygiena a camping     459       2,54 
Vanilka     33    0,13 
Skořice     10    0,05 
Kostky a bridž    675    2,78 
Želírovací cukr     16    0,08 
Cukr přírodní,třtinový, nápoje v prášku     76    0,48 
Cukr průmyslový 240 0,50 
Melasa   6 058    2,4 
Hořčice   1 512    4,25 
Ocet m3    607    0,35 
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Rozdělení příjmů společnosti podle trhů 

a) cukr – podíl na obratu: 
Česká republika  95,8 %  
Rakousko   0,90 % 
Slovensko   0,50 % 
Německo   2,80 %  
 

b) hořčice, ocet – podíl na obratu: 
Česká republika  68,6 %  
Polsko    31,40 % 

 

 

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společnostmi k 31.12.2006 
 

Oblast Budovy, stavby tis. Kč 
ZH 

Pozemky 

  Výměra tis. 
m2 

Poř. cena v tis. 
Kč 

Cukrovar Vrbátky    
− základní závod  60 523 240 756 1 172 
− Hotel Bečva 7 673 48 595 536 
− nájemní dům Olomouc Nešverova 

ul. 
14 038 459 0 

− polyfunkční dům Olomouc Chvál-
kovická 

10 510 771 400 

Pikant Ostrava 5 250 18 028 1 353 
Nemovitosti, nejsou zatíženy zástavním právem či věcným břemenem . 

7.3 Závislost emitenta na patentech nebo licencích apod. 
Emitent není závislý na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlou-
vách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. 

7.4 Údaje o probíhajících soudních sporech 
V roce 2006 nebylo zahájeno žádné soudní řízení, které by mělo podstatný vliv na finanční situaci 
společnosti. 

7.5 Hlavní investice 2006:  
 

Název investice Pořizovací cena  
v tis. Kč 

Umístění Způsob financování  

Autováha na kamiony 834 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Čerpadla do barometrického okruhu 597 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Čerpadlo na síření 194 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Šroubový kompresor 600 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Monitorovací systém Hotel Bečva 70 Tuzemsko Vlastní zdroje 
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Nákladní auto Š 706 57 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Restaurace a zhodnocení Nešverova 3726 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Těleso odparky 2414 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Nákl.auto Mercedes Benz -tahač 2073 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Počítač ACER 60 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Čerpadla – rozpouštěcí pánev 669 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Deskový výměník-rozp.pánev 198 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Nákl.auto Mercedes Benz –valník 2665 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Nákl.auto Mercedes Benz –valník 2665 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Valníkový přívěs 693 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Ohřívač teplé vody 60 Tuzemsko Vlastní zdroje 
Kamerový systém 153 Tuzemsko Vlastní zdroje 

7.6 Údaje o hlavních budoucích investicích 
 

Název investice Plánovaná hodnota investice 
v tis. Kč 

Rok 

Dmychadlo na ČOV 200 2007 
Čerpadlo na řízkolisovou vodu 200 2007 
Vysokozdvižný vozík 600 2007 

Pohony mezivarových odstředivek 1 500 2007 
Sociální zařízení na kostkárně 1 300 2007 
Detektor kovů do linek na kostky 100 2007 

Kruhový třídič na očko 400 2007 

Váha na plnění big bagů 150 2007 

Automatická balička 1 kg krystal 14 000 2007 

Linka na cukr kostky 13 700 2007 

7.7 Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti 
V rámci opatření v oblasti prevence rizikových faktorů v roce 2006, 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 
 

7.8 Údaje o přerušeních v podnikání: 
Podnikání společnosti nebylo v roce 2006 ani v předcházejících třech obdobích přerušeno. 
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7.9 Údaje o průměrném počtu zaměstnanců: 
 

Druh podnikatelské činnosti 2005 2006 
Výroba cukru a jeho modifikací 135 125 

Výroba hořčice a octa 33 33 
 

7.10 Aktivity v oblasti životního prostředí: 
Společnost provádí pravidelné měření emisí a v oblasti ochrany ovzduší a vod vynakládá investiční a 
provozní prostředky. 
 

7.11 Realizace nabídek převzetí: 
V roce 2006 nebyla žádná nabídka převzetí 

8. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti a o vedoucích pra-
covnících: 

8.1 Cukrovar Vrbátky a.s.  

8.1.1 Představenstvo 

Předseda  
Ing. Zdeněk Kovařík, nar. 15.10.1952 bydliště Olomouc, Na Zákopě 16, současně jednatel Cukrplus 
s.r.o., Vysoká škola ekonomická – praxe 14 let v potravinářském průmyslu, 28 let v ekonomické ob-
lasti. 

Místopředseda 
RNDr. Miroslav Hofschneider, nar. 11.7.1950, bydliště Smržice, Mlýnská 523, současně jednatel 
Cukrplus s.r.o., jednatel Redam, spol. s r.o., Mlýnská 523, 798 17 Smržice.Univerzita Palackého, pří-
rod. fakulta – praxe 32 let 

Člen 
Ing. Václav Řehák, nar. 3.2.1956, bydliště Olomouc, Trnkova 41, současně ředitel společnosti, Vy-
soká škola chemicko-technologická – praxe 18 let 

8.1.2 Dozorčí rada 

Předseda 
Ing. František Křivánek, nar. 19.10.1954, bydliště Skalka 104, ředitel s.r.o. Statek Prostějov, Vysoká 
škola zemědělská – praxe 27 let, z toho 7 let v ekonomické oblasti a 20 let v řídících funkcích ve vý-
robní a zemědělské činnosti. Pracovní adresa: Statek Prostějov, s.r.o. , Určická ulice 1749/94. 

Členové 
 
Josef Vytásek, nar. 24.4.1957, bydliště Prostějov, Čechůvky 7, předseda představenstva ZD Vrahovi-
ce, člen dozorčí rady Milkagro Olomouc, a.s., střední ekonomická škola, energetický institut – praxe 
14 let v řídící funkci v zemědělství, z toho 11 let v dozorčí radě. Pracovní adresa: ZD Vrahovice, Ma-
jakovského 350, 798 11 Prostějov 
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Ing. Miroslav Kolečkář, nar. 9.11.1963, bydliště Klenovice n.H., Obědkovice 27, předseda ZD Kle-
novice n.H., jednatel společnosti ZD – odbyt s.r.o. Klenovice n.H.,Vysoká škola zemědělská – praxe 
15 let v řízení zemědělského podniku. Pracovní adresa: ZD Klenovice na Hané č. 255, PSČ 798 23  
Ing. Jaroslav Navrátil, nar. 28.7.1955, bydliště Těšetice 192, předseda Zemědělského družstva Seni-
ce na Hané, Vodní 214, PSČ 783 45 Senice na Hané, předseda představenstva Senimo, a.s. Olomouc, 
předseda dozorčí rady VEPASPOL Olomouc, a.s.. Vzdělání- Vysoká škola zemědělská – praxe 17 let 
Ing. Jan Spáčilík, nar. 9.1.1958, bydliště Drahlov 197, předseda ZD Dub nad Moravou, Tovačovská 
190, 783 75 Dub nad Moravou.,člen představenstva VEPASPOL Olomouc, a.s., člen představenstva 
Okresní agrární komory Olomouc. Vzdělání - Vysoká škola zemědělská- praxe 28 let.  
Ing. Olga Šubertová, nar. 24.3.1959, bydliště Prostějov, Jana Zrzavého 1, Vysoká škola báňská, fa-
kulta ekonomická, praxe 24 let v ekonomické oblasti. V Cukrovaru Vrbátky a.s. zastává funkci eko-
nomky. 
Antonín Vojkůvka, nar. 11.8.1951, bydliště Vrbátky 111, vedoucí skladu cukru v Cukrovaru Vrbátky 
a.s., vyučen – bez praxe v řídící funkci 
Věra Mádrová, nar. 6.2.1956, bydliště Vrbátky 239, střední ekonomická škola, praxe 30 let, 
v Cukrovaru Vrbátky a.s. zastává funkci vedoucí personálního oddělení a mzdové účtárny. 
Jiří Kubalík, nar. 23.11.1968, bydliště Prostějov, Italská 6, provozní elektrikář Cukrovaru Vrbátky 
a.s., vyučen – bez praxe v řídící funkci 

8.1.3 Vedoucí zaměstnanci – management Cukrovaru Vrbátky a.s. 
Ing. Václav Řehák, ředitel, nar. 3.2.1956, Vysoká škola chemicko-technologická – praxe 18 let 
Ing. Olga Šubertová, ekonomka,nar. 24.3.1959, bydliště Prostějov, Jana Zrzavého 1, Vysoká škola 
báňská, fakulta ekonomická, praxe 24 let v řídících funkcích v ekonomické oblasti 
Jiří Zapletal, vedoucí výroby, nar. 20.10.1961, střední průmyslová škola chemicko-technologická-
praxe 17 let 
Jitka Klabalová, vedoucí odbytu, nar. 8.8.1961, střední ekonomická škola – praxe 17 let 
Vlastimil Novotný, agronom, nar. 25.12.1943, střední zemědělská škola – praxe 27 let 

8.2 Cukrplus, s.r.o. 

Jednatelé společnosti: 
Ing. Zdeněk Kovařík – jednatel, nar. 15.10.1952, Vysoká škola ekonomická – praxe 14 let 
v potravinářském průmyslu, 28 let v ekonomické oblasti 
RNDr. Miroslav Hofschneider – jednatel, nar. 11.7.1950, Univerzita Palackého, přírod. fakulta – 
praxe 32 let 

8.3 PIKANT Ostrava, s.r.o. 

Jednatelé společnosti: 
Ing. Antonín Němec – jednatel, nar. 13.8.1947, Vysoká škola báňská – praxe 35 let 
Ing. Petr Šumbera – jednatel, nar. 8.8.1960, Vysoká škola chemicko- technologická – praxe 22 let 
 
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva , dozorčí rady, managementu a jednatelů nebyl souzen 
ani obviněn za trestný čin majetkové povahy, všichni splňují odbornou způsobilost pro výkon zastáva-
né funkce. Kromě smluv na výkon svých funkcí nemají členové uzavřenou žádnou jinou smlouvu, 
neexistuje střet zájmů.  

8.4 Změny ve složení orgánů společnosti v průběhu roku 2006 
V průběhu roku došlo k těmto změnám v dozorčí radě: 6.6.2006 odstoupila z funkce členky dozorčí 
rady paní Hana Rozsívalová a valná hromada  zvolila novou členku dozorčí rady Ing. Olgu Šuberto-
vou. Dne 5.9.2006 se konaly volby do dozorčí rady z řad zaměstnanců Cukrovaru Vrbátky a.s. a nově 
zvolenými členy se stali Věra Mádrová a Jiří Kubalík, kteří nahradili pana Karla Rohovského a pana 
Václava Beránka. 
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8.5 Plnění poskytnutá vedoucím pracovníkům 
Členům statutárních orgánům dozorčích orgánů emitenta a vedoucím zaměstnancům byla poskytnuta 
tato plnění (v tis. Kč): 
 

Orgán tis. Kč 
Cukrovar Vrbátky a.s.  

− představenstvo 2 776 

− dozorčí rada 1 895 

− vedoucí pracovníci 3 231 

  

Jednatelé Pikant Ostrava 1 401 

Cukrlpus - vedoucí pracovník 731 
 

Cukrovar Vrbátky a.s. 
Členové představenstva a dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, výše odměny je  
stanovena valnou hromadou. 
Vedoucí zaměstnanci mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními odměnami za výsledky  
hospodaření. 

Pikant Ostrava s.r.o.  
Jednatelé s.r.o. Pikant Ostrava mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními odměnami. 

Cukrplus s.r.o. 
Jednatelé s.r.o. Cukrplus nejsou odměňováni.   

Nepeněžní příjmy 
Nepeněžní příjmy – služební vozidla k soukromým účelům využívá předseda představenstva, předseda 
dozorčí rady, ředitel společnosti a jednatelé na základě řádně uzavřených smluv a prováděných úhrad 
za soukromé jízdy. 
Členové představenstva, členové dozorčí rady, jednatelé a vedoucí zaměstnanci neuzavřeli žádné  
obchody, úvěry, záruky za úvěry a další peněžní vztahy s konsolidovanou jednotkou. 

8.6 Přehled o akciích v držení vedoucích pracovníků 
 

Orgán ks akcií 
Cukrovar Vrbátky a.s. 

− představenstvo 42 584 

− dozorčí rada 16 

− vedoucí pracovníci 468 

− osoby blízké 9 363 
Možnost zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu vyplývá z obecně platných právních předpisů. 
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9. Ostatní informace 

9.1 Náklady na odměny auditorům za rok 2006 (bez DPH) 
 
 

Poskytovatel služeb Předmět činnosti Kč 
   
A&CE Audit s.r.o. 
Ptašínského 4, 60200 Brno 

Audit konsolidované účetní závěrky za rok 2005 332 000,-- 

A&CE Consulting, s.r.o., Pta-
šínského 307/4, 602 00 Brno 

Odborná pomoc při převodu účetní závěrky na vykazo-
vání podle mezinárodních standardů IAS/IFRS 
v průběhu roku 2006 

288 000,-- 

 
Dceřiné společnosti nebyly auditované. 
 

9.2 Údaje o osobě s přímou či nepřímou účastí: 
Emitent nemá u žádné osoby přímou či nepřímou účast, jež činí nejméně 10% vlastního kapitálu  
emitenta. 

9.3 Výše dividendy na akcii:  
 

Rok Kč/1 akcii 
2006 60,-- 
2005 50,-- 
2004 40,-- 
2003 80,-- 

9.4 Události ode dne ukončení účetní závěrky 
Mezi dnem ukončení závěrky a dnem zpracování výroční zprávy se nic významného pro  
konsolidovaný celek nestalo. 

9.5 Zpráva o vztazích 
Společnost nemá povinnost zpracovávat zprávu o vztazích – je ovládající společností 

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 
Ing. Zdeněk Kovařík, předseda 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. 
 
 
   

Ing. Zdeněk Kovařík 
předseda představenstva 

RČ: 521015/064 
Olomouc, Na Zákopě 16 

 Ing. Václav Řehák 
člen představenstva 
RČ: 560203/0192 

Olomouc, Trnkova 41 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI  
A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CUKROVAR  

VRBÁTKY V ROCE 2006 
 
Podnikatelská činnost společnosti v roce 2006 se odvíjela od situace na trhu s cukrem. Od nového 
kvótového roku tj. od 1.7.2006 začala platit nová nařízení (ES), především Nařízení rady (ES) č. 
318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru, jehož cílem je postupné snižování cen cukrovky 
a cukru, ale i omezení jeho výroby. Mimo jiné z Nařízení vyplývá pro výrobce povinnost v dalších 
letech hradit tzv. restrukturalizační dávku, což se bude projevovat do ekonomické situace společnosti. 
Dále se na základě nařízení Rady (ES) a Komise (ES)  na  1933 tun cukru vyrobeného naší společností 
v kampani 2006/07 vztahuje režim preventivního stažení cukru tzn., že tento cukr se nesmí uvést na 
trh. Po tuto dobu je povinností společnosti toto množství cukru na vlastní náklady skladovat až do 
příštího kvótového roku, nestanoví-li předpisy ES jinak. 

Naše společnost dostala také v roce 2006  možnost si zakoupit dodatečnou kvótu ve výši 891,4 tun 
cukru. Společnost této možnosti využila a tento objem cukru koupila. 

Hlavním cílem údržby byla dobrá příprava cukrovaru na kampaň, což se podařilo, jak ukázal průběh 
kampaně. Kromě běžné údržby technologického zařízení, která se více méně každý rok opakuje, jsme 
se v přípravném období na kampaň 2006/07 zaměřili především na snížení spotřeby energie při výrobě 
cukru. Hlavní investiční akcí byla instalace dalšího tělesa odparky včetně úpravy parního a kondenzát-
ního potrubí. Přesto, že se v průběhu kampaně prováděly další úpravy na instalovaném zařízení a  
dolaďovaly provozní parametry s určením dalších úprav pro dosažení požadovaného efektu, došlo ke 
snížení spotřeby páry a tím k úspoře paliva, ke zjednodušení technologie a ke zlepšení prostředí 
v rafinerii. Tato investiční akce si vyžádala náklady ve výši 2,5 mil. Kč. Dále v rámci souvisejících 
investic bylo zakoupeno 6 ks čerpadel, šroubový kompresor a deskový výměník v celkové ceně 2,3 
mil. Kč. 

Další investiční akcí byla instalace autováhy na kamiony. Celkové náklady činily 830 tis. Kč.  

Kromě toho jsme v rámci GO provedli opravu zauhlovacího mostu, potrubí na plavení, opravu pohonu 
řepného výtahu, nádrže na JN na B cukrovinu, opravu elektroinstalace kostkovací linky a úpravy  
potrubí v energetickém hospodářství v celkové ceně 4,37 mil. Kč. 

Dále v rámci GO byla v plánu oprava tří nákladních vozidel Mercedes. Po seznámení s časovou  
a finanční stránkou opravy bylo zjištěno, že GO vozidel není dostatečně efektivní. Po zhodnocení  
ekonomiky provozu, emisního zatížení, provozuschopnosti a spolehlivosti nových a stávajících  
vozidel bylo přistoupeno k nákupu nových vozidel s odprodejem stávajících na protiúčet.  
Tato investice si vyžádala náklady ve výši cca 8,1 mil. Kč. 

V rámci stavebních oprav byla provedena rozsáhlá oprava dlažby, obkladů a nátěrů pod odstředivka-
mi, oprava podlahy v přízemí rafinerie u rozpouštěcí pánve, oprava dlažby a omítek u třídičů cukru  
a nátěr stropů, konstrukcí, zařízení v přízemí rafinerie a oprava podlahy na kostkárně. Tyto stavební 
úpravy vedly ke zlepšení pracovního prostředí a hygieny při výrobě cukru. Celkové náklady činily cca 
2,65 mil Kč. Dále byla provedena oprava střech na hlavní výrobní budově v ceně cca 400 tis Kč  
a oprava kolejiště v ceně 495 tis Kč. 

Kromě investic do technologie byla za účelem zhodnocení domu na Nešverově ulici v Olomouci zří-
zena restaurace, která byla pronajmuta nájemci s minipivovarem. Celkové náklady činily 3,7 mil Kč. 

K zajištění výroby stanovené kvóty měl cukrovar smluvně zajištěno 145345 tun cukrové řepy podléha-
jící kvótám na pěstitelské ploše 2665 ha při cukernatosti 16 %. Kromě toho byla nasmlouvána i cukro-
vá řepa nepodléhající kvótám v celkovém množství 8750 tun. Kupní smlouvy byly uzavřeny celkem 
s 52 dodavateli. Se svými dodavateli má společnost uzavřenu i Mezioborovou dohodu o dodávkách 
cukrovky na kampaň 2006 až 2009. Z důvodu dlouhé zimy se začalo se setím později než v minulých 
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letech. Také poměrně suchý průběh vegetačního období měl vliv především zpočátku kampaně na 
nižší výnosy a cukernatost řepy.   

Kampaň byla zahájena 25.9.2006 a ukončena 8.12.2006, celková délka kampaně byla 75 dnů. Celkem 
bylo zpracováno 146326 tun cukrové řepy a vyrobeno 22444 tun cukru a 6204 tun melasy. Kampaň 
proběhla bez technických a technologických potíží, které by měly vliv na denní zpracování. V trendu 
modernizace a zvýšení kvality výroby, snižování spotřeby energie a výrobních nákladů je proto nutné 
pokračovat i nadále. Na základě poznatků z provozu odparky v kampani 2006 bude proto v letošním 
roce v přípravném období na kampaň pokračováno v úpravách odparky a automatiky vaření tak, aby 
se dosáhlo dalších úspor ve spotřebě páry. 

Plán prodeje cukru na rok 2006 byl stanoven ve výši 31855 tun. Ve skutečnosti bylo prodáno celkem 
345462 tun, což je o 2600 tun více proti plánu a proti roku 2005 jde o nárůst o 35 %. Z celkově proda-
ného množství činí podíl velkospotřebitelského balení cca 66 %. Na tom se podílí převážně cukr „C“, 
který bylo nutné vyexportovat. Nárůst prodeje proti roku 2005 byl i u malospotřebitelského balení, to 
bylo způsobeno mírným nárůstem prodeje do MAKRA a navázáním spolupráce s obchodním řetězcem 
PENNY a DELVITA. Rovněž se zvýšil prodej speciálních druhů, např. přírodního a třtinového cukru, 
a to jak ve formě sypané, tak i ve formě kostek a bridže. 

Na nový kvótový rok od 1.7.2006 byly se všemi tradičními odběrateli uzavřeny nové kupní smlouvy. 
V letních měsících se projevil na trhu nedostatek cukru a oslovili nás noví zákazníci, kteří od nás zača-
li odebírat cukr. Pro zajištění zvýšené poptávky po cukru bylo proto zakoupeno 2722 tun cukru 
z intervenčních skladů. 

Prodej cukru se výrazně podílel na hospodářských výsledcích v roce 2006 a proto jej lze hodnotit vel-
mi dobře. 

 Cukrovar Vrbátky a.s. je stoprocentním vlastníkem dvou dceřiných společností a to Cukrplus s.r.o.  
a PIKANT Ostrava s.r.o. Společnost Cukrplus s.r.o. se zabývá  obchodní činností -  nákupem a prode-
jem cukru. Společnost PIKANT Ostrava s.r.o. se zabývá výrobou hořčice a kvasného octa a také ob-
choduje s cukrem. Další podrobnější informace jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. 

V roce 2006 vytvořila konsolidovaná společnost Cukrovar Vrbátky a.s., PIKANT Ostrava, s.r.o.  
a Cukrplus, s.r.o. zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů IFRS ve výši 81,167 mil. 
Kč. Celkové náklady činily 533 mil. Kč a celkové výnosy činily 614 mil. Kč. Zisk před zdaněním  
je proti roku 2005 vyšší, k meziročnímu nárůstu došlo především lepší realizací prodejních cen cukru  
a získáním nových odběratelů. 

Valná hromada bude rozhodovat o rozdělení zisku ve výši 55,950 mil. Kč vytvořeného společností 
Cukrovar Vrbátky a.s. podle individuální účetní závěrky zpracované dle IFRS. 

Cíle představenstva stanovené na minulé valné hromadě se pro nadcházející období  nemění. Na rok 
2007 schválilo představenstvo finanční plán takto: náklady 522,597 mil Kč, tržby 554,390 mil Kč  
a zisk ve výši 31,793 mil Kč. 

Nadále bude kladen důraz na finalizaci výroby, zvýšení výroby a prodeje výrobků v drobném balení  
a na využití zpracovatelské kapacity cukrovaru. V rámci zvýšení efektivity a snížení nákladů balení 
bude zakoupena a instalována automatická balící linka na výrobu 1 kg balení cukru a instalována nová 
linka na výrobu kostek s vyšší výrobní kapacitou. Dále v letošní kampani se v rámci využití zpracova-
telské kapacity cukrovaru připravuje výroba suroviny pro výrobu bioetanolu. 

Na základě známých nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru v průběhu roku 2006 společ-
nost včas plnila všechny své finanční závazky vůči svým obchodním partnerům. V průběhu kampaně 
společnost nečerpala žádné finanční prostředky z úvěru. V současné době máme všechny své závazky 
do splatnosti vůči dodavatelům cukrovky vyrovnány. 

Půjčka poskytnutá společnosti PIKANT Ostrava s.r.o. byla v průběhu roku 2006 navýšena o 1,4 mil 
Kč na 15,9 mil Kč. Půjčka poskytnutá v roce 2005 společnosti Cukrplus s.r.o. ve výši 10 mil Kč stále 
trvá. 

Společnost v roce 2006 nezvyšovala základní kapitál. 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                              Konsolidovaná výroční zpráva 2006 

21  

Na valné hromadě v roce 2005 bylo projednáno a schváleno nabytí vlastních akcií společnosti podle § 
161a, odst.1 obchodního zákoníku v množství nejvýše 10 300 kusů. Důvodem nákupu vlastních akcií 
bylo umožnit drobným akcionářům prodej akcií přímo společnosti. Představenstvo a.s. stanovilo cenu 
za nabytí vlastních akcií ve výši 3000,- Kč za jednu akcii. V průběhu roku 2005 bylo odkoupeno 748 
ks vlastních akcií, což představovalo jmenovitou hodnotu 2 244 000,- mil Kč a podíl na základním 
kapitálu 0,72 %. V roce 2005 nebyly žádné vlastní akcie zcizeny. V průběhu roku 2006 bylo odkoupe-
no dalších 188 ks vlastních akcií. Celkové množství 936 akcií v jmenovité hodnotě 2 808 000,- Kč 
představuje podíl na základním kapitálu 0,90 %. Zcizení akcií bylo nabídnuto orgánům a managemen-
tu společnosti. V prosinci 2006 bylo všech 936 kusů vlastních akcií zcizeno. Odkup akcií byl na zá-
kladě rozhodnutí valné hromady proveden za cenu rovnající se ceně pořizovací včetně všech nákladů 
souvisejících s pořízením akcií. K 31.12.2006 nebyly v majetku společnosti žádné vlastní akcie. 

Představenstvo společnosti se scházelo v průběhu roku 2006 pravidelně jednou měsíčně. Na svých 
zasedáních projednávalo všechny důležité oblasti, především financování společnosti, prodej cukru a 
nasmlouvání cukrovky na stanovenou kvótu. V průběhu roku 2006 nedošlo v představenstvu k žádné 
změně. Na valné hromadě v roce 2006 odstoupila z dozorčí rady paní Hana Rozsívalová a na její místo 
byla zvolena ing. Olga Šubertová. V průběhu roku 2006 skončilo také funkční období členům dozorčí 
rady volených zaměstnanci, a to Václavu Beránkovi, Karlu Rohovskému a Antonínu Vojkůvkovi. 
V nových volbách byli za zaměstnance do dozorčí rady zvoleni Jiří Kubalík, Věra Mádrová a Antonín 
Vojkůvka. 

Představenstvo společnosti touto cestou děkuje všem obchodním partnerům za spolupráci v uplynulém 
roce a také zaměstnancům společnosti, kteří svou prací přispěli k dosažení úspěchů společnosti.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

 

akcionářům a představenstvu o ověření konsolidované účetní závěrky sestavené k 31.12.2006  
společností Cukrovar Vrbátky a.s., se sídlem Vrbátky č.p. 65, IČO: 469 00 187. 

 

Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., tj. 
rozvahu k 31.12.2006, výsledovku, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněž-
ních tocích a přílohu za období od 1.1.2006 do  31.12.2006, včetně popisu použitých vý-
znamných účetních metod.  

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS odpovídá statutární orgán společnosti Cukrovar 
Vrbátky a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 
sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nespráv-
nosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a prová-
dět dané situaci přiměřené účetní odhady. 

Odpovědnost auditora 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy  
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné  
nesprávnosti.  

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace  
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posou-
zení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti 
vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,  
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové presentace účetní 
závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 
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VÝROK BEZ VÝHRAD 

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a finanční situace společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. 

V Brně dne 15. dubna 2007 

A&CE Audit, s. r. o. 
Ptašínského 4, 602 00 Brno 
osvědčení KA ČR č. 007 
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti 

 

Ing. Libor Cabicar 
auditor, osvědčení č. 1277 

Přílohy: Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2006, Konsolidovaná výsledovka k 31.12.2006,  
Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích, Příloha 
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KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
 

společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY A.S. 
 

zveřejňovaná 

 

k 31. prosinci 2006 za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 

 

 

v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IAS) 
 

a 
 

Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) 
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− Rozvaha 
− Výsledovka 
− Výkaz o změnách vlastního kapitálu 
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− Příloha (poznámky a vysvětlivky) 
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 

     
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
     

k 31. 12. 2006 
V tis. CZK     

Název položky Pozn.       Údaje k:   
    31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

AKTIVA         
DLOUHODOBÁ AKTIVA   243 010 214 363 249 062 
   Dlouhodobý nehmotný majetek 3.1 2 066 2 852 15 
   Pozemky, budovy a stavby a movité věci 3.2 168 784 177 250 174 376 
   Dlouhodobé poskytnuté půjčky 3.3 7 000 0 40 000 
   Finanční investice  3.4 2 147 2 147 2 643 
   Investice do nemovitostí 3.5 35 481 32 114 32 028 
   Dluhopisy držené do doby splatnosti 3.6 27 532 0 0 
KRÁTKODOBÁ AKTIVA   529 175 526 215 506 285 
   Zásoby 3.7 203 157 326 641 268 401 
   Obchodní pohledávky 3.8 107 717 65 334 106 111 
   Krátkodobé půjčky 3.3 13 000 0 0 
   Ostatní krátkodobé pohledávky 3.9 16 046 12 563 13 240 
   Peníze a peněžní ekvivalenty 3.10 188 836 120 936 117 607 
   Ostatní krátkodobá aktiva 3.11 419 741 926 
AKTIVA celkem   772 185 740 578 755 347 
          

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL         
VLASTNÍ KAPITÁL   553 627 502 995 442 895 
   Základní kapitál   103 000 103 000 103 000 
   Vlastní akcie   0 -2 257 0 
   Kapitálové fondy   319 319 319 
   Rezervní fondy   20 322 20 189 20 022 
   Nerozdělené zisky a ztráty   429 986 381 744 319 554 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY   20 186 18 197 19 579 
   Odložený daňový závazek 3.12 20 186 18 197 19 579 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY   163 372 184 386 257 873 
   Závazky z obchodního styku 3.13 87 578 125 439 203 728 
   Závazky k zaměstnancům 3.14 61 500 52 934 47 179 
   Ostatní krátkodobé závazky 3.15 14 251 6 013 6 966 
   Ostatní krátkodobá pasiva   43 0 0 
Rezervy 3.16 35 000 35 000 35 000 
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL celkem   772 185 740 578 755 347 
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KONSOLIDOVANÁ VÝSLEDOVKA 

     
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
     

k 31. 12. 2006 
     
     

V tis. CZK     
Název položky Pozn.   Údaje za rok: 

    2006 2005 2004 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4.1 643 830 464 568 541 325 
Tržby za prodej zboží 4.1 44 687 44 302 108 531 
Změna stavu zásob vlastní výroby   -114 438 57 278 64 452 
Ostatní provozní výnosy 4.2 31 335 40 436 31 003 
Celkem    605 414 606 584 745 311 
          
Skladová hodnota prodaného zboží 4.1 38 183 36 020 94 521 
Spotřeba materiálu a nákup služeb 4.3 298 349 397 818 493 777 
Odpisy   20 745 19 310 18 852 
Mzdové a osobní náklady 4.4 46 960 47 255 49 940 
Snížení hodnoty aktiv (náklady = +;výnosy = -) 4.5 -785 -9 957 10 646 
Ostatní provozní náklady 4.6 25 067 25 338 31 327 
Poplatky EU z výroby cukru  4.7 92 959 6 102 7 292 
Celkem   521 478 521 886 706 355 
          

PROVOZNÍ ZISK   83 936 84 698 38 956 
          
Finanční výsledek (zisk = +; ztráta = -) 4.8 -2 769 -3 857 -5 639 
Mimořádný výsledek   0 0 0 
ZISK před zdaněním   81 167 80 841 33 317 
Daně z příjmů 3.12 25 686 12 364 21 414 
ČISTÝ ZISK    55 481 68 477 11 903 
          

ZISK NA AKCII (v jednotkách CZK = Kč) 4.9       
základní   538.65 664.83 115.56 
zředěný   538.65 664.83 115.56 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

       
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
       

k 31. 12. 2006 
       
       

V tis. CZK       

Název položky Pozn. 
Základní 
(zapsaný) 

kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Rezervní 
fondy 

Nerozdělené 
zisky (+) a 
ztráty (-) 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 1.1.2004   103 000 319 20 022 321 891 445 232 
Příděl do rezervního fondu           0 
Výplata dividend a tantiém         -14 240 -14 240 
Čistý zisk za běžné období         11 903 11 903 
Stav k 31.12.2004   103 000 319 20 022 319 554 442 895 
Příděl do rezervního fondu       167 -167 0 
Nakoupené vlastní akcie   -2 257       -2 257 
Výplata dividend a tantiém         -6 120 -6 120 
Čistý zisk za běžné období         68 477 68 477 
Stav k 31.12.2005   100 743 319 20 189 381 744 502 995 
Příděl do rezervního fondu       133 -133 0 
Nakoupené vlastní akcie   2 257       2 257 
Výplata dividend a tantiém         -7 106 -7 106 
Čistý zisk za běžné období         55 481 55 481 
Stav k 31.12.2006   103 000 319 20 322 429 986 553 627 
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O CASH FLOW 
     

společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
     

za rok 2006 
          

Položka Pozn. Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Cash flow z provozní činnosti celkem       

Zisk před zdaněním   78 750 79 956 31 944 

Odpisy stálých aktiv   20 745 19 669 21 440 

Kursové ztráty   0 0 0 

Úrokové výnosy   -3 323 -1 572 -1 767 
Úrokové náklady   2 579 2 509 3 045 
Ostatní nepeněžní operace   253 0 0 

Snížení (-), zvýšení (+) stavu pohledávek   -43 797 38 392 50 939 

Snížení (-), zvýšení (+) stavu zásob   126 171 -45 536 -41 610 
Snížení (+), zvýšení (-) stavu závazků   -39 407 -89 409 48 996 

Zisk před zdaněním po úpravě   141 971 4 009 112 987 

Placené úroky   0 -2 509 -3 045 

Placené daně z příjmu   -16 092 -16 828 -14 527 

Cash flow z provozní činnosti celkem   125 879 -15 328 95 415 
          

Cash flow z investiční činnosti         

Nákup pozemků, budov a zařízení   -67 993 -23 531 -20 823 

Výnosy z prodeje stálých aktiv   1 912 2 151 24 385 
Poskytnutí a splácení poskytnutý půjček   0 40 000 15 000 

Přijaté úroky   3 323 1 572 1 767 

Přijaté dividendy   901 877 225 

Cash flow z investiční činnosti celkem   -61 857 21 069 20 554 
          

Cash flow z financování         

Příjmy a splácení přijatých půjček         

Změna stavu závazků podnikové spořitelny   8 727 5 965 5 562 

Nákup a prodej vlastních akcií   2 257 -2 257 0 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku   -7 106 -6 120 -14 240 

Cash flow z financování celkem   3 878 -2 412 -8 678 
          

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na začátku období   120 936 117 607 10 316 

Čisté zvýšení - snížení během období   67 900 3 329 107 291 

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období   188 836 120 936 117 607 
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PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÝM  ÚČETNÍM VÝKAZŮM  
SPOLEČNOSTI 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 

1. Úvod 

1.1 Stručná charakteristika společnosti 
Hlavní činností mateřské společnosti je výroba a prodej cukru. Její sídlo je ve Vrbátkách č.p. 65.  
Společnost provozuje cukrovar umístěný v sídle společnosti.  Mimo prodej vlastních výrobků  
obchoduje v menší míře i s nakupovaným cukrem a potravinářským zbožím. Dále vlastní několik  
nemovitostí, které pronajímá.  

Výroba společnosti má sice sezónní charakter, protože hlavní výroba cukru z cukrové řepy probíhá od 
září do konce roku, ale prodeje se uskutečňují průběžně po celý rok. Rovněž výroba drobného balení 
z vyrobených zásob je pravidelná a v průběhu celého roku.  

Společnost byla založena a vznikla ke dni 1.5.1992 vkladem části státního podniku Fondem národního 
majetku ČR. 

1.2 Vymezení konsolidačního celku 
Konsolidační celek (dále také jen skupina) je k 31. prosinci 2006 tvořen mateřskou společností (MAS) 
a dvěmi společnostmi, ve kterých má mateřská společnost rozhodující vliv (DS). 

 

Dceřiné společnosti Sídlo společnosti IČO Podíl  
MAS 

 

Metoda kon-
solidace 

Cukrplus, s.r.o. Olomouc, Chválkovická 
čp. 597/11 

25839365 100% plná  

PIKANT Ostrava, s.r.o. Ostrava - Třebovice, ul. 5. 
května 5163/163 

25905163 100% plná  

1.3 Prohlášení o shodě s IAS/IFRS 
Společnost předkládá tyto účetní výkazy, které jsou sestaveny v souladu s mezinárodními účetními 
standardy IAS (International Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards), interpretacemi SIC (Standing Interpretation Commitee) a IFRIC (International Financial  
Reporting Interpretation Commitee), které jsou účinné k datu sestavení závěrky, tj. k 31. 12. 2006. 
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1.4 Účetní období 
Tyto účetní výkazy jsou sestaveny za účetní období počínající 1. lednem 2006 a končící 31. prosince 
2006.  

31. prosinec 2006 je dnem, ke kterému je konsolidovaná účetní závěrka sestavena. 

Účetní závěrka je sestavena na principu nepřetržitého trvání podniku. 

2. Přehled významných účetních politik společnosti 

2.1 Odhady 
V řadě situací společnost používá kvalifikovaných účetních odhadů. Ačkoliv tyto odhady jsou  
stanovovány na základě nejlepších dostupných informací a s náležitou péčí, skutečnost se může  
nakonec od účetních odhadů odlišovat. Tyto odlišnosti nejsou podle IAS 8 chápány jako chyby 
v účetnictví a nejsou do výkazů promítány retrospektivně. 

2.2 Funkční měna 
Společnost operuje především na českém trhu a její aktivity jsou financovány výhradně z českých 
zdrojů. Funkční měnou společnosti podle IAS 21 – Dopady změn kursů cizích měn je česká koruna 
(CZK, Kč). Účetní výkazy jsou sestaveny a presentovány v českých korunách. 

2.3 Cizí měny 
Transakce realizované v cizích měnách jsou převedeny kursem platným k datu realizace těchto trans-
akcí. Peněžní položky jsou k datu závěrky převáděny na funkční měnu kursem vyhlášeným Českou 
národní bankou, veškeré vzniklé rozdíly jsou vykázány ve výsledovce. 

2.4 Zásoby 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů. Na skladě 
jsou evidovány v průměrných cenách vypočtených z cen pořizovacích. Vážený aritmetický průměr je 
počítán jednou měsíčně. Výdej zásob ze skladu je oceněn cenami, v nichž jsou zásoby evidovány na 
skladě. 

Zásoby vlastní výroby (tj. nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky) jsou oceňovány  
skutečnými náklady, do nichž je započítáno: 

− přímé náklady na materiál, mzdy vč. povinného sociálního pojištění, energie,  
− režijní náklady související s výrobou (výrobní režie). 

2.5 Pozemky, budovy a zařízení 
Majetek, zařízení a technika se oceňují historickou cenou sníženou o oprávky. Případné snížení hod-
noty se vyjadřuje opravnými položkami a účtuje se do výsledku příslušného roku. 

Odpisy jsou stanoveny lineárně na základě posouzení doby životnosti příslušného aktiva. Případné 
změny v odhadu doby životnosti jsou považovány za změnu v odhadu, nikoliv za účetní chybu podle 
IAS 8. 

Odpisování aktiva, ať již nakoupeného nebo vyrobeného ve vlastní režii, začíná měsícem následujícím 
po zařazení do provozu.  
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Pozemky nejsou odpisovány.  

Zvýšení hodnoty aktiva při technickém zhodnocení je zaúčtováno pouze v případě, že jsou splněny 
příslušné podmínky podle IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení; tj. pokud je zřejmé, že toto zhodno-
cení přinese společnosti v budoucnosti zvýšený ekonomický prospěch oproti původnímu stavu. 

Běžná údržba a opravy jsou účtovány jako náklad běžného období. 

Doba životnosti významných aktiv je stanovena následovně a jednotlivé předměty jsou odepisovány 
podle níže uvedeného přehledu: 

 

Doba odepisování 
v letech 

Charakteristické předměty 

4 Počítače a výpočetní a řídící technika 
6 Osobní automobily, stroje a strojní vybavení, nákladní automobily, nakladače 

10 Odstředivky, balící stroje, telefonní ústředna 
12 Výtahy a dopravníky, zásobníky na cukr, čerpadla a kompresory, nádrže, 

transformátory, elektrické rozvody 
14 Difuzér, parostroje, řezačka 
20 Komíny, vlečka, potrubní rozvody, chladící věž 
30 Budovy a stavby 

 

Společnost pravidelně provádí test na snížení hodnoty aktiv podle IAS 36 a případné snížení vyjadřuje 
opravnými položkami. 

2.6 Investice do nemovitostí 
Za investice do nemovitostí jsou považovány takové objekty, které neslouží pro hlavní činnost společ-
nosti, ale jsou pronajímány. 

Pro jejich ocenění je použit model pořizovací ceny. Odepisován je rozdíl mezi pořizovací hodnotou a 
zbytkovou hodnotou. Doby odepisování jsou uplatňovány obdobné jako jsou uvedeny v bodu 2.5. 

2.7 Úroky z půjček a dluhopisů 
Veškeré úroky jsou účtovány do nákladů podle základního řešení IAS 23.  

2.8 Nehmotná aktiva 
Mezi nehmotná aktiva patří především software. Nehmotná aktiva jsou odpisována lineárně po dobu 
životnosti, která je pro software stanovena na 4 roky. 

2.9 Povolenky na emise skleníkových plynů 
Vzhledem k tomu, že v rámci standardů IAS/IFRS není zatím vykazování povolenek na emise sklení-
kových plynů (dále jen povolenky) řešeno (interpretace IFRIC-3 byla zrušena), jsou povolenky vyká-
zány podle českých pravidel platných pro vedení účetnictví a to takto: 

− povolenky jsou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na cenu, který se 
neodepisuje, 

− oceňují se reprodukční pořizovací cenou, 
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− nabytí se zaúčtuje na  
o MD – dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 
o Dal – zúčtování daní a dotací, 

− spotřeba se účtuje na 
o MD náklady – ostatní provozní, 
o Dal – DNM,  
a současně 
o MD – zúčtování daní a dotací 
o Dal – výnosy – ostatní provozní. 

V případě poklesu jejich hodnoty se zaúčtuje opravná položka, a to proti snížení závazku na účtu zú-
čtování daní a dotací.  

2.10 Test na snížení hodnoty aktiv 
Podle IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv společnost pravidelně k datu rozvahy testuje, zdali existují fak-
tory indikující snížení hodnoty aktiv. Kdykoliv se taková situace vyskytne, společnost porovnává 
účetní hodnotu aktiva se zpětně získatelnou částkou, která se stanoví jako vyšší z fair value (reálné 
hodnoty) snížené o náklady spojené s prodejen a hodnoty z užití. Hodnota z užití je stanovena na  
základě kvalifikované projekce budoucích cash flow,  které testované aktivum generuje. Projekce  
budoucích cash flow je stanovena na základě odhadu vedení společnosti. 

Pro účely stanovení hodnoty z užití vedení společnosti odhadne budoucí cash-flow vyplývající 
z aktiva a diskontuje je na současnou hodnotu. Pokud aktivum netvoří cash-flow samostatně,  
je hodnota z užití stanovena pro celou penězotvornou jednotku.  

V případě, kdy dříve vykázané snížení hodnoty aktiva pomine, společnost cenu aktiva navýší, avšak 
nanejvýš do výše účetní hodnoty, která by byla vykázána, kdyby ke snížení hodnoty aktiva nedošlo.   

2.11 Výzkum a vývoj – nehmotná aktiva vytvořená ve vlastní režii 
Společnost neprovádí žádný výzkum ani vývoj ve smyslu IAS 38. 

2.12 Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobé pohledávky představují především pohledávky z obchodního styku. Tyto pohledávky jsou 
vykázány v nominální hodnotě. 

V případě, kdy existuje indikace na snížení hodnoty pohledávky, společnost sníží hodnotu pohledávky 
na její zpětně získatelnou hodnotu (tj. vyšší částku z hodnoty získatelné prodejem pohledávky  
a odhadované výtěžnosti). Výtěžnost pohledávek po době splatnosti společnost na základě minulých 
zkušeností odhaduje podle následující tabulky. 

Pohledávky 6  - 12 měsíců po datu splatnosti 20 % 
Pohledávky 12 měsíců po datu splatnosti 0 % 

Tato metoda je uplatňována pokud nejsou jiné informace o hodnotě pohledávky. Nejisté pohledávky, 
které jsou předmětem soudních sporů, nejsou vykázány v rozvaze, jsou pouze zveřejněny jako  
podmíněná aktiva. 

2.13 Dlouhodobé pohledávky 
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které jsou splatné více než jeden rok od data rozvahy.  
Tyto pohledávky jsou vykázány v současné hodnotě. 
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2.14 Krátkodobé finanční investice a peněžní ekvivalenty 
Společnost nevykazuje žádné krátkodobé investice do cenných papírů. 

Peněžní ekvivalenty jsou krátkodobé investice, které jsou rychle přeměnitelné v peníze a nejsou zatí-
ženy významným rizikem snížení hodnoty (IAS 7). V případě společnosti se jedná především o termí-
nované vklady. Peněžní ekvivalenty jsou vykázány v tržní hodnotě a jsou přeceňovány výsledkově. 

2.15 Dlouhodobé finanční investice, dceřiné společnosti  
Dlouhodobé finanční investice jsou vykazovány podle modelu pořizovací ceny IAS-27 a IAS-36, to 
znamená, že akcie a jiné majetkové účasti jsou oceněny takto: 

− Pokud se s nimi běžně obchoduje na veřejném trhu a jsou známy ceny z těchto obchodů, tak 
těmito cenami. 

− Pokud se s nimi neobchoduje a jsou k dispozici výkazy příslušné účetní jednotky, tak se 
opravné položky stanoví s přihlédnutím k  

o obdrženým dividendám, 
o údajům z dostupných výkazů.  

− Pokud nejsou informace dle předchozích bodů, tak bude opravná položka ve výši 100 %. 
Tyto podíly jsou ke dni závěrky testovány na snížení hodnoty a v případě, že je snížení hodnoty zjiště-
no, jsou vytvářeny v odpovídající výši opravné položky. Pokud snížení hodnoty pomine společnost 
hodnotu navýší, avšak nanejvýš do výše účetní hodnoty, která by byla vykázána, kdyby ke snížení 
hodnoty nedošlo.   

Finanční aktiva držená do splatnosti jsou oceňována v souladu s IAS-39 zůstatkovou hodnotou  
za použití metody efektivního úroku.  

2.16 Finanční závazky 
Společnost neaplikuje opci na fair value (tzv. „fair value option“) na finanční závazky podle IAS 39.  
O finančních závazcích se účtuje metodou efektivní úrokové míry (v souladu s nařízením Evropské 
komise 1752/2003). Snížení hodnoty (fair value) finančních závazků z titulu zvýšení vlastního  
úvěrového rizika se neúčtuje. 

2.17 Rezervy 
Rezervy se účtují, pokud má společnost existující závazek, který vyplývá z minulých událostí, jeho 
vypořádání bude pravděpodobně znamenat odliv zdrojů přinášejících prospěch společnosti a tento 
závazek je spolehlivě určitelný.  

2.18 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky 
Podmíněná aktiva a závazky jsou možná aktiva nebo závazky, které vyplývají z minulých událostí, ale 
pravděpodobně nebudou znamenat zvýšení nebo snížení ekonomického prospěchu pro společnost. 
Proto nejsou vykázány  rozvaze, jsou pouze zveřejněny v rámci přílohy k účetním výkazům. 

2.19 Další finanční operace 
Žádné další finanční transakce, které jsou předmětem úpravy IAS 32 a IAS 39 (derivátové obchody, 
hedging, apod.), společnost nerealizovala. 
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2.20 Tržby z běžné obchodní činnosti 
Tržby z prodaných služeb jsou vykázány v okamžiku, kdy je služba dodána a provedena. 

2.21 Finanční výsledek 
Finanční náklady představují úrokové náklady z úvěrů, závazků z leasingu a kursové ztráty (losses). 
Finanční výnosy představují úroky z poskytnutých půjček a kursové zisky (gains). O úrokových ná-
kladech a výnosech se účtuje metodou efektivní úrokové míry. 

2.22 Náklady na reklamu 
Veškeré náklady na reklamu jsou vykázány jako náklady běžného období. 

2.23 Daně z příjmu 
Splatná daň je vypočtena na základě českých daňových předpisů. V této účetní závěrce je splatná daň 
stanovena na základě propočtu podle hospodářských výsledků ke dni závěrky. 

Pro výpočet odložené daně společnost aplikuje IAS 12 – Daně ze zisku. Odložená daň je kalkulována 
rozvahovou metodou (Balance Sheet Asset-and-Liability Method). Odložená daň vzniká především 
z rozdílného pohledu české daňové legislativy a standardů IAS/IFRS na některá aktiva a závazky. 

Pro výpočet odložené daně se nejprve vypočtou rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a zá-
vazků. Tyto rozdíly se násobí daňovou sazbou, o které se očekává, že bude platná v době, kdy mají být 
tyto rozdíly uplatněny. Odložená daň se účtuje proti výsledku nebo proti kapitálu podle toho, ovlivňu-
je-li transakce, která má za důsledek vznik/zánik přechodného rozdílu, výsledovku nebo kapitál. 

Odložená daňová pohledávka se vykazuje pouze do té výše, o níž se očekává, že bude v budoucích 
obdobích uplatněna. 

Odložená daň není vykázána v případě, je-li vznik přechodného rozdílu důsledkem prvotního vykázání 
položky ve smyslu IAS 12.22(c).   

2.24 Vykazování podle segmentů 
Protože společnost operuje především na českém trhu, jediným geografickým segmentem je Česká 
republika.  

Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej cukru. Tato činnost je soustředěna do dvou společnos-
tí – Cukrovar Vrbátky a.s. a Cukrplus s.r.o. 

Poněkud odlišný charakter činnosti má dceřiná společnost Pikant Ostrava s.r.o., která vyrábí přede-
vším hořčici a ocet, ale podíl této společnosti na činnosti a majetku konsolidovaného celku není vý-
znamný – viz bod 7.4. 

Proto vzhledem k homogennímu charakteru podnikání není společnost členěna na oborové segmenty, 
protože nemá žádný produkt nebo službu, která by byla předmětem výrazně odlišných rizik. 

2.25 Zisk na akcii 
Společnost má kapitál rozvržen do 103 000 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitel ve jmenovi-
té hodnotě 1000,-- Kč. 

Základní zisk na akcii je kalkulován v souladu s IAS 33 jako podíl čistého zisku za období a průměr-
ného počtu kmenových akcií v oběhu. 



Cukrovar Vrbátky a.s. – konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

35  

Společnost nemá žádné prioritní akcie ani potenciální kmenové akcie. Podle IAS 33 je tak základní 
zisk na akcii roven zředěnému zisku na akcii. 

2.26 Ukončené operace 
O ukončených operacích společnost účtuje podle IFRS 5. Aktiva zařazená do skupiny k prodeji jsou 
přeceněna na tržní hodnotu (odhadovaná prodejní cena) je-li nižší než účetní a neodpisují se.  

Ztráta z ukončené operace a ztráta z přecenění aktiv na tržní hodnotu je vykázána jako samostatný 
řádek ve výsledovce. Ve sledovaném období není vykazována žádná významná ukončená operace. 

2.27 Inflační měny 
Společnost nevykazuje žádné transakce ve vysoce inflačních měnách. Neaplikuje ani IAS 29 – Vyka-
zování v hyperinflačních ekonomikách. 

2.28 Podnikové pense 
Společnost neaplikuje IAS 26 – Pensijní plány, neboť legislativa České republiky, kde společnost ope-
ruje, tento institut nezná. 

2.29 Vládní podpora 
Společnost neobdržela žádnou státní podporu, žádné vládní granty, žádné dotace ani zvýhodněné 
půjčky. 

2.30 Podniková spořitelna 
Společnost provozuje tzv. podnikovou spořitelnu, což znamená, že zaměstnanci a členové statutárních 
orgánů si mohou u společnosti otevřít vkladový účet na nějž si mohou uložit jakoukoliv částku. Tyto 
vklady jsou úročeny sazbou stanovenou vedením společnosti, která je obvykle vyšší než úrok posky-
tovaný obchodními bankami u vkladových účtů, ale současně nižší než obvyklý úrok z úvěru, který by 
mohla společnost získat. Tímto společnost získává prostředky pro financování své činnosti za nižších 
nákladů než by dosáhla u bank. 

2.31 Podnikové kombinace a konsolidace 
Podnikové kombinace se vykazují v souladu s IFRS 3. V případě akvisic dceřiných společností se 
ocení veškerá aktiva, závazky a podmíněné závazky, které splní kriteria IFRS 3 pro vykázání, reálný-
mi hodnotami (fair value) v souladu s obecnými pravidly IFRS 3 (formulovanými zejména v příloze B 
IFRS 3) a zařadí se do rozvahy mateřské společnosti.  

Menšinový podíl v dceřiných společnostech je vykázán samostatně.  

Rozdíl mezi akvisiční cenou (navýšenou o přímé náklady spojené s akvisicí) je vykázán v aktivech 
jako goodwill nebo v samostatném řádku výsledovky jako negativní goodwill. V případě, kdy z akvi-
sice vzniká goodwill, se tento vždy k datu rozvahy testuje na snížení hodnoty v souladu s pravidly IAS 
36. Vykazuje-li se snížení hodnoty goodwillu, je toto snížení nevratné.  

Výsledek hospodaření dceřiné společnosti se konsoliduje od data akvisice. 

V následujících obdobích se dceřiné společnosti konsolidují plnou metodou v souladu s IAS 27. 
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3. Poznámky a vysvětlivky k rozvaze 

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
V této položce jsou zaúčtovány povolenky na emise skleníkových plynů viz bod 2.9. (jen v MAS) a 
v nevýznamné výši software (9 tis. Kč). 

Vzhledem k tomu, že v rámci standardů IAS/IFRS není zatím vykazování povolenek na emise sklení-
kových plynů (dále jen povolenky) řešeno (interpretace IFRIC-3 byla zrušena) jsou povolenky vyká-
zány podle českých pravidel platných pro vedení účetnictví viz bod 2.9.  

Společnost obdržela příděl povolenek v uplynulých letech dvakrát, a to: 

− na rok 2005 a 2006, které byly oceněny ke dni připsáni na účet společnosti v národním regist-
ru, a to ve výši ceny, za které byly obchodovány na mnichovské burze, 

Zůstatek k 31.12.2006 je 11 422 ks. Vzhledem k tomu, že k tomuto datu výrazně poklesl kurs, za který 
jsou obchodovány, a že poklesl i kurs EURa, byly vytvořena opravná položka ve výši 6 250 tis. Kč, 
která byly zaúčtována takto: 

o MD – zúčtování daní a dotací, 
o Dal – opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku 

 

Položka Prodejní cena dle burzy Kurs EUR/Kč 
k 13. 2. 2006 = datum pořízení 25,59 28,420 
k 31. 12. 2006 6,55 27,495 

3.2 Pozemky, budovy, stavby a zařízení 
K datu rozvahy činí celková účetní hodnota pozemků, budov a zařízení 168 784 tis. Kč. Tato položka 
obsahuje především výrobní budovy, pozemky a zařízení v sídle společnosti ve Vrbátkách a dceřiné 
společnosti Pikant Ostrava. 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Pozemky 2 275 2 472 2 350 
Budovy a stavby 65 328 68 622 49 439 
Samostatné movité věci 101 058 104 343 120 773 
Jiný hmotný majetek 93 93 93 
Nedokončený hmotný majetek 30 1 720 1 721 
Celkem 168 784 177 250 174 376 

 

Pozemky, budovy a zařízení jsou oceněny v pořizovací ceně snížené o oprávky. Oprávky jsou kalku-
lovány podle metodiky popsané v části věnované účetním politikám – viz bod 2.5. Společnost pravi-
delně upravuje své dříve učiněné odhady doby životnosti a odpisových metod. 

Následující dvě tabulky ukazují změny v položce pozemků, budov a zařízení během účetního období. 
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tis. Kč 

Položka   K 1.1.2004 Přírůstky Úbytky K 31.12.2004 Přírůstky Úbytky K 31.12.2005 

Pozemky brutto 2 750 0 400 2 350 122 0 2 472 
 oprávky 0 0 0 0 0 0 0 
Budovy a stavby brutto 115 808 0 191 115 617 21 532 517 136 632 
 oprávky 64 096 2 083 0 66 179 1 831 0 68 010 
Movitý majetek brutto 261 386 15 755 3 690 273 451 1 436 1 508 273 379 
 oprávky 139 063 13 644 0 152 707 16 305 0 169 012 
tis. Kč 

Položka   K 1.12.2005 Přírůstky Úbytky K 31.12.2006 

Pozemky brutto 2 472 0 197 2 275 
 oprávky 0 0 0 0 
Budovy a stavby brutto 136 632 0 72 136 560 
 oprávky 68 010 3 294 72 71 232 
Movitý majetek brutto 273 379 14 410 6 248 281 541 
 oprávky 169 012 11 557 67 180 502 

 

Pozemky 
Úbytek pozemků v roce 2004 je převod do investic do nemovitostí v souvislosti s dokončeným poly-
funkčním domem Chválkovická ul., v roce 2006 je to prodej pozemku v DAS Pikant v souvislosti 
s prodejem nepotřebných budov. 

Budovy a stavby 
Úbytkem staveb v roce 2004 byl prodej jednoho rodinného domku ve Vrbátkách v pořizovací hodnotě 
190 982 Kč, plně odepsán, prodejní cena byla 600 000,-- Kč, v roce 2005 byly vyřazeny předměty 
s hodnotou nižší než 40 tis. Kč. 

Hlavním přírůstkem staveb v roce 2005 bylo dokončení skladovací haly a melasníkové nádrže. 

Movitý majetek 
Hlavními položkami přírůstku movitých věcí byly: 

e) v roce 2004: 
o sušárna cukru v pořizovací hodnotě (PH) = 3 098 tis. Kč 
o pohon odstředivky v PH = 1 053 tis. Kč 
o balící stroj v PH = 960 tis. Kč 
o automatiky vápenky a hašenky v PH = 5 775 tis. Kč 
o linka na výrobu cukru Bridž v PH  = 1 595 tis. Kč 

f) v roce 2005: 
o Vysokozdvižný vozík  -  CESAB DRAGO 150G  - 2 ks v PH 1 170 tis. Kč 

g) v roce 2006: 
o nákladní automobily v hodnotě 8,1 mil. Kč – obměna vozového parku, 
o odparkové těleso v hodnotě 2,4 mil. Kč 
o silniční váha v hodnotě 0,8 mil. Kč 
o různé drobnější předměty pro vybavení výroby v hodnotě 4,1 mil. Kč 

Vyřazovány byly především některé zastaralé předměty jako: 
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h) v roce 2004 a 2005: 
o vysokozdvižné vozíky 4 ks v PH = 1 449 tis. Kč 
o osobní automobily 3 ks v PH = 2 477 tis. Kč 
o další zastaralé drobnější předměty 

i) v roce 2006: 
o nákladní automobily v hodnotě 5,5 mil. Kč 
o další drobný majetek. 

3.3 Dlouhodobé a krátkodobé poskytnuté půjčky 
Skupina poskytla v minulosti tyto půjčky: 

v tis. CZK 

Příjemce Stav k 31.12.2006 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 
Litovelská cukrovarna a.s. 0 0 40 000 
Arna a.s. 10 000 0 0 
Goldfein CZ s.r.o. 10 000 0 0 
Celkem 20 000 0 0 
Z toho:    
- dlouhodobá část 7 000 0 40 000 
- krátkodobá část 13 000   

 

Litovelská cukrovarna a.s. je považována za spřízněnou osobu – viz příslušná kapitola. Půjčka Lito-
velské cukrovarně a.s. byla v průběhu roku 2005 plně splacena. Půjčka a.s. Arna je nově poskytnutá 
půjčka, která byla v březnu 2007 plně uhrazena. 

3.4 Finanční investice 
Strukturu finančních investic zobrazují následující tabulka: 

v tis. CZK 
 Stav k 31.12.2006 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

Společnost Pořizo-
vací 

hodnota 

Oprav
ná 

polož-
ka 

Součas-
né 

ocenění 
(PH-
OP) 

Pořizo-
vací 

hodnota 

Oprav-
ná 

polož-
ka 

Součas-
né 

ocenění 
(PH-
OP) 

Pořizo-
vací 

hodnota 

Oprav-
ná 

polož-
ka 

Součas-
né 

ocenění 
(PH-
OP) 

BH capital 225 225 0 225 225 0 225 225 0 
Polnobanka Bratislava 200 200 0 200 200 0 200 200 0 
Sugar Olomouc         440 440 0 
Moravskoslezské cukrovary 58 30 28 58 30 28 58 30 28 
Cukrovary TTD 2 337 218 2 119 2 337 218 2 119 2 337 218 2 119 
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUB-
LIKA 

0 0 0 0 0 0 1 091 595 496 

Celkem 2 820 673 2 147 2 820 673 2 147 4 391 1 708 2 643 

 

Ostatní akcie jsou v  účetní závěrce vykazovány v pořizovací ceně podle IAS 27. 



Cukrovar Vrbátky a.s. – konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

39  

Společnost prodala v roce 2005 akcie a.s. EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, akcie společ-
nosti Sugar Olomouc byly zrušeny, protože společnost zanikla zrušením konkursu pro nedostatek pro-
středků. 

Od společnosti Cukrovary TTD za rok 2004 až 2006 obdržela společnost 1 745 tis. Kč dividend. 

Dále společnost obdržela dividendy od: 

− BH Capital ve výši 24 tis. Kč v roce 2005, 
− Moravskoslezské cukrovary ve výši 55 tis. Kč v roce 2005 a 2006. 

Vzhledem k těmto výnosům považujeme opravné položky za dostatečné. 

3.5 Investice do nemovitostí 
Za investice do nemovitostí jsou považovány takové objekty, které neslouží pro hlavní činnost  
společnosti, ale jsou pronajímány. 

Pro jejich ocenění je použit model pořizovací ceny. Odepisován je rozdíl mezi pořizovací hodnotou  
a zbytkovou hodnotou. Nemovitý majetek nebyly zatím odepisován, protože odhadovaná zbytková 
hodnota je stejná nebo vyšší než jejich pořizovací hodnota.  

Nově pořízené movité předměty jsou odepisovány podle zásad uvedených v bodu 2.5. 

Investice do nemovitostí představují tyto objekty: 

Pořizovací hodnota v tis. Kč  
Objekt K 31.12.2006 K 31.12.2005 K 31.12.2004 

Dům Nešverova ul. Olomouc 14 446 10 719 10 719 
Polyfunkční dům Chválkovická ul. Olomouc 11 187 11 187 10 746 
Hotel Bečva – Horní Bečva 10 313 10 313 10 313 
Pozemky Újezd u Uničova 250 250  250 
Celkem 36 196 32 469 32 028 

 

Zůstatková hodnota v tis. Kč  
Objekt K 31.12.2006 K 31.12.2005 K 31.12.2004 

Dům Nešverova ul. Olomouc 14 446 10 719 10 719 
Polyfunkční dům Chválkovická ul. Olomouc 11 099 11 146 10 746 
Hotel Bečva – Horní Bečva 9 686 9 999 10 313 
Pozemky Újezd u Uničova 250 250  250 
Celkem 35 481 32 114 32 028 

 

V hodnotě investic do nemovitostí jsou zahrnuty pozemky v celkové částce 1 186 tis. Kč včetně  
pozemků v Újezdu u Uničova. 

Dům v Nešverově ul. v Olomouci byl oceněn k 1.1.2004 cenou, která byla stanovena na základě sku-
tečné prodejní ceny bytové části tohoto domu. Prodej bytů proběhl v roce 2004, tudíž tato cena byla 
známa již ke dni sestavení zahajovací rozvahy k 1.1.2004. 

Ostatní objekty jsou oceněny skutečnou pořizovací cenou, která vznikla takto: 

− polyfunkční dům Chválkovická ul. Olomouc je nově postaveny objekt – pořizovací cena se 
rovná nákladům na jeho pořízení, 
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− hotel Bečva byl zakoupen od správce konkursní podstaty společnosti Přerovské strojírny a.s. 
v roce 2000 – pořizovací cena se rovná nákladům na jeho pořízení a na pořízení dalšího  
vybavení, 

− pozemky u Újezdu z Uničova byly pořízeny ve veřejné dražbě v roce 2001. 
V roce 2006 byla navýšena hodnota objektu v Nešverově ulici o rekonstrukci suterénu na restauraci. 

3.6 Dluhopisy držené do doby splatnosti 
Mateřská společnost v listopadu 2006 nakoupila dluhopisy vydané společností ČEZ a.s. Základní  
údaje o nákupu jsou v následující tabulce: 

 

Datum vydání 12. 10. 2006 
Úrok 4.125 p.a. 
Splatné do  13. 10. 2013 
Nakoupeno ks 20 ks 
Nominální hodnota za 1 ks 50 000 EUR 
  
Nákupní cena za 1 ks 49 584 EUR 
Nákupní cena celkem 991 680 EUR 
Vedlejší náklady pořízení 500 EUR 
Pořizovací cena  992 180 EUR 
  
AÚV (alikvotní úrokový výnos) 2 599.32 EUR 
Zaplaceno 994 779.32 EUR 
  

 

Společnost se rozhodla je držet do doby splatnosti. Úrok se pravidelně vyplácí k 13.10. příslušného 
roku.  

Dluhopisy jsou účtovány s využitím metody efektivní úrokové míry. 

3.7 Zásoby 
Strukturu zásob a její vývoj dokumentuje následující tabulka: 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Materiál 22 913 24 269 32 537 
Nedokončená výroba a polotovary 2 004 1 536 1 994 
Hotové výrobky 176 957 294 008 237 270 
Zboží 1 283 6 828 9 835 
Opravná položka k hotovým výrobkům 0 0 -13 235 
    
Celkem 203 157 326 641 268 401 
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Materiál představují především zásoby údržbového materiálu, palety, obaly a palivo. 

Hotové výrobky jsou především zásoby cukru.  

Opravná položka k zásobám hotových výrobků byla vytvořena k 31.12.2004, protože pravidla výroby 
a prodeje cukru v EU stanovovaly pro společnost limit výroby, a to pro rok 2004 ve výši 20 202,7 tun, 
pro rok 2005 ve výši 19 369 tun. Tento limit má garantovanou výši prodejní ceny. Cukr vyrobený nad 
tento limit se musel prodat za výrazně nižší cenu mimo státy EU. Pro hospodářský (cukerní) rok 
2006/2007 se tato pravidla změnila – viz bod  4.7. 

Opravná položka vyjadřovala v roce 2004 snížení prodejní ceny cukru vyrobeného nad limit.  

V roce 2005 byl cukr vyrobený nad stanovený limit EU oceněn již nižší cenou přímo na skladě, a to 
tak, že do kalkulace ceny byla zahrnuta hodnota nakoupené cukrovky ve skutečných cenách - cukrov-
ka vykoupená od zemědělců nad limit byla hrazena ve výrazně nižší ceně, než jaká byla garantována 
za dodávky v limitu. 

V roce 2006 byla vytvořena opravná položka k nepotřebným zásobám materiálu v částce 2 900 tis. Kč. 

3.8 Obchodní pohledávky 
Krátkodobé obchodní pohledávky představují především pohledávky za prodané hotové výrobky  
a zboží. Tyto pohledávky jsou denominovány především v CZK a EUR. Protože většina eurových 
pohledávek bývá vypořádána v horizontu týdnů, společnost považuje kursové risiko za zanedbatelné  
a soudí, že náklady na případné zajištění tohoto risika by převýšily potenciální ztráty z nepříznivého 
kursového vývoje. 

Krátkodobé obchodní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě, neboť jejich současná hodnota 
se od jejich nominální hodnoty  liší pouze nevýznamně. 

Pohledávky jsou testovány na snížení hodnoty. 

Následující tabulka dává přehled o stavu krátkodobých pohledávek. 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Pohledávky z běžných obchodních vztahů 110 013 67 678 108 815 
Opravná položka k pohledávkám -2 296 -2 344 -2 704 
    
Celkem 107 717 65 334 106 111 
z toho: v CZK 104 060 61 973 84 319 
            v cizí měně 3 657 3 361 21 792 

 

Časová struktura pohledávek je následující: 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Pohledávky do splatnosti 65 744 55 599 90 882 
Pohledávky po splatnosti 1 – 180 dnů 41 964 9 716 15 570 
Pohledávky po splatnosti 181 – 360 dnů 0 0 0 
Pohledávky po splatnosti nad 360 dnů 2 305 2 363 2 363 
    
Celkem 110 013 67 678 108 815 



Cukrovar Vrbátky a.s. – konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

42  

Pohledávky po splatnosti více než jeden rok jsou především za společnostmi Suprus, s.r.o. a Sala a.s. 
K těmto pohledávkám byly vytvořeny výše uvedené opravné položky. Pohledávky ve výši 35 141 tis. 
Kč jsou zejména neuhrazené faktury za cukr společností Makro Cash & Carry s.r.o. a Metro Cash & 
Carry Slovakia s.r.o., které byly plně zaplaceny v lednu 2007. 

3.9 Ostatní krátkodobé pohledávky 
Ostatní krátkodobé pohledávky jsou zálohy, státně daňové pohledávky a ostatní pohledávky. Denomi-
novány jsou především v CZK. Jejich strukturu dokumentuje následující tabulka: 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Zálohy 8 449 1 983 623 
Státně-daňové pohledávky 5 671 10 280 8 978 
Ostatní  1 926 3 937 3 639 
Opravné položky 0 -3 637 0 
Celkem 16 046 12 563 13 240 

 

3.10 Peníze a peněžní ekvivalenty 
Finanční nástroje jsou klasifikovány jako peněžní ekvivalenty podle definice IAS 7. Společnost  
vykazuje jako peněžní ekvivalenty pouze krátkodobé vklady na bankovních účtech.  

Z celkové částky 188 836 tis. Kč vykázané v rozvaze představují hotové peníze 378 tis. Kč a bankovní 
účty 188 458 tis. Kč. 

Peněžní ekvivalenty jsou denominovány především v CZK, ale také v EUR a USD. Eurový účet  
vykazuje k datu závěrky zůstatek 81 218 tis. Kč, tj. 2 954 tis.  EUR, a slouží pouze k vypořádání  
běžných transakcí v eurech. Účet v USD vykazuje zůstatek 207 tis. Kč, tj. 9,9 tis. USD. 

Společnost vykázala ztrátu 5 224 tis. Kč z přecenění cizoměnových položek na aktuální kurs. 

3.11 Ostatní krátkodobá aktiva 
Ostatní krátkodobá aktiva jsou pouze časově rozlišené výnosy, jejichž úhrada bude přijata v příštích 
obdobích. 

3.12 Daně z příjmů 
Splatná daň byla v této účetní závěrce vypočtena ve výši 23 697 tis. Kč na základě platné daňové  
legislativy. Byla použita daňová sazba 24 %.  

Odložená daň vzniká z rozdílů mezi účetními a daňovými hodnotami aktiv a závazků podle IAS 12. 
Pro kalkulaci odložené daně byla primárně použita rozvahová metoda (Balance Sheet Asset-and-
Liability Method). Pro kalkulaci odložené daně byla použita daňová sazba 24 %, neboť se předpoklá-
dá, že tato sazba bude platná v době uplatnění přechodných rozdílů. 

Daňové hodnoty aktiv a závazků jsou stanoveny v souladu s českými daňovými předpisy. 

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní kategorie aktiv a závazků spolu s jejich účetními  
a daňovými hodnotami, z jejichž rozdílu odložená daň vzniká.  

 



Cukrovar Vrbátky a.s. – konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

43  

v tis. CZK  Účetní  
hodnota 

Daňová  
hodnota 

Přechodný  
rozdíl 

Odložený daň.  
závazek 

Budovy a stavby, zařízení 200 683 114 576 86 107 20 666 
Vyloučení HV z nespotřebovaných zásob  -1 998 0 - 1 998 -480 
Celkem odložená daň k 31.12.2006    20 186 
     
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2005    18 197 
Zvýšení daňového závazku k za rok 2006    1 989 

 

Rozdíl v hodnotě budov a zařízení proti rozvaze tvoří pozemky, budovy a zařízení zahrnuté  
do položky investic do nemovitostí. 

Následující tabulka ukazuje srovnání výpočtu odložené daně srovnáním daňových a nedaňových  
nákladů a výnosů. 

 

v tis. CZK  Účetní  
náklad 

Daňový  
náklad 

Rozdíl Odložený daň.  
závazek 

Odpisy budov, staveb, zařízení 20 745 31 033 10 288 2 469 
Vyloučení HV ze zásob - 1 998 0 - 1 998 -480 
     
Celkem   8 290 1 989 

 

V následující tabulce jsou shrnuty celkové efekty vykázání daní ze zisku. 

 
 tis. CZK 

Odložený daňový závazek k 1.1.2006 18 197 
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2006 20 186 
Zvýšení odloženého daňového závazku 1 989 
  

Zisk před zdaněním 81 167 
Vliv úprav převodu na IAS/IFRS 14 001 
Zisk podle ČÚS pro daně 95 168 
Neuznané náklady pro daně (zahrnuje i snížení nedaňových opravných položek a rezerv) 5 340 
Zdaněné výnosy (dividendy) 721 
Odpočty ze základu daně (dary) 520 
Základ daně 99 267 
Daň 24 % 23 824 
Slevy na dani -127 
Daň z příjmů 23 697 

  
Odložená daň 1 989 

  

Daně celkem 25 686 
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3.13 Krátkodobé závazky z obchodního styku 
Závazky z obchodního styku jsou vykázány v částce 87 578 tis. Kč. Tato částka představuje běžné 
závazky vůči dodavatelům za dodávky materiálu a služeb (běžné opravy, dodávky materiálu a zásob, 
pojištění apod.)  

3.14 Krátkodobé závazky k zaměstnancům 
Krátkodobé závazky k zaměstnancům představují především prostředky podnikové spořitelny (viz bod 
2.30), struktura závazků je následující: 

 
V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Závazky z nevyplacených mezd  785 946 1 156 
Podniková spořitelna 60 644 51 917 45 952 
Ostatní – zůstatek sociálního fondu 71 71 71 
    
Celkem 61 500 52 934 47 179 

 

3.15 Ostatní krátkodobé závazky 
Strukturu ostatní krátkodobých závazků uvádí následující tabulka: 

 
V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 1 537 1 800 2 050 
Státně daňové závazky 10 625 3 564 4 120 
Závazky z rozdělení zisku (dividendy) 155 294 610 
Ostatní závazky 1 934 355 186 
    
Celkem 14 251 6 013 6 966 

 

3.16 Rezervy 
Jako rezerva je zúčtována záruka, která plyne z převodu pohledávky vůči Cukrovaru Litovel ve výši 
35 000 tis. Kč na Zemskou banku Olomouc. Smlouva o převodu pohledávky byla uzavřena 
22.10.1996. Tato pohledávka v rámci změn v bankovním sektoru postupně přešla až na Českosloven-
skou obchodní banku. 

Protože Cukrovar Litovel – dlužník vstoupil do konkursu, čímž se stala možnost úhrady této záruky 
pravděpodobnější, společnost tuto částku zaúčtovala v minulých obdobích jako rezervu.  

V současné době není známo, jaký je stav vymáhání této pohledávky, konkurs Cukrovaru Litovel není 
ke dni závěrky ukončen, proto je rezerva nadále ponechána. 
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4. Poznámky a vysvětlivky k výsledovce 

4.1 Tržby a obchodní marže prodaného zboží 
Přehled jednotlivých skupin tržeb a skladové hodnoty prodaného zboží uvádí následující tabulka: 

 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 643 830 464 568 541 325 
    
Tržby za prodej zboží 44 687 44 302 108 531 
Skladová hodnota prodaného zboží 38 183 36 020 94 521 
Marže prodaného zboží 6 504 8 282 14 010 

 

4.2 Ostatní provozní výnosy a související náklady 
Ostatní provozní výnosy jsou členěny na tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a s tím 
souvisejícími náklady a na ostatní tržby, přehled je uveden v následující tabulce: 

  Ostatní provozní výnosy 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 1 912 1 170 24 625 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 396 1 162 23 477 
Zisk – ztráta z prodeje 1 516 8 1 148 
    
Tržby z prodeje materiálu 6 353 6 276 1 307 
Skladová cena prodaného materiálu 5 685 5 708 1 115 
Zisk – ztráta z prodeje 668 568 192 
    
Aktivace  0 345 1 312 
Jiné provozní výnosy 23 070 32 645 3 759 
    
Ostatní provozní výnosy celkem 31 335 40 436 31 003 

 

Vysoké tržby za prodej dlouhodobého majetku v roce 2004 jsou způsobeny prodejem bytové části 
domu na Nešverově ulici v Olomouci – viz bod 3.5. 

Navýšení jiných provozních výnosů je způsobeno zúčtováním spotřebovaných povolenek na emise na 
vypouštění skleníkových plynů – viz bod 3.1. 

4.3 Spotřeba materiálu a nákup služeb 
Přehled spotřeby materiálu a služeb podle hlavních druhů uvádí následující tabulka: 
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V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Spotřeba materiálu 232 214 336 717 412 091 
Spotřeba energií 7 361 7 050 8 880 
Opravy a udržování 16 255 16 774 20 943 
Ostatní služby 42 519 37 277 51 863 
    
Spotřeba materiálu a služeb celkem 298 349 397 818 493 777 

 

4.4 Mzdové a osobní náklady   
Mzdové a osobní náklady se skládají z těchto položek: 

 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 
Mzdové náklady 31 725 31 976 33 954 
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 2 672 2 672 2 672 
Sociální a zdravotní pojištění 11 093 11 180 11 856 
Sociální náklady 1 470 1 427 1 458 
    
Mzdové a osobní náklady celkem 46 960 47 255 49 940 

 

4.5 Snížení hodnoty aktiv 
Snížení hodnoty aktiv je proúčtování změny stavu opravných položek k pohledávkám a k zásobám: 

 

V tis. CZK netto Opravné položky  
k pohledávkám 

Opravná položka  
k zásobám 

Součet 

Stav k 1.1.2004 5 293 0 5 293 
Změna stavu -2 589 +13 235 +10 646 
Stav k 31.12.2004 2 704 13 235 15 939 
Změna stavu 3 277 -13 235 -9 958 
Stav k 31.12.2005 5 981 0 5 981 
Změna stavu -3 685 2 900 -785 
Stav k 31.12.2006 2 296 2 900 5 196 

 

4.6 Ostatní provozní náklady 
Ostatní provozní náklady se skládají z následujících položek 
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V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Nákladové daně a poplatky 934 1 014 491 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 396 1 162 23 477 
Skladová cena prodaného materiálu 5 685 5 708 1 115 
Jiné provozní náklady 18 052 17 454 6 244 
    
Ostatní provozní náklady celkem 25 067 25 338 31 327 

Navýšení proti roku 2004 v položce jiné provozní náklady způsobilo zúčtování spotřebovaných emis-
ních povolenek do nákladů (za rok 2005 ve výši 15 400 tis. Kč, za rok 2006 ve výši 14 635 tis. Kč),  
ve stejné výši pak byly zaúčtovány do ostatních provozních výnosů. 

4.7 Finanční dávky z výroby cukru 

4.7.1 Rok 2004 a 2005 
Česká republika vstoupila do EU dnem 1.5.2004. Od tohoto data začala pro ni platit pravidla pro  
financování vývozních a výrobních náhrad v odvětví cukru. Z těchto důvodů pak společnosti vznikla 
povinnost odvádět dávky na financování odvětví cukru prostřednictvím Státního zemědělského  
intervenčního fondu (SZIF). Společnost byla povinna odvádět tyto dávky: 

− základní dávku, 
− doplňkovou dávku. 

Základní dávka byla do nákladů roku 2004 odhadnuta a na základě kursu EUR ke dni závěrky  
zaúčtována do nákladů roku 2004, a to tak, že část (58,03 %), o kterou by se zvýšila cena nakupované 
cukrovky zaúčtovala do přímých nákladů na výrobu, zbytek pak zahrnula do položky daně a poplatky. 

Protože se jednalo o první období, kdy tyto dávky byly uplatňovány, nebylo možné odhadnout  
doplňkovou dávku, jejíž výši stanovuje EU až po skončení tzv. hospodářského roku, který je v tomto 
odvětí od 1.7. do 30.6. následujícího roku, takže první hospodářský rok, který se týkal ČR byl od 
1.7.2004 do 30.6.2005. 

Proto byla doplňková dávka dodatečně dopočtena do údajů za rok 2004 a o ni se změnily údaje proti 
údajům zveřejněným v mezitímní závěrce zpracované k 30.6.2005. 

Mimo výše uvedené dávky SZIF vyúčtoval ještě doplatek základní dávky, který vyplynul ze změny 
kursu vyhlášeného EU. Vzhledem  k tomu, že tuto položku nelze ani odhadnout, je považována za 
náklad či výnos běžného roku. 

Do nákladů roku 2005 byly tyto dávky zaúčtovány ve stejných principech jako za rok 2004. Meziroční 
pokles dávek vyplývá z nižší výroby cukru v roce 2005 o cca 2 tis. tun.  

Společnost eviduje závazky k úhradě dávek EU na účtu krátkodobých obchodních závazků. 

Přehled dávek zaúčtovaných do nákladů roku 2004 a 2005 uvádí následující tabulka: 

 

Položka Materiálové náklady Poplatky Celkem 

    
Rok 2004    
Odhad základní dávky  6 221 546.00 5 932 156.00 12 153 702.00 
Doplňková dávka  1 359 904.54 1 359 904.54 
    
Celkem 6 221 546.00 7 292 060.54 13 513 606.54 
        



Cukrovar Vrbátky a.s. – konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

48  

Rok 2005    
Vyúčtování základní dávky 2004  -170 868.33 -170 868.33 
Zvýšení základní dávky vlivem změny kursu 2004  353 904.54 353 904.54 
Odhad poplatků 2005 - základní dávka 6 435 570.00 4 660 239.00 11 095 809.00 
Odhad poplatků 2005 - doplňková dávka  1 258 903.00 1 258 903.00 
    
Celkem rok 2005 6 435 570.00 6 102 178.21 12 537 748.21 

4.7.2 Rok 2006 
V průběhu roku 2006 se změnila pravidla EU pro „cukerní hospodářský“ rok 2006/2007.  
Poplatky se platí ne za skutečnou výrobu, ale z přidělené výrobní kvóty.  

Mimo to společnost požádala a byla ji přidělena dodatečná výrobní kvóta ve výši 891,409 t.  
Za přidělení této kvóty společnost uhradila jednorázovou dávku ve výši 730 EUR za jednu tunu. 

Celkem za rok 2006 byly uhrazeny tyto dávky EU: 

 

Dočasná restrukturalizační dávka za přidělenou výrobní kvótu 74 526 tis. Kč 
Jednorázová dávka za zvýšení kvóty 18 433 tis. Kč 
Celkem 92 959 tis. Kč 

 

4.8 Finanční výsledek 
Přehled, jak byl vytvořen finanční výsledek uvádí následující tabulka: 

 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 
Dividendy z dlouhodobých cenných papírů (ostatní akcie) 901 877 225 
Výnosové úroky 3 323 1 572 1 767 
Ostatní finanční výnosy 1 686 1 476 676 
Výsledek z prodeje cenných papírů (zisk = „+“ ztráta = „-“) -17 -110 0 
Finanční výnosy celkem 5 893 3 815 2 668 
    
Nákladové úroky 2 579 2 509 3 045 
Ostatní finanční náklady 6 083 6 198 5 262 
Zrušení opravných položek k prodanému finančnímu majetku 0 -1 035 0 
Finanční náklady celkem 8 662 7 672 8 307 
    
Finanční výsledek (zisk = +; ztráta = -) -2 769 -3 857 -5 639 

 

4.9 Zisk na akcii 
Zisk na akcii je kalkulován v souladu s IAS 33. K 1. 1. 2006 měla společnost má svůj kapitál  
rozvržený pouze do jedné kategorie kmenových akcií, a to 103 000 ks zaknihovaných akcií na majitele 
ve jmenovité hodnotě 1000,-- Kč. 
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Společnost nevykazuje žádné potenciální kmenové akcie. Zředěný zisk na akcii je tudíž rovný  
základnímu zisku na akcii. 

Zisk na akcii je počítán jako podíl čistého zisku děleného počtem akcií. 

5. Poznámky a vysvětlivky k výkazu o změnách vlastního kapitálu 
Společnost ve změnách vlastního kapitálu má pouze převod zisku běžného roku do zisků minulých let 
a výplaty dividend a tantiém. 

Vlastní kapitál společnosti má jednoduchou strukturu. Základní kapitál ve výši 103 000tisíc Kč je  
rozdělen na 103 000 ks kmenových akcií jedné třídy v nominální hodnotě 1000,-- Kč za akcii.  
Struktura akcionářů je uvedena v následující tabulce.  

 

Jméno akcionáře % k 31. 12. 2006 
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 25,07 
Ing. Zdeněk Kovařík 24,96 
RNDr. Miroslav Hofschneider 15,66 
Ing. Miloslav Kolomazník 14,06 
Ing. Leopold Klabal 9,04 
Ostatní drobní akcionáři 11,21 
  
Celkem 100,00 

 

6. Poznámky a vysvětlivky k výkazu o peněžních tocích (cash flow) 
Výkaz Cash Flow je prezentován v souladu s IAS 7. Pro prezentaci provozních činností je použita 
nepřímá metoda. 

Provozní činnosti zahrnují hlavní aktivity společnosti – výrobu a prodeje cukru. V průběhu roku 2006 
došlo k výraznému navýšení peněžních toků z provozní činnosti. Tato skutečnost vyplynula ze  
zvýšených prodejů zásob vlastních výrobků. 

7. Ostatní vysvětlivky 

7.1 Transakce se spřízněnými osobami 

Transakce s dceřinými společnostmi 
Dceřinými společnostmi jsou Pikant Ostrava s.r.o. a Cukrplus s.r.o. V průběhu roku 2006 bylo těmto 
společnostem dodáno hotových výrobků a služeb celkem za 37,5 mil. Kč a od nich bylo nakoupeno 
společností celkem za 751 tis. Kč. Přehled dodávek uvádí následující tabulka: 
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tis. Kč – vodorovně = nákup  Cukrovar Cukrplus Pikant Celkem 
Cukrovar xxx 0 751 751 
Cukrplus 36 806 xxx   36 806 
Pikant 725   xxx 725 
Celkem 37 531 0 751 38 282 

 

Všechny transakce uskutečněné s těmito spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti  
nevznikla žádná ztráta z těchto spřízněných transakcí. 

Transakce s ostatními spřízněnými stranami 
Se skupinou a mateřskou společností jsou spřízněny i další strany, a to personálně. Jedná se o: 

j) Společnost REDAM, s.r.o. jejíž jednatel a majitel je současně členem představenstva  
společnosti. V uplynulém období bylo od této společnosti nakoupeno za 1 988 tis. Kč služeb  
a dodáno materiálu a prodej nákladního automobilu za 507 tis. Kč.  

k) Společnost Litovelská cukrovarna a.s. v jejímž vedení jsou dva akcionáři Cukrovaru Vrbátky.  
Ve vykazovaném období byly od této společnosti nakoupeny především služby (pronájem 
skladu) za 269 tis. Kč a dodán ji byl materiál a služby v hodnotě 2 443 tis. Kč. 

Dále za spřízněné osoby je možné považovat družstva a podniky jejíchž ředitelé nebo předsedové jsou 
členy dozorčí rady společnosti. Od těchto podniků společnost nakupuje cukrovku a dodává jim některé 
potřeby pro její pěstování. Jedná se o: 

− Statek Prostějov, 
− ZD Klenovice n. H., 
− ZD Senice, 
− ZD Dub nad Moravou, 
− ZD Vrahovice. 

S těmito podniky proběhly transakce v následujícím rozsahu: 

 

Podnik                  Rok 2006                 Rok 2005                  Rok 2004 

  Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej 

ZD Klenovice 19 929 3 177 26 722 8 496 33 502 3 132 
ZD Dub 17 474 3 577 30 086 6 287 34 458 2 416 
ZD Senice 3 193 786 5 419 1 629 5 713 631 
ZD Vrahovice 6 840 1 651 10 296 2 555 12 058 1 468 
Statek Prostějov 2 386 363 2 454 782 2 888 242 
             
Celkem 49 822 9 554 74 977 19 749 88 619 7 889 

 

Všechny transakce uskutečněné se spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti nevznikla 
žádná újma z těchto transakcí. 

7.2 Odměny vedení společnosti 
Následující tabulka poskytuje přehled odměn poskytnutých členům vedení společnosti  
(představenstvo, dozorčí rada a vedení společnosti) podle IAS 24 – Spřízněné strany. 
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Údaje v tisících Kč Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Krátkodobé požitky    
Cukrovar Vrbátky a.s. 7 902 7 696 11 652 
Cukrplus s.r.o. 731 721 540 
Pikant Ostrava s.r.o. 1 401 1 044 864 
Odměny vedení celkem 10 034 9 461 13 056 

 

Krátkodobé požitky představují vyplacené platy, mzdy a tantiémy. 

Služební vozidlo i k soukromým účelům využívá předseda představenstva, předseda dozorčí rady,  
ředitel společnosti a jednatelé na základě řádně uzavřené smlouvy a prováděné úhrady za soukromé 
jízdy. 

Žádné jiné požitky (tj. například požitky po skončení pracovního poměru, ostatní dlouhodobé požitky, 
požitky související s ukončením pracovního poměru nebo platby akciemi) nebyly poskytnuty. 

Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady. 
Členové představenstva a dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, výše odměny je  
stanovena valnou hromadou. Vedoucí zaměstnanci mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními 
odměnami za výsledky hospodaření. 

Jednatelé s.r.o. Pikant Ostrava mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními odměnami. 

7.3 Řízení rizik 
Společnost při svých aktivitách čelí mnoha faktorům rizika. 

Obchodní pohledávky vznikají především při prodeji vlastních výrobků a zboží. Toto riziko je elimi-
nováno důslednou obchodní politikou při řízení odbytových vztahů. Vzhledem k tomu, že úvěrové 
riziko bylo shledáno nevýznamným, nevidí společnost nutnost uzavřít pojištění obchodních pohledá-
vek, protože odhadované pojistné by převýšilo možné ztráty. Zákazníci společnosti jsou většinou  
významné tuzemské a zahraniční obchodní společnosti s dobrou úvěrovou historií. 

Společnost čelí riziku neočekávaných změn ve směnném kurzu EUR. Vzhledem k charakteru činnosti 
společnosti  a k poměrně stabilnímu kurzu EUR je toto riziko z velké části eliminováno důsledným 
operativním řízením obchodní politiky společnosti. Zbylé riziko je předmětem pravidelného sledování. 

Společnost nepřijala žádné úvěry.  

Společnost také čelí riziku změn v tržních cenách materiálu, energií a nakupovaných služeb. Vedení 
společnosti však nepovažuje toto riziko za významné, vzhledem k nízké míře inflace v České republi-
ce.  

 

Finanční rizika 
IAS 32 požaduje, aby společnost zveřejnila podstatná finanční rizika a koncentraci finančních rizik. 
Existují tři hlavní rizikové faktory – měnové riziko, úvěrové riziko a úrokové riziko. 

Měnové riziko 
Měnové riziko se týká rizika snížení fair value obchodních pohledávek denominovaných v cizích  
měnách v důsledku znehodnocení směnných kurzů cizích měn nebo zvýšení fair value závazků  
v důsledku zhodnocení směnných kurzů cizích měn. 
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Pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané v rozvaze jsou krátkodobé povahy, závazky 
v cizích měnách jsou evidovány v nevýznamné výši. Možné měnové riziko je eliminováno důsledným 
řízením obchodní politiky společnosti. 

Úvěrové riziko 
Úvěrové riziko reprezentuje riziko neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům. Standard IAS 32 
požaduje popis úvěrového rizika a jeho koncentrace. 

Společnost vytváří 100 % opravné položky ke všem pohledávkám, které jsou více než 180 dní po ter-
mínu splatnosti, protože existuje historická zkušenost, že součástí těchto pohledávek mohou být i 
ohrožené pohledávky. V oblasti pohledávek z obchodního styku však ve společnosti obtížně vymaha-
telné pohledávky vznikají v minimální míře.  Všechny pohledávky společnosti jsou pravidelně prově-
řovány, v případě náznaků ohrožení jejich úhrady jsou důsledně vymáhány až po případné ukončení 
smluvní spolupráce. Ke všem ohroženým pohledávkám jsou tvořeny opravné položky.  

Úrokové riziko 
Společnost nepřijala žádný úvěr.  

Podniková spořitelna 
Společnost provozuje tzv. podnikovou spořitelnu, což znamená, že zaměstnanci a členové statutárních 
orgánů si mohou u společnosti otevřít vkladový účet na nějž si mohou uložit jakoukoliv částku.  
Tyto vklady jsou úročeny sazbou stanovenou vedením společnosti, která je obvykle vyšší než úrok 
poskytovaný obchodními bankami, ale současně nižší než obvyklý úrok z úvěru. 

Vklady neslouží jako primární zdroj financování firmy, kterým jsou především tržby a zisky z prodeje 
vlastních výrobků a zboží.  

Vklady mají především charakter zaměstnaneckého požitku, ne bankovní služby. Věřitelé jsou značně 
diversifikováni. Dosavadní zkušenost nepotvrzuje žádný neočekávaný a hromadný výběr vkladů.  
Dokud budou tržní úrokové sazby vkladů nízké, jsou tyto vklady mimořádně výhodné a není  
pravděpodobné, že by se masově vybíraly.  

Společnost dlouhodobě drží dostatek volných prostředků ke krytí vkladů, nekryté výkyvy jsou jen 
krátkodobé. V případě nízké likvidity je připravena tento krátkodobý výkyv krýt revolvingovým  
úvěrem. 

Společnost je zisková a lze předpokládat, že zisky budou dále pokračovat. Pokud by se situace  
změnila, je společnost připravena činnost spořitelny ukončit. 

7.4 Podnikové kombinace - konsolidovaná účetní závěrka 
Společnost je 100 % společníkem ve následujících dceřiných společnostech: 

− Cukrplus, s.r.o., Olomouc, Chválkovická čp. 597/11, IČO: 25839365 
− P I K A N T Ostrava, s.r.o., Ostrava - Třebovice, ul. 5. května 5163/163, IČO: 25905163 

Společnost Cukrplus s.r.o. vznikla dne 24. června 1999 a byla založena peněžním vkladem ve výši 
1 000 tis. Kč. Předmětem její činnosti je především nákup a prodej cukru zejména od mateřské  
společnosti. 

Společnost Pikant Ostrava s.r.o. vznikla dne 27. března 2002 a byla založena peněžním vkladem ve 
výši 10 000 tis. Kč.  Předmětem její činnosti je především výroba a prodej hořčice a octa, v menší míře 
zajišťuje i prodej cukru od mateřské společnosti. 

Společnost se rozhodla postupovat podle IFRS 3 a v důsledku toho nevznikl ke dni akvizice  
(= den založení) goodwil. 



Cukrovar Vrbátky a.s. – konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

53  

Společnost nevykázala žádné přechodné položky, zisky/ztráty (gains/losses), úpravy ocenění či opravy 
chyb v souvislosti s akvizicí. Společnost nevyužila možnosti přechodného období k vykazování  
nových akvisic, kterou dává IFRS 3 odst. 61 – 62. Nabývaná společnost nemá žádné podmíněné  
závazky. 

Žádné další podnikové kombinace se ani během účetního období, ani po datu rozvahy neuskutečnily. 

Rozvahový den všech společností zařazených do konsolidace je 31. prosinec příslušného roku. 

 

Základní informace z individuálních závěrek dceřiných společností k 31.12.2006 
Položka Cukrplus Podíl Pikant Podíl 

Dlouhodobý majetek 7  8 796  
Půjčky 10 000  0  
Zásoby 3 050  17 882  
Pohledávky 10 877  6 158  
Peníze a účty v bankách 5 893  1 712  
Ostatní aktiva 0  18  
Aktiva celkem 29 827 3,86  34 566 4,47 
       
Vlastní kapitál 9 831  13 276  
 - z toho: základní kapitál 1 000  10 000  
Závazky 19 996  19 733  
Rezervy a ostatní pasiva 0  1 557  
Pasíva celkem 29 827 3,86 34 566 4,47 
       
Tržby 42 020 5,79 31 119 4,28 
Provozní výsledek 996  722  
Finanční výsledek -127  -251  
Daně z příjmu 209  122  
Hospodářský výsledek celkem 660  349  

Pozn.: Podíl = podíl na nekonsolidovaných údajích za skupinu. 

Vykazování podle segmentů 
Vzhledem k homogennímu charakteru podnikání není skupina členěna na oborové segmenty, protože 
nemá žádný produkt nebo službu, která by byla významná a předmětem výrazně odlišných rizik – viz 
bod 2.24. 

8. Nově přijaté předpisy 
K sestavení těchto účetních výkazů byly použity standardy IAS, IFRS a interpretace SIC a IFRIC 
účinné k 31. 12. 2006. 
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9. Stručný přehled účetní terminologie 
České ekvivalenty termínů, které se používají v souvislosti se standardy IAS/IFRS a mají v této  
souvislosti přesně definovaný význam, nejsou v řadě případů ustáleny.  

V této části je podán základní přehled nejdůležitějších termínů, kterých se v této příloze užívá, spolu 
s jejich anglickými ekvivalenty a standardy, ke kterým se vztahují a kde lze najít jejich přesný  
význam.  

Fair value (Fair Value) — obecný pojem IAS/IFRS, definován např. v IAS 32 
Finanční aktiva ve fair value s výsledkovým přeceňováním (Financial Assets at Fair Value 
through Profit or Loss) — IAS 39 
Investice do nemovitostí (Investment Property) — IAS 40 
Podmíněná aktiva (Contingent Assets) — IAS 37 
Podmíněné závazky (Contingent Liabilities) — IAS 37 
Pozemky, budovy, zařízení (Property, Plant, Equipment) — IAS 16, IAS 36 
Rezerva (Provision) — IAS 37 
Rozvahová závazková metoda (Balance Sheet Liability Method, Asset-and-Liability Method) — 
IAS 12 
Snížení hodnoty aktiv (opravná položka) (Impairment) — IAS 36, IAS 39 
Výnosy příštích období (Deferred Income) — IAS 18 
Výsledková metoda (Income Statement Liability Method) — IAS 12 
Zisk na akcii (Earnings Per Share) — IAS 33 

 

Ve Vrbátkách dne 10. dubna 2007 

Ing. Zdeněk Kovařík 
předseda představenstva 

Ing. Olga Šubertová 
ekonom společnosti 
 



 

  

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA  

akcionářům a představenstvu o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2006  společností 
Cukrovar Vrbátky a.s., se sídlem Vrbátky č.p. 65, IČO: 469 00 187. 

 

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., tj. rozvahu 
k 31.12.2006, výsledovku, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích  
a přílohu za období od 1.1.2006 do  31.12.2006, včetně popisu použitých významných účetních 
metod.  

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví IAS/IFRS odpovídá statutární orgán společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. Součástí  
této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným  
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní 
odhady. 

Odpovědnost auditora 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme  
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejí-
cími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme 
povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou 
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.  

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o část-
kách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku 
auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, 
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních 
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. 
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové presentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 
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VÝROK BEZ VÝHRAD 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví IAS/IFRS. 

V Brně dne 15. dubna 2007 

A&CE Audit, s. r. o. 
Ptašínského 4, 602 00 Brno 
osvědčení KA ČR č. 007 
Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti 

 

Ing. Libor Cabicar 
auditor, osvědčení č. 1277 

Přílohy: Rozvaha k 31.12.2006, Výsledovka k 31.12.2006, Přehled o změnách vlastního kapitálu, 
Přehled o peněžních tocích, Příloha 

 



 

  

 

 

 
 

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
 

společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY A.S. 
 

zveřejňovaná 

 

k 31. prosinci 2006 za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 
 

v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IAS) 
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ROZVAHA 

     
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
     

k 31. 12. 2006 
V tis. CZK     

Název položky Pozn.   Údaje k:   
    31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 

AKTIVA         
DLOUHODOBÁ AKTIVA   239 900 217 335 251 741 
   Dlouhodobý nehmotný majetek 3.1 2 057 2 839 0 
   Pozemky, budovy a stavby a movité věci 3.2 161 683 169 235 166 070 
   Dlouhodobé poskytnuté půjčky 3.3 0 0 40 000 
   Finanční investice  3.4 13 147 13 147 13 643 
   Investice do nemovitostí 3.5 35 481 32 114 32 028 
   Dluhopisy držené do doby splatnosti 3.6 27 532 0 0 
KRÁTKODOBÁ AKTIVA   518 540 508 885 488 413 
   Zásoby 3.7 184 283 300 832 230 352 
   Obchodní pohledávky 3.8 102 636 51 539 90 582 
   Krátkodobé půjčky 3.3 35 900 24 500 38 100 
   Ostatní krátkodobé pohledávky 3.9 14 089 10 726 12 880 
   Peníze a peněžní ekvivalenty 3.10 181 231 120 563 115 591 
   Ostatní krátkodobá aktiva 3.11 401 725 908 
AKTIVA celkem   758 440 726 220 740 154 
          

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL         
VLASTNÍ KAPITÁL 5. 542 895 491 794 433 451 
   Základní kapitál   103 000 103 000 103 000 
   Vlastní akcie   0 -2 257 0 
   Kapitálové fondy   319 319 319 
   Rezervní fondy   19 822 19 822 19 822 
   Nerozdělené zisky a ztráty   419 754 370 910 310 310 
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY   20 570 18 564 20 733 
   Odložený daňový závazek 3.12 20 570 18 564 20 733 
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY   159 975 180 862 250 970 
   Závazky z obchodního styku 3.13 86 877 123 109 198 160 
   Závazky k zaměstnancům 3.14 61 016 52 478 46 742 
   Ostatní krátkodobé závazky 3.15 12 039 5 275 6 068 
   Ostatní krátkodobá pasiva   43 0 0 
Rezervy 3.16 35 000 35 000 35 000 
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL celkem   758 440 726 220 740 154 
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VÝSLEDOVKA 

     
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
     

k 31. 12. 2006 
     
     

V tis. CZK     

Název položky Pozn. 

 
Údaje za období 

 

    
Od 1.1. do  
31.12.2006 

Od 1.1. do  
31.12.2005 

Od 1.1. do 
31.12.2004 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4.1 597 719 415 318 507 797 
Tržby za prodej zboží 4.1 55 474 26 698 55 347 
Změna stavu zásob vlastní výroby   -114 614 62 731 45 707 
Ostatní provozní výnosy 4.2 27 215 40 370 30 679 
Celkem   565 794 545 117 639 530 
          
Skladová hodnota prodaného zboží 4.1 49 684 21 656 50 531 
Spotřeba materiálu a nákup služeb 4.3 260 016 363 004 452 403 
Odpisy   20 090 18 676 18 202 
Mzdové a osobní náklady 4.4 38 295 39 408 42 414 
Snížení hodnoty aktiv (náklady = +;výnosy = -) 4.5 -737 -9 958 10 646 
Ostatní provozní náklady 4.6 21 654 25 058 30 792 
Poplatky EU z výroby cukru 4.7 92 959 6 102 7 292 
Celkem   481 961 463 946 612 280 
          
PROVOZNÍ ZISK   83 833 81 171 27 250 
          
Finanční výsledek (zisk = +; ztráta = -) 4.8 -2 391 -3 378 -5 034 
Mimořádný výsledek     0 0 
ZISK před zdaněním   81 442 77 793 22 216 
Daně z příjmů 3.12 25 492 11 073 19 104 
ČISTÝ ZISK    55 950 66 720 3 112 
          

ZISK NA AKCII (v jednotkách CZK = Kč) 4.9       
základní   543.20 647.77 30.21 
zředěný   543.20 647.77 30.21 
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VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

       
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
       

k 31. 12. 2006 
       
       

V tis. CZK       

Název položky Pozn. 
Základní 
(zapsaný) 

kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Rezervní 
fondy 

Nerozdělené 
zisky (+) a 
ztráty (-) 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 1.1.2004   103 000 319 19 822 321 438 444 579 
Příděl do rezervního fondu           0 
Výplata dividend a tantiém         -14 240 -14 240 
Převod zisku do dalších let           0 
Čistý zisk za běžné období         3 112 3 112 
Stav k 31.12.2004   103 000 319 19 822 310 310 433 451 
Příděl do rezervního fondu           0 
Nakoupené vlastní akcie   -2 257       -2 257 
Výplata dividend a tantiém         -6 120 -6 120 
Převod zisku do dalších let           0 
Čistý zisk za běžné období         66 720 66 720 
Stav k 31.12.2005   100 743 319 19 822 370 910 491 794 
Příděl do rezervního fondu           0 
Nakoupené vlastní akcie - prodej   2 257       2 257 
Výplata dividend a tantiém         -7 106 -7 106 
Převod zisku do dalších let           0 
Čistý zisk za běžné období         55 950 55 950 
Stav k 31.12.2005   103 000 319 19 822 419 754 542 895 
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VÝKAZ O CASH FLOW 

     
společnosti 

CUKROVAR VRBÁTKY a.s. 
     

za rok 2006 
          

Položka Pozn. Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Cash flow z provozní činnosti celkem         

Zisk před zdaněním   79 761 76 862 22 245 

Odpisy stálých aktiv   20 090 19 081 18 202 

Úrokové výnosy   -3 303 -1 567 -2 331 
Úrokové náklady   2 579 2 510 3 045 

Ostatní nepeněžní operace   253 0 0 

Snížení (-), zvýšení (+) stavu pohledávek   -52 278 40 243 53 240 

Snížení (-), zvýšení (+) stavu zásob   119 296 -67 357 -28 687 
Snížení (+), zvýšení (-) stavu závazků   -40 913 -77 544 70 281 

Zisk před zdaněním po úpravě   125 485 -7 772 135 995 

Placené úroky   0 -2 510 -3 045 

Placené daně z příjmu   -15 418 -16 845 -14 526 

Cash flow z provozní činnosti celkem   110 067 -27 127 118 424 
          

Cash flow z investiční činnosti         

Nákup pozemků, budov a zařízení a finančních investic   -57 993 -22 702 -19 630 
Příjmy z prodeje stálých aktiv   912 1 170 24 385 

Poskytnutí a splácení poskytnutý půjček   -400 53 600 -900 

Přijaté úroky   3 303 1 567 2 331 

Přijaté dividendy   901 877 225 

Cash flow z investiční činnosti celkem   -53 277 34 512 6 411 
          

Cash flow z financování         

Změna stavu závazků podnikové spořitelny   8 727 5 966 5 562 

Nákup a prodej vlastních akcií   2 257 -2 257 0 

Vyplacené dividendy a podíly na zisku   -7 106 -6 120 -14 195 

Cash flow z financování celkem   3 878 -2 413 -18 633 
          

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na začátku období   120 563 115 591 9 389 

Čisté zvýšení - snížení během období   60 668 4 972 106 202 

Stav peněz a peněžních ekvivalentů na konci období   181 231 120 563 115 591 
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM SPOLEČNOSTI 

CUKROVAR VRBÁTKY A.S. 
za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 

1. Úvod 

1.1 Stručná charakteristika společnosti 
Hlavní činností společnosti je výroba a prodej cukru. Její sídlo je ve Vrbátkách č.p. 65. Společnost 
provozuje cukrovar umístěný v sídle společnosti.  Mimo prodej vlastních výrobků obchoduje v menší 
míře i s nakupovaným cukrem a potravinářským zbožím. Dále vlastní několik nemovitostí, které pro-
najímá.  

Výroba společnosti má sice sezónní charakter, protože hlavní výroba cukru z cukrové řepy probíhá od 
září do konce roku, ale prodeje se uskutečňují průběžně po celý rok. Rovněž výroba drobného balení 
z vyrobených zásob je pravidelná a v průběhu celého roku.  

Společnost byla založena a vznikla ke dni 1.5.1992 vkladem části státního podniku Fondem národního 
majetku ČR. 

1.2 Prohlášení o shodě s IAS/IFRS 
Společnost předkládá tyto účetní výkazy, které jsou sestaveny v souladu s mezinárodními účetními 
standardy IAS (International Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting 
Standards), interpretacemi SIC (Standing Interpretation Committee) a IFRIC (International Fi-
nancial Reporting Interpretation Committee), které jsou účinné k datu sestavení závěrky, tj. k 31. 
12. 2006. 

1.3 Účetní období 
Tyto účetní výkazy jsou sestaveny za účetní období počínající 1. lednem 2006 a končící 31. prosince 
2006.  

31. prosinec 2006 je dnem, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

Účetní závěrka je sestavena na principu nepřetržitého trvání podniku. 

2. Přehled významných účetních politik společnosti 

2.1 Odhady 
V řadě situací společnost používá kvalifikovaných účetních odhadů. Ačkoliv tyto odhady jsou stano-
vovány na základě nejlepších dostupných informací a s náležitou péčí, skutečnost se může nakonec od 
účetních odhadů odlišovat. Tyto odlišnosti nejsou podle IAS 8 chápány jako chyby v účetnictví a 
nejsou do výkazů promítány retrospektivně. 
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2.2 Funkční měna 
Společnost operuje především na českém trhu a její aktivity jsou financovány výhradně z českých 
zdrojů. Funkční měnou společnosti podle IAS 21 – Dopady změn kursů cizích měn je česká koruna 
(CZK, Kč). Účetní výkazy jsou sestaveny a presentovány v českých korunách. 

2.3 Cizí měny 
Transakce realizované v cizích měnách jsou převedeny kursem platným k datu realizace těchto trans-
akcí. Peněžní položky jsou k datu závěrky převáděny na funkční měnu kursem vyhlášeným Českou 
národní bankou, veškeré vzniklé rozdíly jsou vykázány ve výsledovce. 

2.4 Zásoby 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně pořizovacích nákladů. Na skladě 
jsou evidovány v průměrných cenách vypočtených z cen pořizovacích. Vážený aritmetický průměr je 
počítán jednou měsíčně. Výdej zásob ze skladu je oceněn cenami, v nichž jsou zásoby evidovány na 
skladě. 

Zásoby vlastní výroby (tj. nedokončená výroba, polotovary a hotové výrobky) jsou oceňovány skuteč-
nými náklady, do nichž je započítáno: 

− přímé náklady na materiál, mzdy vč. povinného sociálního pojištění, energie,  
− režijní náklady související s výrobou (výrobní režie). 

2.5 Pozemky, budovy a zařízení 
Majetek, zařízení a technika se oceňují historickou cenou sníženou o oprávky. Případné snížení hod-
noty se vyjadřuje opravnými položkami a účtuje se do výsledku příslušného roku. 

Odpisy jsou stanoveny lineárně na základě posouzení doby životnosti příslušného aktiva. Případné 
změny v odhadu doby životnosti jsou považovány za změnu v odhadu, nikoliv za účetní chybu podle 
IAS 8. 

Odpisování aktiva, ať již nakoupeného nebo vyrobeného ve vlastní režii, začíná měsícem následujícím 
po zařazení do provozu.  

Pozemky nejsou odpisovány.  

Zvýšení hodnoty aktiva při technickém zhodnocení je zaúčtováno pouze v případě, že jsou splněny 
příslušné podmínky podle IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení; tj. pokud je zřejmé, že toto zhodno-
cení přinese společnosti v budoucnosti zvýšený ekonomický prospěch oproti původnímu stavu. 

Běžná údržba a opravy jsou účtovány jako náklad běžného období. 

Doba životnosti významných aktiv je stanovena následovně: 

Jednotlivé předměty jsou odepisovány podle níže uvedeného přehledu: 
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Doba odepisování 
v letech 

Charakteristické předměty 

4 Počítače a výpočetní a řídící technika 
6 Osobní automobily, stroje a strojní vybavení, nákladní automobily, nakladače 

10 Odstředivky, balící stroje, telefonní ústředna 
12 Výtahy a dopravníky, zásobníky na cukr, čerpadla a kompresory, nádrže, 

transformátory, elektrické rozvody 
14 Difuzér, parostroje, řezačka 
20 Komíny, vlečka, potrubní rozvody, chladící věž 
30 Budovy a stavby 

Společnost pravidelně provádí test na snížení hodnoty aktiv podle IAS 36 a případné snížení vyjadřuje 
opravnými položkami. 

2.6 Investice do nemovitostí 
Za investice do nemovitostí jsou považovány takové objekty, které neslouží pro hlavní činnost společ-
nosti, ale jsou pronajímány. 

Pro jejich ocenění je použit model pořizovací ceny. Odepisován je rozdíl mezi pořizovací hodnotou a 
zbytkovou hodnotou. Doby odepisování jsou uplatňovány obdobné jako jsou uvedeny v bodu 2.5. 

2.7 Úroky z půjček a dluhopisů 
Veškeré úroky jsou účtovány do nákladů podle základního řešení IAS 23.  

2.8 Nehmotná aktiva 
Mezi nehmotná aktiva patří především software. Nehmotná aktiva jsou odpisována lineárně po dobu 
životnosti, která je pro software stanovena na 4 roky. 

2.9 Povolenky na emise skleníkových plynů 
Vzhledem k tomu, že v rámci standardů IAS/IFRS není zatím vykazování povolenek na emise sklení-
kových plynů (dále jen povolenky) řešeno (interpretace IFRIC-3 byla zrušena) jsou povolenky vyká-
zány podle českých pravidel platných pro vedení účetnictví a to takto: 

− povolenky jsou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na cenu, který se 
neodepisuje, 

− oceňují se reprodukční pořizovací cenou, 
− nabytí se zaúčtuje na  

o MD – dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 
o Dal – zúčtování daní a dotací, 

− spotřeba se účtuje na 
o MD náklady – ostatní provozní, 
o Dal – DNM,  
a současně 
o MD – zúčtování daní a dotací 
o Dal – výnosy – ostatní provozní. 

V případě poklesu jejich hodnoty se zaúčtuje opravná položka, a to proti snížení závazku na účtu zú-
čtování daní a dotací.  
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2.10 Test na snížení hodnoty aktiv 
Podle IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv společnost pravidelně k datu rozvahy testuje, zdali existují fak-
tory indikující snížení hodnoty aktiv. Kdykoliv se taková situace vyskytne, společnost porovnává 
účetní hodnotu aktiva se zpětně získatelnou částkou, která se stanoví jako vyšší z fair value (reálné 
hodnoty) snížené o náklady spojené s prodejen a hodnoty z užití. Hodnota z užití je stanovena na zá-
kladě kvalifikované projekce budoucích cash flow,  které testované aktivum generuje. Projekce bu-
doucích cash flow je stanovena na základě odhadu vedení společnosti. 

Pro účely stanovení hodnoty z užití vedení společnosti odhadne budoucí cash-flow vyplývající 
z aktiva a diskontuje je na současnou hodnotu. Pokud aktivum netvoří cash-flow samostatně, je hod-
nota z užití stanovena pro celou penězotvornou jednotku.  

V případě, kdy dříve vykázané snížení hodnoty aktiva pomine, společnost cenu aktiva navýší, avšak 
nanejvýš do výše účetní hodnoty, která by byla vykázána, kdyby ke snížení hodnoty aktiva nedošlo.   

2.11 Výzkum a vývoj – nehmotná aktiva vytvořená ve vlastní režii 
Společnost neprovádí žádný výzkum ani vývoj ve smyslu IAS 38. 

2.12 Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobé pohledávky představují především pohledávky z obchodního styku. Tyto pohledávky jsou 
vykázány v nominální hodnotě. 

V případě, kdy existuje indikace na snížení hodnoty pohledávky, společnost sníží hodnotu pohledávky 
na její zpětně získatelnou hodnotu (tj. vyšší částku z hodnoty získatelné prodejem pohledávky a odha-
dované výtěžnosti). Výtěžnost pohledávek po době splatnosti společnost na základě minulých zkuše-
ností odhaduje podle následující tabulky. 

Pohledávky 6  - 12 měsíců po datu splatnosti 20 % 
Pohledávky 12 měsíců po datu splatnosti 0 % 

Tato metoda je uplatňována pokud nejsou jiné informace o hodnotě pohledávky. Nejisté pohledávky, 
které jsou předmětem soudních sporů, nejsou vykázány v rozvaze, jsou pouze zveřejněny jako podmí-
něná aktiva. 

2.13 Dlouhodobé pohledávky 
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které jsou splatné více než jeden rok od data rozvahy. Tyto 
pohledávky jsou vykázány v současné hodnotě. 

2.14 Krátkodobé finanční investice a peněžní ekvivalenty 
Společnost nevykazuje žádné krátkodobé investice do cenných papírů. 

Peněžní ekvivalenty jsou krátkodobé investice, které jsou rychle přeměnitelné v peníze a nejsou zatí-
ženy významným rizikem snížení hodnoty (IAS 7). V případě společnosti se jedná především o termí-
nované vklady. Peněžní ekvivalenty jsou vykázány v tržní hodnotě a jsou přeceňovány výsledkově. 

2.15 Dlouhodobé finanční investice, dceřiné společnosti  
Dlouhodobé finanční investice jsou vykazovány podle modelu pořizovací ceny IAS-27 a IAS-36, to 
znamená, že akcie a jiné majetkové účasti jsou oceněny takto: 
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− Pokud se s nimi běžně obchoduje na veřejném trhu a jsou známy ceny z těchto obchodů, tak 
těmito cenami. 

− Pokud se s nimi neobchoduje a jsou k dispozici výkazy příslušné účetní jednotky, tak se 
opravné položky stanoví s přihlédnutím k  

o obdrženým dividendám, 
o údajům z dostupných výkazů.  

− Pokud nejsou informace dle předchozích bodů, tak bude opravná položka ve výši 100 %. 
Tyto podíly jsou ke dni závěrky testovány na snížení hodnoty a v případě že je snížení hodnoty zjiště-
no jsou vytvářeny v odpovídající výši opravné položky. Pokud snížení hodnoty pomine společnost 
hodnotu navýší, avšak nanejvýš do výše účetní hodnoty, která by byla vykázána, kdyby ke snížení 
hodnoty nedošlo.  

Finanční aktiva držená do splatnosti jsou oceňována v souladu s IAS-39 zůstatkovou hodnotou  
za použití metody efektivního úroku.  

2.16 Finanční závazky 
Společnost neaplikuje opci na fair value (tzv. „fair value option“) na finanční závazky podle IAS 39. 
O finančních závazcích se účtuje metodou efektivní úrokové míry (v souladu s nařízením Evropské 
komise 1752/2003). Snížení hodnoty (fair value) finančních závazků z titulu zvýšení vlastního  
úvěrového rizika se neúčtuje. 

2.17 Rezervy 
Rezervy se účtují, pokud má společnost existující závazek, který vyplývá z minulých událostí, jeho 
vypořádání bude pravděpodobně znamenat odliv zdrojů přinášejících prospěch společnosti a tento 
závazek je spolehlivě určitelný.  

2.18 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky 
Podmíněná aktiva a závazky jsou možná aktiva nebo závazky, které vyplývají z minulých událostí, ale 
pravděpodobně nebudou znamenat zvýšení nebo snížení ekonomického prospěchu pro společnost. 
Proto nejsou vykázány  rozvaze, jsou pouze zveřejněny v rámci přílohy k účetním výkazům. 

2.19 Další finanční operace 
Žádné další finanční transakce, které jsou předmětem úpravy IAS 32 a IAS 39 (derivátové obchody, 
hedging, apod.), společnost nerealizovala. 

2.20 Tržby z běžné obchodní činnosti 
Tržby z prodaných služeb jsou vykázány v okamžiku, kdy je služba dodána a provedena.  

2.21 Finanční výsledek 
Finanční náklady představují úrokové náklady z úvěrů, závazků z leasingu a kursové ztráty (losses). 
Finanční výnosy představují úroky z poskytnutých půjček a kursové zisky (gains). O úrokových  
nákladech a výnosech se účtuje metodou efektivní úrokové míry. 
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2.22 Náklady na reklamu 
Veškeré náklady na reklamu jsou vykázány jako náklady běžného období. 

2.23 Daně z příjmu 
Splatná daň je vypočtena na základě českých daňových předpisů. V této účetní závěrce je splatná daň 
stanovena na základě propočtu podle hospodářských výsledků ke dni závěrky. 

Pro výpočet odložené daně společnost aplikuje IAS 12 – Daně ze zisku. Odložená daň je kalkulována 
rozvahovou metodou (Balance Sheet Asset-and-Liability Method). Odložená daň vzniká především 
z rozdílného pohledu české daňové legislativy a standardů IAS/IFRS na některá aktiva a závazky. 

Pro výpočet odložené daně se nejprve vypočtou rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a zá-
vazků. Tyto rozdíly se násobí daňovou sazbou, o které se očekává, že bude platná v době, kdy mají být 
tyto rozdíly uplatněny. Odložená daň se účtuje proti výsledku nebo proti kapitálu podle toho, ovlivňu-
je-li transakce, která má za důsledek vznik/zánik přechodného rozdílu, výsledovku nebo kapitál. 

Odložená daňová pohledávka se vykazuje pouze do té výše, o níž se očekává, že bude v budoucích 
obdobích uplatněna. 

Odložená daň není vykázána v případě, je-li vznik přechodného rozdílu důsledkem prvotního vykázání 
položky ve smyslu IAS 12.22(c).   

2.24 Vykazování podle segmentů 
Protože společnost operuje především na českém trhu, jediným geografickým segmentem je Česká 
republika. Vzhledem k naprosto homogennímu charakteru podnikání není společnost členěna na obo-
rové segmenty, protože nemá žádný produkt nebo službu, která by byla předmětem odlišných rizik. 

2.25 Zisk na akcii 
Společnost má kapitál rozvržen do 103 000 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitel ve jmenovi-
té hodnotě 1000,-- Kč. 

Základní zisk na akcii je kalkulován v souladu s IAS 33 jako podíl čistého zisku za období a průměr-
ného počtu kmenových akcií v oběhu. 

Společnost nemá žádné prioritní akcie ani potenciální kmenové akcie. Podle IAS 33 je tak základní 
zisk na akcii roven zředěnému zisku na akcii. 

2.26 Ukončené operace 
O ukončených operacích společnost účtuje podle IFRS 5. Aktiva zařazená do skupiny k prodeji jsou 
přeceněna na tržní hodnotu (odhadovaná prodejní cena) je-li nižší než účetní a neodpisují se.  

Ztráta z ukončené operace a ztráta z přecenění aktiv na tržní hodnotu je vykázána jako samostatný 
řádek ve výsledovce. Ve sledovaném období není vykazována žádná významná ukončená operace. 

2.27 Inflační měny 
Společnost nevykazuje žádné transakce ve vysoce inflačních měnách. Neaplikuje ani IAS 29 –  
Vykazování v hyperinflačních ekonomikách. 
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2.28 Podnikové pense 
Společnost neaplikuje IAS 26 – Pensijní plány, neboť legislativa České republiky, kde společnost ope-
ruje, tento institut nezná. 

2.29 Vládní podpora 
Společnost neobdržela žádnou státní podporu, žádné vládní granty, žádné dotace ani zvýhodněné 
půjčky. 

2.30 Podniková spořitelna 
Společnost provozuje tzv. podnikovou spořitelnu, což znamená, že zaměstnanci a členové statutárních 
orgánů si mohou u společnosti otevřít vkladový účet na nějž si mohou uložit jakoukoliv částku. Tyto 
vklady jsou úročeny sazbou stanovenou vedením společnosti, která je obvykle vyšší než úrok posky-
tovaný obchodními bankami u vkladových účtů, ale současně nižší než obvyklý úrok z úvěru, který by 
mohla společnost získat. Tímto společnost získává prostředky pro financování své činnosti za nižších 
nákladů než by dosáhla u bank. 

3. Poznámky a vysvětlivky k rozvaze 

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
V této položce jsou zaúčtovány pouze povolenky na emise skleníkových plynů. 

Vzhledem k tomu, že v rámci standardů IAS/IFRS není zatím vykazování povolenek na emise sklení-
kových plynů (dále jen povolenky) řešeno (interpretace IFRIC-3 byla zrušena) jsou povolenky vyká-
zány podle českých pravidel platných pro vedení účetnictví viz bod 2.9.  

Společnost obdržela příděl povolenek v uplynulých letech dvakrát, a to: 

− na rok 2005 a 2006, které byly oceněny ke dni připsáni na účet společnosti v národním regist-
ru, a to ve výši ceny, za které byly obchodovány na mnichovské burze, 

Zůstatek k 31.12.2006 je 11 422 ks. Vzhledem k tomu, že k tomuto datu výrazně poklesl kurs, za který 
jsou obchodovány, a že poklesl i kurs EURa, byly vytvořena opravná položka ve výši 6 250 tis. Kč, 
která byly zaúčtována takto: 

o MD – zúčtování daní a dotací, 
o Dal – opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku 

 

Položka Prodejní cena dle burzy Kurs EUR/Kč 
k 13. 2. 2006 = datum pořízení 25,59 28,420 
k 31. 12. 2006 6,55 27,495 

3.2 Pozemky, budovy, stavby a zařízení 

K datu rozvahy činí celková účetní hodnota pozemků, budov a zařízení 161 683 tis. Kč. Tato položka 
obsahuje především výrobní budovy, pozemky a zařízení v sídle společnosti ve Vrbátkách. 
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V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Pozemky 922 922 922 
Budovy a stavby 60 523 63 564 44 188 
Samostatné movité věci 100 115 102 935 119 146 
Jiný hmotný majetek 93 93 93 
Nedokončený hmotný majetek 30 1 721 1 721 
Celkem 161 683 169 235 166 070 

 

Pozemky, budovy a zařízení jsou oceněny v pořizovací ceně snížené o oprávky. Oprávky jsou kalku-
lovány podle metodiky popsané v části věnované účetním politikám – viz bod 2.5. Společnost pravi-
delně upravuje své dříve učiněné odhady doby životnosti a odpisových metod. 

Následující dvě tabulky ukazují změny v položce pozemků, budov a zařízení během účetního období. 

v tis. CZK 

Položka   
K 

1.1.2004 Přírůstky Úbytky 
K 

31.12.2004 Přírůstky Úbytky 
K 

31.12.2005 

Pozemky brutto 1 322 0 400 922 0 0 922 
 oprávky 0 0 0 0 0 0 0 
Budovy a stavby brutto 110 046 0 191 109 855 21 532 517 130 870 
 oprávky 63 776 1 891 0 65 667 1 639  67 306 
Movitý majetek brutto 258 842 15 755 3 690 270 907 1 170 1 508 270 569 
 oprávky 138 523 13 238  151 761 15 873  167 634 

 

Položka   
K 

1.1.2006 Přírůstky Úbytky 
K 

31.12.2006 

Pozemky brutto 922 0 0 922 
 oprávky 0 0 0 0 
Budovy a stavby brutto 130 870 0 0 130 870 
 oprávky 67 306 3 041 0 70 347 
Movitý majetek brutto 270 569 14 410 6 181 278 798 
 oprávky 167 634 11 049 0 178 683 

Pozemky 
Úbytek pozemků v roce 2004 je převod do investic do nemovitostí v souvislosti s dokončeným poly-
funkčním domem Chválkovická ul. 

Budovy a stavby 
Úbytkem staveb v roce 2004 byl prodej jednoho rodinného domku ve Vrbátkách v pořizovací hodnotě 
190 982 Kč, plně odepsán, prodejní cena byla 600 000,-- Kč, v roce 2005 byly vyřazeny předměty 
s hodnotou nižší než 40 tis. Kč. 

Hlavním přírůstkem staveb v roce 2005 bylo dokončení skladovací haly a melasníkové nádrže. 

Movitý majetek 
Hlavními položkami přírůstku movitých věcí byly: 

l) v roce 2004: 
o sušárna cukru v pořizovací hodnotě (PH) = 3 098 tis. Kč 
o pohon odstředivky v PH = 1 053 tis. Kč 
o balící stroj v PH = 960 tis. Kč 
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o automatiky vápenky a hašenky v PH = 5 775 tis. Kč 
o linka na výrobu cukru Bridž v PH  = 1 595 tis. Kč 

m) v roce 2005: 
o Vysokozdvižný vozík  -  CESAB DRAGO 150G  - 2 ks v PH 1 170 tis. Kč 

n) v roce 2006: 
o nákladní automobily v hodnotě 8,1 mil. Kč 
o odparkové těleso v hodnotě 2,4 mil. Kč 
o silniční váha v hodnotě 0,8 mil. Kč 
o různé drobnější předměty pro vybavení výroby v hodnotě 4,1 mil. Kč 

Vyřazovány byly především některé zastaralé předměty jako: 

o) v roce 2004 a 2005: 
o vysokozdvižné vozíky 4 ks v PH = 1 449 tis. Kč 
o osobní automobily 3 ks v PH = 2 477 tis. Kč 
o další zastaralé drobnější předměty 

p) v roce 2006: 
o nákladní automobily v hodnotě 5,5 mil. Kč 
o další drobný majetek. 

3.3 Dlouhodobé a krátkodobé poskytnuté půjčky 
Společnost poskytla tyto půjčky: 

v tis. CZK 
Příjemce Stav k 31.12.2006 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

Cukrplus s.r.o. 10 000 10 000 13 000 
Pikant s.r.o. 15 900 14 500 25 100 
Litovelská cukrovarna a.s. 0 0 40 000 
Arna a.s. 10 000 0 0 
Celkem 35 900 24 500 78 100 
Z toho:    
- dlouhodobá část 0 0 40 000 
- krátkodobá část 35 900 24 500 38 100 

 

Cukrplus s.r.o. a Pikant s.r.o. jsou dceřiné společnosti, Litovelská cukrovarna je považována za spříz-
něnou osobu – viz příslušná kapitola. Půjčka Litovelské cukrovarně byla v průběhu roku 2005 plně 
splacena. Půjčka a.s. Arna je nově poskytnutá půjčka, která byla v březnu 2007 plně uhrazena. 

3.4 Finanční investice 
Strukturu finančních investic zobrazují následující tabulky: 
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v tis. CZK 
 Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004 

Společnost Pořizova-
cí hodnota 

Opravná 
položka 

Současné 
ocenění 

(PH-OP) 

Pořizovací 
hodnota 

Opravná 
položka 

Současné 
ocenění 

(PH-OP) 

Dceřiné společnosti:         
Cukrplus s.r.o. 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 
Pikant s.r.o. 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 
          
Ostatní akcie (nekótované):         
BH capital 225 225 0 225 225 0 
Polnobanka Bratislava 200 200 0 200 200 0 
Sugar Olomouc     440 440 0 
Moravskoslezské cukrovary 58 30 28 58 30 28 
Cukrovary TTD 2 337 218 2 119 2 337 218 2 119 
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA 0 0 0 1 091 595 496 
Celkem 13 820 673 13 147 15 391 1 708 13 643 
v tis. CZK 

 Stav k 31.12.2006 
Společnost Pořizovací 

hodnota 
Opravná 
položka 

Současné 
ocenění 

(PH-OP) 

Dceřiné společnosti:     
Cukrplus s.r.o. 1 000 0 1 000 
Pikant s.r.o. 10 000 0 10 000 
      
Ostatní akcie (nekótované):     
BH capital 225 225 0 
Polnobanka Bratislava 200 200 0 
Sugar Olomouc     
Moravskoslezské cukrovary 58 30 28 
Cukrovary TTD 2 337 218 2 119 
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA 0 0 0 
Celkem 13 820 673 13 147 
Dceřiné společnosti a ostatní akcie jsou v individuální účetní závěrce vykazována v pořizovací ceně 
podle IAS 27. 

Společnost prodala v roce 2005 akcie a.s. EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, akcie společ-
nosti Sugar Olomouc byly zrušeny, protože společnost zanikla zrušením konkursu pro nedostatek pro-
středků. 

Od společnosti Cukrovary TTD za rok 2004 až 2006 obdržela společnost 1 745 tis. Kč dividend, 
vzhledem k této skutečnosti byla vytvořená opravná položka považována za dostatečnou. 

Dále společnost obdržela dividendy od: 

− BH Capital ve výši 24 tis. Kč v roce 2005, 
− Moravskoslezské cukrovary ve výši 55 tis. Kč v roce 2005 a 2006. 

Vzhledem k těmto příjmům považujeme opravné položky za dostatečné. 
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Základní informace o dceřiných společnostech k 31.12.2006: 
 

Ukazatel Cukrplus s.r.o. Pikant s.r.o. 
Vlastní kapitál 9 831 13 276 
z toho:    
Základní kapitál 1 000 10 000 

Bilanční suma 29 654 34 566 
Tržby 42 020 31 119 
Zisk 660 349 

 

3.5 Investice do nemovitostí 
Za investice do nemovitostí jsou považovány takové objekty, které neslouží pro hlavní činnost společ-
nosti, ale jsou pronajímány. 

Pro jejich ocenění je použit model pořizovací ceny. Odepisován je rozdíl mezi pořizovací hodnotou a 
zbytkovou hodnotou. Nemovitosti nebyly zatím odepisovány, protože odhadovaná zbytková hodnota 
je stejná nebo vyšší než jejich pořizovací hodnota.  

Nově pořízené movité předměty jsou odepisovány podle zásad uvedených v bodu 2.5. 

Investice do nemovitostí představují tyto objekty: 

Pořizovací hodnota v tis. Kč  
Objekt K 31.12.2006 K 31.12.2005 K 31.12.2004 

Dům Nešverova ul. Olomouc 14 446 10 719 10 719 
Polyfunkční dům Chválkovická ul. Olomouc 11 187 11 187 10 746 
Hotel Bečva – Horní Bečva 10 313 10 313 10 313 
Pozemky Újezd u Uničova 250 250  250 
Celkem 36 196 32 469 32 028 

 

Zůstatková hodnota v tis. Kč  
Objekt K 31.12.2006 K 31.12.2005 K 31.12.2004 

Dům Nešverova ul. Olomouc 14 446 10 719 10 719 
Polyfunkční dům Chválkovická ul. Olomouc 11 099 11 146 10 746 
Hotel Bečva – Horní Bečva 9 686 9 999 10 313 
Pozemky Újezd u Uničova 250 250  250 
Celkem 35 481 32 114 32 028 

 

V hodnotě investic do nemovitostí jsou zahrnuty pozemky v celkové částce 1 186 tis. Kč včetně po-
zemků v Újezdu u Uničova. 

Dům v Nešverově ul. v Olomouci byl oceněn k 1.1.2004 cenou, která byla stanovena na základě sku-
tečné prodejní ceny bytové části tohoto domu. Prodej bytů proběhl v roce 2004, tudíž tato cena byla 
známa již ke dni sestavení zahajovací rozvahy k 1.1.2004. 

Ostatní objekty jsou oceněny skutečnou pořizovací cenou, která vznikla takto: 
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− polyfunkční dům Chválkovická ul. Olomouc je nově postaveny objekt – pořizovací cena se 
rovná nákladům na jeho pořízení, 

− hotel Bečva byl zakoupen od správce konkursní podstaty společnosti Přerovské strojírny a.s. 
v roce 2000 – pořizovací cena se rovná nákladům na jeho pořízení a na pořízení dalšího  
vybavení, 

− pozemky u Újezdu z Uničova byly pořízeny ve veřejné dražbě v roce 2001. 
V roce 2006 byla navýšena hodnota objektu v Nešverově ulici o rekonstrukci suterénu na restauraci. 

3.6 Dluhopisy držené do doby splatnosti 
Společnost v listopadu 2006 nakoupila dluhopisy vydané společností ČEZ a.s. Základní údaje  
o nákupu jsou v následující tabulce: 

 

Datum vydání 12. 10. 2006 
Úrok 4.125 p.a. 
Splatné do  13. 10. 2013 
Nakoupeno ks 20 ks 
Nominální hodnota za 1 ks 50 000 EUR 
  
Nákupní cena za 1 ks 49 584 EUR 
Nákupní cena celkem 991 680 EUR 
Vedlejší náklady pořízení 500 EUR 
Pořizovací cena  992 180 EUR 
  
AÚV (alikvotní úrokový výnos) 2 599.32 EUR 
Zaplaceno 994 779.32 EUR 
  

 

Společnost se rozhodla je držet do doby splatnosti. Úrok se pravidelně vyplácí k 13.10. příslušného 
roku.  

Dluhopisy jsou účtovány s využitím metody efektivní úrokové míry. 

3.7 Zásoby 
Strukturu zásob a její vývoj dokumentuje následující tabulka: 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Materiál 18 133 17 153 23 113 
Hotové výrobky 168 907 283 521 220 445 
Zboží 143 158 29 
Opravné položky -2 900 0 -13 235 
    
Celkem 184 283 300 832 230 352 

Materiál představují především zásoby údržbového materiálu, palety, obaly a palivo. 
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Hotové výrobky jsou zásoby cukru.  

Opravná položka k zásobám hotových výrobků byla vytvořena k 31.12.2004, protože pravidla výroby 
a prodeje cukru v EU stanovovaly pro společnost limit výroby, a to pro rok 2004 ve výši 20 202,7 tun, 
pro rok 2005 ve výši 19 369 tun. Tento limit má garantovanou výši prodejní ceny. Cukr vyrobený nad 
tento limit se musel prodat za výrazně nižší cenu mimo státy EU. Pro hospodářský (cukerní) rok 
2006/2007 se tato pravidla změnila – viz bod 4.7. 

Opravná položka vyjadřovala v roce 2004 snížení prodejní ceny cukru vyrobeného nad limit.  

V roce 2005 byl cukr vyrobený nad stanovený limit EU oceněn již nižší cenou přímo na skladě, a to 
tak, že do kalkulace ceny byla zahrnuta hodnota nakoupené cukrovky ve skutečných cenách - cukrov-
ka vykoupená od zemědělců nad limit byla hrazena ve výrazně nižší ceně, než jaká byla garantována 
za dodávky v limitu. 

V roce 2006 byla vytvořena opravná položka k nepotřebným zásobám materiálu v částce 2 900 tis. Kč. 

3.8 Obchodní pohledávky 
Krátkodobé obchodní pohledávky představují především pohledávky za prodané hotové výrobky  
a zboží. Tyto pohledávky jsou denominovány především v CZK a EUR. Protože většina eurových 
pohledávek bývá vypořádána v horizontu týdnů, společnost považuje kursové risiko za zanedbatelné  
a soudí, že náklady na případné zajištění tohoto risika by převýšily potenciální ztráty z nepříznivého 
kursového vývoje. 

Krátkodobé obchodní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě, neboť jejich současná hodnota 
se od jejich nominální hodnoty  liší pouze nevýznamně. 

Pohledávky jsou testovány na snížení hodnoty. 

Následující tabulka dává přehled o stavu krátkodobých pohledávek. 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Pohledávky z běžných obchodních vztahů 94 863 47 409 66 724 
dtto – za dceřinými společnostmi 10 058 6 416 26 504 
Opravná položka k pohledávkám -2 285 -2 286 -2 646 
    
Celkem 102 636 51 539 90 582 
z toho: v CZK 98 979 48 178 68 790 
            v cizí měně 3 657 3 361 21 792 

 

Časová struktura pohledávek je následující: 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Pohledávky do splatnosti 57 417 45 094 57 426 
Pohledávky po splatnosti 1 – 180 dnů 35 141 0 6 983 
Pohledávky po splatnosti 181 – 360 dnů 0 0 0 
Pohledávky po splatnosti nad 360 dnů 2 305 2 315 2 315 
    
Celkem 94 863 47 409 66 724 
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Pohledávky po splatnosti více než jeden rok jsou především za společnostmi Suprus, s.r.o. a Sala a.s. 
K těmto pohledávkám byly vytvořeny výše uvedené opravné položky. Pohledávky ve výši 35 141 tis. 
Kč jsou zejména neuhrazené faktury za cukr společností Makro Cash & Carry s.r.o. a Metro Cash & 
Carry Slovakia s.r.o., které byly plně zaplaceny v lednu 2007. 

3.9 Ostatní krátkodobé pohledávky 
Ostatní krátkodobé pohledávky jsou zálohy, státně daňové pohledávky a ostatní pohledávky. Denomi-
novány jsou především v CZK. Jejich strukturu dokumentuje následující tabulka: 

 

V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Zálohy 8 189 1 755 431  
Státně-daňové pohledávky 4 342 8 897 8 812 
Ostatní  1 558 3 711 3 637 
Opravné položky 0 -3 637 0 
Celkem 14 089 10 726 12 880 

Navýšení záloh představuje zaplacení zálohy na dlouhodobý investiční majetek v částce 4,1 mil. Kč. 

3.10 Peníze a peněžní ekvivalenty 
Finanční nástroje jsou klasifikovány jako peněžní ekvivalenty podle definice IAS 7. Společnost vyka-
zuje jako peněžní ekvivalenty pouze krátkodobé vklady na bankovních účtech.  

Z celkové částky 181 231 tis. Kč vykázané v rozvaze představují hotové peníze 329 tis. Kč a bankovní 
účty 180 902 tis. Kč. 

Peněžní ekvivalenty jsou denominovány především v CZK, ale také v EUR a USD. Eurový účet vyka-
zuje k datu závěrky zůstatek 81 218 tis. Kč, tj. 2 954 tis.  EUR, a slouží pouze k vypořádání běžných 
transakcí v eurech. Účet v USD vykazuje zůstatek 207 tis. Kč, tj. 9,9 tis. USD. 

Společnost vykázala ztrátu 5 221 tis. Kč z přecenění cizoměnových položek na aktuální kurs. 

3.11 Ostatní krátkodobá aktiva 
Ostatní krátkodobá aktiva jsou pouze časově rozlišené výnosy, jejichž úhrada bude přijata v příštích 
obdobích. 

3.12 Daně z příjmů 
Splatná daň byla v této účetní závěrce vypočtena ve výši 23 486 tis. Kč na základě platné daňové  
legislativy. Byla použita daňová sazba 24 %.  

Odložená daň vzniká z rozdílů mezi účetními a daňovými hodnotami aktiv a závazků podle IAS 12. 
Pro kalkulaci odložené daně byla primárně použita rozvahová metoda (Balance Sheet Asset-and-
Liability Method). Pro kalkulaci odložené daně byla použita daňová sazba 24 %, neboť se  
předpokládá, že tato sazba bude platná v době uplatnění přechodných rozdílů. 

Daňové hodnoty aktiv a závazků jsou stanoveny v souladu s českými daňovými předpisy. 

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní kategorie aktiv a závazků spolu s jejich účetními  
a daňovými hodnotami, z jejichž rozdílu odložená daň vzniká.  

 



Cukrovar Vrbátky a.s. – účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

76  

v tis. CZK  Účetní  
hodnota 

Daňová  
hodnota 

Přechodný  
rozdíl 

Odložený daň.  
závazek 

Budovy a stavby, zařízení 194 933 109 225 85 708 20 570 
     
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2005    18 564 
Zvýšení daňového závazku za rok 2006    2 006 

 

Rozdíl v hodnotě budov a zařízení proti rozvaze tvoří budovy a zařízení zahrnuté do položky investic 
do nemovitostí. 

Následující tabulka ukazuje srovnání výpočtu odložené daně srovnáním daňových a nedaňových  
nákladů a výnosů. 

 

v tis. CZK  Účetní  
náklad 

Daňový  
náklad 

Rozdíl Odložený daň.  
závazek 

Odpisy budov, staveb, zařízení 20 081 28 439 8 358 2 006 
     
Celkem   8 358 2 006 

 

V následující tabulce jsou shrnuty celkové efekty vykázání daní ze zisku. 

 
Položka tis. CZK 

Odložený daňový závazek k 1.1.2006 18 564 
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2006 20 570 
Zvýšení odloženého daňového závazku 2 006 
  
Zisk před zdaněním 79 215 
Vliv úprav převodu na IAS/IFRS 14 613 
Zisk podle ČÚS pro daně 93 828 
Neuznané náklady pro daně (vč. i snížení nedaňových opravných položek a rezerv) 4 838 
Rozdíl daňových a účetních odpisů 820 
Zdaněné výnosy (dividendy) -721 
Odpočty ze základu daně (dary) -520 
Základ daně 98 245 
Daň 24 % 23 578 
Slevy na dani -92 
Daň z příjmů 23 486 
  
Odložená daň 2 006 
  
Daně celkem 25 492 
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3.13 Krátkodobé závazky z obchodního styku 
Závazky z obchodního styku jsou vykázány v částce 86 877 tis. Kč. Tato částka představuje běžné 
závazky vůči dodavatelům za dodávky materiálu a služeb (běžné opravy, dodávky materiálu a zásob, 
pojištění apod.)  

3.14 Krátkodobé závazky k zaměstnancům 
Krátkodobé závazky k zaměstnancům představují především prostředky podnikové spořitelny  
(viz bod 2.30), struktura závazků je následující: 

 
V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Závazky z nevyplacených mezd  301 490 719 
Podniková spořitelna 60 644 51 917 45 952 
Ostatní – zůstatek sociálního fondu 71 71 71 
    
Celkem 61 016 52 478 46 742 

 

3.15 Ostatní krátkodobé závazky 
Strukturu ostatních krátkodobých závazků uvádí následující tabulka: 

 
V tis. CZK netto 31. 12. 2006 31. 12. 2005 31. 12. 2004 
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 1 229 1 518 1 800 
Státně daňové závazky 10 507 3 376 3 658 
Závazky z rozdělení zisku (dividendy) 156 294 610 
Ostatní závazky = dohadné položky 147 86 0 
    
Celkem 12 039 5 274 6 068 

 

3.16 Rezervy 
Jako rezerva je zúčtována záruka, která plyne z převodu pohledávky vůči Cukrovaru Litovel ve výši 
35 000 tis. Kč na Zemskou banku Olomouc. Smlouva o převodu pohledávky byla uzavřena 
22.10.1996. Tato pohledávka v rámci změn v bankovním sektoru postupně přešla až na Českosloven-
skou obchodní banku. 

Protože Cukrovar Litovel – dlužník vstoupil do konkursu, čímž se stala možnost úhrady této záruky 
pravděpodobnější, společnost tuto částku zaúčtovala v minulých obdobích jako rezervu.  

V současné době není známo, jaký je stav vymáhání této pohledávky, konkurs Cukrovaru Litovel není 
ke dni závěrky ukončen, proto je rezerva nadále ponechána. 
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4. Poznámky a vysvětlivky k výsledovce 

4.1 Tržby a obchodní marže prodaného zboží 
Přehled jednotlivých skupin tržeb a skladové hodnoty prodaného zboží uvádí následující tabulka: 

 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Tržby za prodej vlastních výrobků 588 439 406 647 499 162 
Tržby za dodávky služeb 9 280 8 671 8 635 
    
Tržby za prodej zboží 55 474 26 698 55 347 
Skladová hodnota prodaného zboží 49 684 21 656 50 531 
Marže prodaného zboží 5 790 5 042 4 816 

 

4.2 Ostatní provozní výnosy a související náklady 
Ostatní provozní výnosy jsou členěny na tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a s tím 
souvisejícími náklady a na ostatní tržby, přehled je uveden v následující tabulce: 

  Ostatní provozní výnosy 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 912 1 170 24 385 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 133 1 162 23 280 
Zisk – ztráta z prodeje 779 8 1 105 
    
Tržby z prodeje materiálu 3 315 6 259 1 326 
Skladová cena prodaného materiálu 2 848 5 692 1 115 
Zisk – ztráta z prodeje 467 567 211 
    
Aktivace  0 345 1 312 
Jiné provozní výnosy 22 988 32 596 3 656 
    
Ostatní provozní výnosy celkem 27 215 40 370 30 679 

 

Vysoké tržby za prodej dlouhodobého majetku v roce 2004 jsou způsobeny prodejem bytové části 
domu na Nešverově ulici v Olomouci – viz bod 3.5. 

4.3 Spotřeba materiálu a nákup služeb 
Přehled spotřeby materiálu a služeb podle hlavních druhů uvádí následující tabulka: 
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V tis. CZK netto Rok  2006 Rok 2005 Rok 2004 

Spotřeba materiálu 198 449 306 429 377 574 
Spotřeba energií 7 499 7 863 7 775 
Opravy a udržování 14 951 15 635 20 617 
Ostatní služby 39 117 33 077 46 437 
    
S potřeba materiálu a služeb celkem 260 016 363 004 452 403 

Pokles spotřeby materiálu vyplývá ze meziročního snižování výroby cukru v důsledku opatření EU (v 
roce 2004 byla výroba 28 846 t, v roce 2005 byla výroba 26 809 t, v roce 2006 byla výroba 22 444 t) a 
EU stanovené cenové politiky v odvětví výroby cukru. 

4.4 Mzdové a osobní náklady   
Mzdové a osobní náklady se skládají z těchto položek: 

 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 

Mzdové náklady 25 471 26 288 28 496 
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 2 672 2 672 2 672 
Sociální a zdravotní pojištění 8 906 9 191 9 953 
Sociální náklady 1 246 1 257 1 293 
    
Mzdové a osobní náklady celkem 38 295 39 408 42 414 

 

4.5 Snížení hodnoty aktiv 
Snížení hodnoty aktiv je proúčtování změny stavu opravných položek k pohledávkám a k zásobám: 

 

V tis. CZK netto Opravné položky  
k pohledávkám 

Opravná položka  
k zásobám 

Součet 

Stav k 1.1.2004 5 235 0 5 235 
Změna stavu -2 589 +13 235 +10 646 
Stav k 31.12.2004 2 646 13 235 15 881 
Změna stavu 3 277 -13 235 -9 958 
Stav k 31.12.2005 5 923 0 5 923 
Změna stavu -3 637 2 900 -737 
Stav k 31.12.2006 2 286 2 900 5 186 

Rozpis opravných položek dle aktiv viz bod č. 3.7 a 3.8. 

4.6 Ostatní provozní náklady 
Ostatní provozní náklady se skládají z následujících položek 
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V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 
Nákladové daně a poplatky 769 881 342 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 133 1 162 23 280 
Skladová cena prodaného materiálu 2 848 5 692 1 115 
Jiné provozní náklady 17 904 17 323 6 055 
    
Ostatní provozní náklady celkem 21 654 25 058 30 792 

Navýšení v položce jiné provozní náklady způsobilo zúčtování spotřebovaných emisních povolenek 
do nákladů (za rok 2005 ve výši 15 400 tis. Kč, za rok 2006 ve výši 14 635 tis. Kč) ve stejné výši pak 
byly zaúčtovány do ostatních provozních výnosů. 

4.7 Finanční dávky z výroby cukru 

4.7.1 Rok 2004 a 2005 
Česká republika vstoupila do EU dnem 1.5.2004. Od tohoto data začala pro ni platit pravidla pro fi-
nancování vývozních a výrobních náhrad v odvětví cukru. Z těchto důvodů pak společnosti vznikla 
povinnost odvádět dávky na financování odvětví cukru prostřednictvím Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF). Společnost byla povinna odvádět tyto dávky: 

− základní dávku, 
− doplňkovou dávku. 

Základní dávka byla do nákladů roku 2004 odhadnuta a na základě kursu EUR ke dni závěrky zaúčto-
vána do nákladů roku 2004, a to tak, že část (58,03 %), o kterou by se zvýšila cena nakupované cuk-
rovky zaúčtovala do přímých nákladů na výrobu, zbytek pak zahrnula do položky daně a poplatky. 

Protože se jednalo o první období, kdy tyto dávky byly uplatňovány, nebylo možné odhadnout doplň-
kovou dávku, jejíž výši stanovuje EU až po skončení tzv. hospodářského roku, který je v tomto odvětí 
od 1.7. do 30.6. následujícího roku, takže první hospodářský rok, který se týkal ČR byl od 1.7.2004 do 
30.6.2005. 

Proto byla doplňková dávka dodatečně dopočtena do údajů za rok 2004 a o ni se změnily údaje proti 
údajům zveřejněným v mezitímní závěrce zpracované k 30.6.2005. 

Mimo výše uvedené dávky SZIF vyúčtoval ještě doplatek základní dávky, který vyplynul ze změny 
kursu vyhlášeného EU. Vzhledem  k tomu, že tuto položku nelze ani odhadnout, je považována za 
náklad či výnos běžného roku. 

Do nákladů roku 2005 byly tyto dávky zaúčtovány ve stejných principech jako za rok 2004. Meziroční 
pokles dávek vyplývá z nižší výroby cukru v roce 2005 o cca 2 tis. tun.  

Společnost eviduje závazky k úhradě dávek EU na účtu krátkodobých obchodních závazků. 

Přehled dávek zaúčtovaných do nákladů roku 2004 a 2005 uvádí následující tabulka: 

 

Položka Materiálové náklady Poplatky Celkem 

    
Rok 2004    
Odhad základní dávky  6 221 546.00 5 932 156.00 12 153 702.00 
Doplňková dávka  1 359 904.54 1 359 904.54 
    
Celkem 6 221 546.00 7 292 060.54 13 513 606.54 
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Rok 2005    
Vyúčtování základní dávky 2004  -170 868.33 -170 868.33 
Zvýšení základní dávky vlivem změny kursu 2004  353 904.54 353 904.54 
Odhad poplatků 2005 - základní dávka 6 435 570.00 4 660 239.00 11 095 809.00 
Odhad poplatků 2005 - doplňková dávka  1 258 903.00 1 258 903.00 
    
Celkem rok 2005 6 435 570.00 6 102 178.21 12 537 748.21 

4.7.2 Rok 2006 
V průběhu roku 2006 se změnila pravidla EU pro „cukerní hospodářský“ rok 2006/2007. Poplatky se 
platí ne za skutečnou výrobu, ale z přidělené výrobní kvóty.  

Mimo to společnost požádala a byla ji přidělena dodatečná výrobní kvóta ve výši 891,409 t. Za přidě-
lení této kvóty společnost uhradila jednorázovou dávku ve výši 730 EUR za jednu tunu. 

Celkem za rok 2006 byly uhrazeny tyto dávky EU: 

 

Dočasná restrukturalizační dávka za přidělenou výrobní kvótu 74 526 tis. Kč 
Jednorázová dávka za zvýšení kvóty 18 433 tis. Kč 
Celkem 92 959 tis. Kč 

 

4.8 Finanční výsledek 
Přehled, jak byl vytvořen finanční výsledek uvádí následující tabulka: 

 
V tis. CZK netto Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 
Dividendy z dlouhodobých cenných papírů (ostatní akcie) 901 877 225 
Výnosové úroky 3 304 1 567 2 331 
Ostatní finanční výnosy 2 047 1 916 676 
Výsledek z prodeje cenných papírů (zisk = „+“ ztráta = „-“) -18 -110  
Finanční výnosy celkem 6 234 4 250 3 232 
    
Nákladové úroky 2 579 2 510 3 045 
Ostatní finanční náklady 6 046 6 153 5 221 
Zrušení opravných položek k prodanému finančnímu majetku 0 -1 035 0 
Finanční náklady celkem 8 625 7 628 8 266 
    
Finanční výsledek (zisk = +; ztráta = -) -2 391 -3 378 -5 034 

 

4.9 Zisk na akcii 
Zisk na akcii je kalkulován v souladu s IAS 33. K 31. 12. 2006 měla společnost svůj kapitál rozvržený 
pouze do jedné kategorie kmenových akcií, a to 103 000 ks zaknihovaných akcií na majitele  
ve jmenovité hodnotě 1000,-- Kč. 
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Společnost nevykazuje žádné potenciální kmenové akcie. Zředěný zisk na akcii je tudíž rovný základ-
nímu zisku na akcii. 

Zisk na akcii je počítán jako podíl čistého zisku děleného počtem akcií. 

5. Poznámky a vysvětlivky k výkazu o změnách vlastního kapitálu 
Společnost ve změnách vlastního kapitálu má pouze převod zisku běžného roku do zisků minulých let 
a výplaty dividend a tantiém. 

Vlastní kapitál společnosti má jednoduchou strukturu. Základní kapitál ve výši 103 000tisíc Kč  
je rozdělen na 103 000 ks kmenových akcií jedné třídy v nominální hodnotě 1000,-- Kč za akcii. 
Struktura akcionářů je uvedena v následující tabulce.  

 

Jméno akcionáře % k 31. 12. 2006 
EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 25,07 
Ing. Zdeněk Kovařík 24,96 
RNDr. Miroslav Hofschneider 15,66 
Ing. Miloslav Kolomazník 14,06 
Ing. Leopold Klabal 9,04 
Ostatní drobní akcionáři 11,21 
  
Celkem 100,00 

6. Poznámky a vysvětlivky k výkazu o peněžních tocích (cash flow) 
Výkaz Cash Flow je prezentován v souladu s IAS 7. Pro prezentaci provozních činností je použita 
nepřímá metoda. 

Provozní činnosti zahrnují hlavní aktivity společnosti – výrobu a prodeje cukru. V průběhu roku 2006 
došlo k výraznému navýšení peněžních toků z provozní činnosti. Tato skutečnost vyplynula  
ze zvýšených prodejů zásob vlastních výrobků. 

7. Ostatní vysvětlivky 

7.1 Transakce se spřízněnými osobami 

Transakce s dceřinými společnostmi 
Dceřinými společnostmi jsou Pikant Ostrava s.r.o. a Cukrplus s.r.o. V průběhu roku 2006 bylo těmto 
společnostem dodáno hotových výrobků a služeb celkem za 37,5 mil. Kč a od nich bylo nakoupeno 
společností celkem za 751 tis. Kč. Přehled dodávek uvádí následující tabulka: 

tis. Kč – vodorovně = nákup  Cukrovar Cukrplus Pikant Celkem 
Cukrovar xxx 0 751 751 
Cukrplus 36 806 xxx   36 806 
Pikant 725   xxx 725 
Celkem 37 531 0 751 38 282 



Cukrovar Vrbátky a.s. – účetní závěrka k 31.12.2006 podle IAS/IFRS 

83  

 

Všechny transakce uskutečněné s těmito spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti ne-
vznikla žádná ztráta z těchto spřízněných transakcí. 

Transakce s ostatními spřízněnými stranami 
Se společností jsou spřízněny i další strany, a to personálně. Jedná se o: 

q) Společnost REDAM, s.r.o. jejíž jednatel a majitel je současně členem představenstva společ-
nosti. V uplynulém období bylo od této společnosti nakoupeno za 1 988 tis. Kč služeb a dodá-
no materiálu a prodej nákladního automobilu za 507 tis. Kč.  

r) Společnost Litovelská cukrovarna a.s. v jejímž vedení jsou dva akcionáři Cukrovaru Vrbátky.  
Ve vykazovaném období byly od této společnosti nakoupeny především služby (pronájem 
skladu) za 269 tis. Kč a dodán ji byl materiál a služby v hodnotě 2 443 tis. Kč. 

Dále za spřízněné osoby je možné považovat družstva a podniky jejíchž ředitelé nebo předsedové jsou 
členy dozorčí rady společnosti. Od těchto podniků společnost nakupuje cukrovku a dodává jim některé 
potřeby pro její pěstování. Jedná se o: 

− Statek Prostějov, 
− ZD Klenovice n. H., 
− ZD Senice, 
− ZD Dub nad Moravou, 
− ZD Vrahovice. 

S těmito podniky proběhly transakce v následujícím rozsahu: 

 

Podnik                  Rok 2006                 Rok 2005                  Rok 2004 

  Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej 

ZD Klenovice 19 929 3 177 26 722 8 496 33 502 3 132 
ZD Dub 17 474 3 577 30 086 6 287 34 458 2 416 
ZD Senice 3 193 786 5 419 1 629 5 713 631 
ZD Vrahovice 6 840 1 651 10 296 2 555 12 058 1 468 
Statek Prostějov 2 386 363 2 454 782 2 888 242 
             
Celkem 49 822 9 554 74 977 19 749 88 619 7 889 

 

Všechny transakce uskutečněné se spřízněnými stranami jsou na tržní bázi a společnosti nevznikla 
žádná újma z těchto transakcí. 

7.2 Odměny vedení společnosti 
Následující tabulka poskytuje přehled odměn poskytnutých členům vedení společnosti (představen-
stvo, dozorčí rada a vedení společnosti) podle IAS 24 – Spřízněné strany. 

 

Údaje v tisících Kč 1. leden 2006 – 31. 
prosinec 2006 

1. leden 2005 – 31. 
prosinec 2005 

1. leden 2004 – 31. 
prosinec 2004 

Krátkodobé požitky 7 902 7 696 11 652 
Ostatní požitky    
Odměny vedení celkem 7 902 7 696 11  652 
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Krátkodobé požitky představují vyplacené platy, mzdy a tantiémy. 

Služební vozidlo i k soukromým účelům využívá předseda představenstva, předseda dozorčí rady  
a ředitel společnosti na základě řádně uzavřené smlouvy a prováděné úhrady za soukromé jízdy. 

Žádné jiné požitky (tj. například požitky po skončení pracovního poměru, ostatní dlouhodobé požitky, 
požitky související s ukončením pracovního poměru nebo platby akciemi) nebyly poskytnuty. 

Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady. 
Členové představenstva a dozorčí rady mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, výše odměny je sta-
novena valnou hromadou. Vedoucí zaměstnanci mají uzavřenu manažerskou smlouvu s ročními  
odměnami za výsledky hospodaření. 

7.3 Řízení rizik 
Společnost při svých aktivitách čelí mnoha faktorům rizika. 

Obchodní pohledávky vznikají především při prodeji vlastních výrobků a zboží. Toto riziko je elimi-
nováno důslednou obchodní politikou při řízení odbytových vztahů. Vzhledem k tomu, že úvěrové 
riziko bylo shledáno nevýznamným, nevidí společnost nutnost uzavřít pojištění obchodních pohledá-
vek, protože odhadované pojistné by převýšilo možné ztráty. Zákazníci společnosti jsou většinou  
významné tuzemské a zahraniční obchodní společnosti s dobrou úvěrovou historií. 

Společnost čelí riziku neočekávaných změn ve směnném kurzu EUR. Vzhledem k charakteru činnosti 
společnosti  a k poměrně stabilnímu kurzu EUR je toto riziko z velké části eliminováno důsledným 
operativním řízením obchodní politiky společnosti. Zbylé riziko je předmětem pravidelného sledování. 

Společnost nepřijala žádné úvěry.  

Společnost také čelí riziku změn v tržních cenách materiálu, energií a nakupovaných služeb.  
Vedení společnosti však nepovažuje toto riziko za významné, vzhledem k nízké míře inflace v České 
republice.  

 

Finanční rizika 
IAS 32 požaduje, aby společnost zveřejnila podstatná finanční rizika a koncentraci finančních rizik. 
Existují tři hlavní rizikové faktory – měnové riziko, úvěrové riziko a úrokové riziko. 

Měnové riziko 
Měnové riziko se týká rizika snížení fair value obchodních pohledávek denominovaných v cizích 
měnách v důsledku znehodnocení směnných kurzů cizích měn nebo zvýšení fair value závazků v dů-
sledku zhodnocení směnných kurzů cizích měn. 

Pohledávky a závazky z obchodního styku vykázané v rozvaze jsou krátkodobé povahy, závazky 
v cizích měnách jsou evidovány v nevýznamné výši. Možné měnové riziko je eliminováno důsledným 
řízením obchodní politiky společnosti. 

Úvěrové riziko 
Úvěrové riziko reprezentuje riziko neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům. Standard IAS 32 
požaduje popis úvěrového rizika a jeho koncentrace. 

Společnost vytváří 100 % opravné položky ke všem pohledávkám, které jsou více než 180 dní po ter-
mínu splatnosti, protože existuje historická zkušenost, že součástí těchto pohledávek mohou být  
i ohrožené pohledávky. V oblasti pohledávek z obchodního styku však ve společnosti obtížně vymaha-
telné pohledávky vznikají v minimální míře.  Všechny pohledávky společnosti jsou pravidelně prově-
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řovány, v případě náznaků ohrožení jejich úhrady jsou důsledně vymáhány až po případné ukončení 
smluvní spolupráce. Ke všem ohroženým pohledávkám jsou tvořeny opravné položky.  

Úrokové riziko 
Společnost nepřijala žádný úvěr.  

Podniková spořitelna 
Společnost provozuje tzv. podnikovou spořitelnu, což znamená, že zaměstnanci a členové statutárních 
orgánů si mohou u společnosti otevřít vkladový účet na nějž si mohou uložit jakoukoliv částku. Tyto 
vklady jsou úročeny sazbou stanovenou vedením společnosti, která je obvykle vyšší než úrok posky-
tovaný obchodními bankami, ale současně nižší než obvyklý úrok z úvěru. 

Vklady neslouží jako primární zdroj financování firmy, kterým jsou především tržby a zisky z prodeje 
vlastních výrobků a zboží.  

Vklady mají především charakter zaměstnaneckého požitku, ne bankovní služby. Věřitelé jsou značně 
diversifikováni. Dosavadní zkušenost nepotvrzuje žádný neočekávaný a hromadný výběr vkladů. Do-
kud budou tržní úrokové sazby vkladů nízké, jsou tyto vklady mimořádně výhodné a není pravděpo-
dobné, že by se masově vybíraly.  

Společnost dlouhodobě drží dostatek volných prostředků ke krytí vkladů, nekryté výkyvy jsou jen 
krátkodobé. V případě nízké likvidity je připravena tento krátkodobý výkyv krýt revolvingovým úvě-
rem. 

Společnost je zisková a lze předpokládat, že zisky budou dále pokračovat. Pokud by se situace změni-
la, je společnost připravena činnost spořitelny ukončit. 

7.4 Konsolidovaná účetní závěrka 
Konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna společně s touto individuální závěrkou ve výroční 
zprávě společnosti za rok 2006. 

8. Nově přijaté předpisy 
K sestavení těchto účetních výkazů byly použity standardy IAS, IFRS a interpretace SIC a IFRIC 
účinné k 31. 12. 2006.  

9. Stručný přehled účetní terminologie 
České ekvivalenty termínů, které se používají v souvislosti se standardy IAS/IFRS a mají v této sou-
vislosti přesně definovaný význam, nejsou v řadě případů ustáleny.  

V této části je podán základní přehled nejdůležitějších termínů, kterých se v této příloze užívá, spolu 
s jejich anglickými ekvivalenty a standardy, ke kterým se vztahují a kde lze najít jejich přesný vý-
znam.  

Fair value (Fair Value) — obecný pojem IAS/IFRS, definován např. v IAS 32 
Finanční aktiva ve fair value s výsledkovým přeceňováním (Financial Assets at Fair Value 
through Profit or Loss) — IAS 39 
Investice do nemovitostí (Investment Property) — IAS 40 
Podmíněná aktiva (Contingent Assets) — IAS 37 
Podmíněné závazky (Contingent Liabilities) — IAS 37 
Pozemky, budovy, zařízení (Property, Plant, Equipment) — IAS 16, IAS 36 
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Rezerva (Provision) — IAS 37 
Rozvahová závazková metoda (Balance Sheet Liability Method, Asset-and-Liability 
Method) — IAS 12 
Snížení hodnoty aktiv (opravná položka) (Impairment) — IAS 36, IAS 39 
Výnosy příštích období (Deferred Income) — IAS 18 
Výsledková metoda (Income Statement Liability Method) — IAS 12 
Zisk na akcii (Earnings Per Share) — IAS 33 

 

Ve Vrbátkách dne 10. dubna 2006 

Ing. Zdeněk Kovařík 
předseda představenstva 

Ing. Olga Šubertová 
ekonom společnosti 
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