Litovelská cukrovarna, a. s.
Loštická 131, Litovel

Výroční zpráva
za rok 2013
duben 2014

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

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

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 2013 100,3 přepočtených pracovníků a mzdové náklady činily
30 175 tis. Kč
Společnost se nezabývá činností v oblasti vědy a výzkumu.
V oblasti životního prostředí nebyly v roce 2013 investice.
Od data účetní závěrky do vypracování výroční zprávy se nic významného nestalo.

II. Hospodářský výsledek za rok 2013.
Společnost překročila záměry, které si uložila ve výroční zprávě za rok 2012, kromě
výše zisku. Společnosti byla stanovena individuální produkční kvóta ve výši 22 596,848 tun.
Společnost v roce 2013 investovala celkem 36 238 tis. Kč, z toho největší investice byly:
nádrž na melasu 4 000 tun celkem 10786 tis. Kč
rekonstrukce odparky celkem 5 891 tis. Kč
rekonstrukce plavící linky 3 519 tis. Kč
transformátor T1 a T2 ve výši 4 290 tis. Kč
řepní výtah ve výši 3 953 tis. Kč.
Údržba a opravy byly provedeny ve výši 44 706 tis. Kč. Tím si společnost připravuje
podmínky pro navýšení denního řezání a celkové výroby.
Kampaň byla zahájena 25. září 2013 a ukončena 3. ledna 2014. Celkem bylo vyrobeno
34 976,481 tun cukru. Bylo zpracováno 240 898 tun cukrovky při průměrné digesci 16,52 %.
Společnost dosáhla za rok 2013 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši
29 537 tis. Kč. Po zdanění činí hospodářský výsledek 23 861 tis. Kč. Hospodářský výsledek
byl ovlivněn nižším prodejem oproti plánu, zvýšením údržby a poklesem prodejních cen.
Celkový prodej cukru činil 32 504 tun, což je o 4 714 tun více než v roce 2012. K 31.12.2013
nemá společnost vytvořeny rezervy na opravy. Společnost dosáhla tržeb za zboží, vlastních
výrobků a služeb ve výši 896 584 tis. Kč, což je zvýšení oproti roku 2012 o 340 875 tis. Kč,
tj. o 38,01%. Základní údaje o hospodaření nám udávají přílohy „Výkaz zisku a ztrát v plném
rozsahu“ a „Rozvaha v plném rozsahu“.
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III. Záměry společnosti na rok 2014.
V roce 2014 bude činnost společnosti zaměřena na navýšení výroby s minimálně
vynaloženými náklady. K tomu mají přispět opravy a investice k dosažení cíle zpracovávat od
kampaně 2015/2016 290 000 tun cukrové řepy a vyrábět 42 000 tun. cukru.
Mezi největší investice roku 2014 patří výstavba nového sila, dokončení rekonstrukce kotelny
a nákup nového řízkolisu. Všechny tyto investice by měly být uvedeny do provozu na kampaň
2014/2015. Na další roky je počítáno s vybudováním ČOV a balícího centra.
Společnost bude usilovat o udržení přidělené výrobní kvóty cukru na roky 2015-2017,
po těchto letech regulace trhu s cukrem v EU končí.
Cílem společnosti je dosažení tržeb minimálně ve výši 800 000 tis. Kč za zboží,
vlastní výrobky a služby. K dosažení tohoto cíle má společnost nasmlouváno 244 360 tun
cukrové řepy a chce vyrobit minimálně 35 500 tun cukru.

IV. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
POUŽITELNÝ ZISK
Dividendy
Tantiémy
NEROZDĚLENÝ ZISK

23 860 452,24
300 000,00
23 560 452,24

V. Přílohy k výroční zprávě:
a) Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
b) Rozvaha v plném rozsahu
c) Příloha k účetní závěrce
d) Výrok auditora k roční účetní závěrce
V Litovli dne 22.4. 2014
Zpracoval: Ing. Leopold Klabal

Ing. Miloslav Kolomazník v.r.
předseda představenstva
Ing. Leopold Klabal v.r.
místopředseda představenstva
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