Litovelská cukrovarna, a. s.
Loštická 131, Litovel

Výroční zpráva
za rok 2015
březen 2016

1. Základní údaje o společnosti
Název účetní jednotky:
Sídlo:
Datum založení:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Rejstříkový soud:
Číslo v rejstříku:
Akcie:
Základní jmění:
Internetová adresa:
Telefon:

Litovelská cukrovarna a.s.
Loštická 131, Litovel
3. 4. 1996
64509109
akciová společnost
Krajský soud v Ostravě
oddíl B, vložka 2566
380 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč
19 000 000 Kč
www.cukrovarna.cz
585 112 111

K hlavním činnostem společnosti patří výroba cukru z cukrové řepy, nákup a
prodej melasy a zprostředkovatelská činnost. Hodnocení § 66a obchodního zákoníku
v podmínkách a.s. je bezpředmětné.
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Společnost měla v roce 2015 přepočtený stav 101,00 pracovníků a mzdové
náklady činily 30 879 tis. Kč.
Společnost se nezabývá činností v oblasti vědy a výzkumu.
V oblasti životního prostředí v roce 2015 společnost investovala 29 634 tis. Kč
do modernizace kotle K1.
Od data účetní závěrky do vypracování výroční zprávy nedošlo ke změně
žádných významných skutečností.
Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. nebyla zpracovaná.

2. Výsledek hospodaření za rok 2015
Společnosti byla stanovena individuální produkční kvóta ve výši 22 596,848
tun.
Společnost v roce 2015 investovala do majetku celkem 42 529 tis. Kč, z toho
významné položky:
POLOŽKOVÝ ROZPIS
Kotelna K1
Osobní automobil Subaru
Plnička Big – Bag
Ovinovací stroj
Pozemky
Confit filtrační jednotka
Silo strojní část

CELKEM V TIS. KČ
29 634
600
336
172
6 831
903
3 973

Náklady na údržbu a opravy byly ve výši 13 716 tis. Kč. Tím si společnost
připravila podmínky pro navýšení denního řezání a celkové výroby.
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Kampaň byla zahájena 2. října 2015 a ukončena 4. ledna 2016. Celkem bylo
vyrobeno 34 435,392 tun cukru a zpracováno 204 088 tun cukrovky. Průměrná
digesce veškeré vykoupené cukrovky byla 18,08 %.
Společnost dosáhla za rok 2015 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši
71 969 tis. Kč. V tomto hospodářské výsledku jsou zahrnuty i výnosy z titulu
vydaných faktur za smluvní pokutu firmě ENERGO WORKS Kolín ve výši 11 743 tis.
Kč a firmě T-PROJECT Brno ve výši 11 743 tis. Kč. Tyto položky nebyly zahrnuty do
základu pro daň z příjmu právnických osob za rok 2015 a budou zahrnuty až po
jejich uhrazení.
Celkový prodej cukru činil 46 479 tun, což je o 9 632 tun více než v roce 2014.
K 31. 12. 2015 nemá společnost vytvořeny rezervy na opravy. Společnost dosáhla
tržeb za zboží, vlastních výrobků a služeb ve výši 753 532 tis. Kč, což je snížení
oproti roku 2014 o 64 172 tis. Kč. Základní údaje o hospodaření nám udávají přílohy
„Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu“ a „Rozvaha v plném rozsahu“.

3. Záměry společnosti na rok 2016
V roce 2016 se společnost zaměří na navýšení výroby při pokud možno
minimálním nárůstu režijních nákladů (údržba, energie, služby aj.).
Cílem společnosti je dosažení tržeb minimálně ve výši 750 000 tis. Kč za
zboží, vlastní výrobky a služby. K dosažení tohoto cíle má společnost nasmlouváno
250 000 tun cukrové řepy a předpokládáme výrobu minimálně 36 600 tun cukru a
11 500 tun melasy.

V Litovli dne 30. 3. 2016
Zpracovala: Iva Fojtková

PhDr. Jana Kolomazníková v.r.
předsedkyně představenstva

Ing. Ivo Mikstein v.r.
místopředseda představenstva
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