Litovelská cukrovarna, a. s.
Loštická 131, Litovel

Výroční zpráva
za rok 2018
duben 2019

1. Základní údaje o společnosti
Název účetní jednotky:
Sídlo:
Datum založení:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Rejstříkový soud:
Číslo v rejstříku:
Akcie:
Základní kapitál:
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.
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Společnost měla v roce 2018 přepočtený stav 99,00 pracovníků a mzdové
náklady činily 35 372 tis. Kč.
Společnost se nezabývá činností v oblasti vědy a výzkumu.
V oblasti životního prostředí v roce 2018 společnost investovala 205 tis. Kč na
zařízení eliminace zápachu.
Od data účetní závěrky do vypracování výroční zprávy nedošlo k žádné
významné události. Od rozvahového dne do data zpracování účetní závěrky
3.4.2019 nedošlo k dalším změnám významných skutečností.
Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. byla zpracovaná.

2. Výsledky hospodaření za rok 2018
Kampaň 2018/2019 byla zahájena 20. září 2018 a ukončena 22. ledna 2019.
V této kampani bylo vyrobeno celkem 42 008,105 tun cukru a bylo vykoupeno
302 951 tun cukrovky. Průměrná digesce veškeré vykoupené cukrovky byla 17,40 %.
Tabulka prodeje a výroby cukru v roce 2018
Prodej
1.1.2018 - 31.12.2018

Výroba 2018/2019
(20.9.2018 - 22.1.2019)
CELKEM

36 780,221

leden 2019

42 008,105

6 798,367

Výroba
2017/2018
leden 2018
5 592,036

Celkový prodej cukru v roce 2018 činil 36 780,221 tun, což je oproti roku 2017
méně o 15 822,422 tun.
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Společnost v roce 2018 investovala do majetku celkem 6 166 tis. Kč, z toho
významné položky:
POLOŽKOVÝ ROZPIS
Automatická paletizační linka
Server DELL

CELKEM V TIS. KČ
5 074
97

Dále společnost v roce 2018 vynaložila na technické zhodnocení stávajícího
investičního majetku částku 20 522 tis. Kč.
Náklady na údržbu a opravy byly ve výši 11 991 tis. Kč. Tím si společnost
připravila podmínky ke stabilizaci celkové výroby.
Společnost dosáhla za rok 2018 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši
3 198 tis. Kč. Opravné položky k vydaným fakturám za smluvní pokuty firmě
ENERGO WORKS Kolín ve výši 11 743 tis. Kč a firmě T-PROJECT Brno ve výši
11 743 tis. Kč byly v roce 2018 zrušeny v plné výši, tj. 23 486 tis. Kč a pohledávka
odepsána. V roce 2018 byly opravné položky vytvořeny ve výši 2 026 tis. Kč
k pohledávkám za firmou PRZETWORNIA OWOCOWO WARSZAWA.
Společnost v roce 2018 neuplatnila slevu na dani z příjmů, stanovené v § 2
odst. 2 písm. c) a d) a v §2 odst. 3 písm. b) a c) zákona o investičních pobídkách.
Společnost uzavřela s Komerční bankou Opční transakce do 26.10. 2021,
s Českou spořitelnou do 02.05.2022 ve věci zajištění realizační ceny proti pohybu
kurzu EUR.
K 31. 12. 2018 nemá společnost vytvořeny rezervy na opravy. Společnost
dosáhla tržeb za zboží, vlastních výrobků a služeb ve výši 404 917 tis. Kč, což je
snížení oproti roku 2017 o 315 726 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 2019
V roce 2019 společnost provede střední generální opravu difuze a řepného
výtahu. Dále bude společnost pokračovat v přípravě projektové dokumentace pro
výstavbu ČOV.
Cílem společnosti je dosažení tržeb minimálně ve výši 434 000 tis. Kč za
zboží, vlastní výrobky a služby. K dosažení tohoto cíle má společnost nasmlouváno
304 000 tun cukrové řepy a předpokládáme výrobu minimálně 42 000 tun cukru a
12 000 tun melasy.
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4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
POUŽITELNÝ ZISK
Dividendy
Tantiémy
NEROZDĚLENÝ ZISK

414 000,00

414 000,00

V Litovli dne 3. 4. 2019
Zpracovala: Iva Fojtková

Ing. Václav Řehák v.r.
místopředseda představenstva

Ing. Leopold Klabal v.r.
předseda představenstva
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