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II.   Textová část zprávy emitenta kótovaného cenného papíru 

k 30.6.2004 
 

 
1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 
 
Obchodní firma (Název): MJM Litovel a.s.   
  
Sídlo:    Cholinská 1048/19, Litovel  
    
PSČ:         784 01  
  
 IČ:    45193592   
Datum založení:  1.května 1992    
Právní forma:   akciová společnost   
 
 
1.1.  Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen:. 

Jediným zakladatelem byl Fond národního majetku  České republiky se sídlem v Praze 
1, Gorkého náměstí 32. 

Společnost byla v roce 2003 účastnickou – nástupnickou společností fúze sloučením. 

Přeměny společnosti. Na společnost MJM  Litovel a.s.  se sídlem Litovel ,Cholinská 
1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592 přešlo z důvodu sloučení jmění zanikajících 
společností  a to společnosti MJM group, a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, 
PSC 784 01, IČ  25387014, společnosti Agropodnik Litovel a.s. se sídlem  Litovel, 
Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 47672960 a společnosti MJM – agroslužby, spol. 
s r.o. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 78401, IČ 47680385  

Právní řád:  České republiky 

Právní předpis: § 172 zákon č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku   
Právní forma:  akciová společnost   
Založen na dobu neurčitou.  

 
1.2.   Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku: 
          Společnost je zapsána u rejstříkového soudu vedeného Krajským soudem v Ostravě. 
 
        Číslo pod kterým je společnost zapsána : 
          Oddíl B, vložka 342 
 
1.3.  Údaje o cenných papírech : 
 
    Druh   kmenové 
   Forma   57663 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  
                  1 000,-Kč  v listinné podobě 
 
                              120671 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 
                                                 1 000,- Kč v zaknihované podobě  
        
   Připojené kupóny   ne 
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   ISIN    na majitele:  CS 0008434759 
   Celkový objem emise   178 334 000,-  Kč 
   Jmenovitá hodnota akcie  1 000,- Kč       
 
 

1.4. Názvy regulovaných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata          
       k obchodování: 

    RM – Systém, a.s. 

 
 

2. Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta kótovaného   
     cenného papíru 
 
 
2.1. Údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta 
 
 
V období od 1.1.2004 do 30.6.2004 zůstávají i nadále hlavními činnostmi společnosti výroba 
krmiv a krmných směsí, mlynářství, nákup zemědělských komodit od subjektů zemědělské 
prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování a obchodní činnost. V obchodní činnosti 
zejména nákup a prodej průmyslových hnojiv, prostředků na ochranu rostlin a pohonných 
hmot a maziv. Společnost se dále zabývá poskytováním služeb v oblasti zemědělství, pomocí 
speciálních strojů – tzv. TERRA GATORŮ (hnojení, vápnění) a RO-GATORŮ(postřiky 
porostů). 
Obchod s průmyslovými hnojivy, prostředky na ochranu rostlin a PHM, stejně jako 
poskytování zemědělských služeb získaly proti pololetí loňského roku na významu, neboť šlo 
o činnosti podniků, které byly účastny přeměny společností formou fúze (jako zanikající). 
MJM Litovel a.s. tedy převzalo tyto podnikatelské aktivity a úspěšně je provádí i nadále.  
 
 
 
2.2. Údaje o výrobní a obchodní činnosti 
 

 jednotky k 30.6.2003 k 30.6.2004 
Výroba krmných směsí tuna 21 638 25 192 
Výroba mlýnských výrobků tuna 10 914 11 442 
Míchání směsných hnojiv  tuna 5 797 6 002 
   
Nákup pšenice potravinářské  tuna 6 890 5 470 
Nákup ostatních obilovin  tuna 13 020 7 822 
Nákup olejnin včetně máku  tuna 185 221 
Prodej obilovin tuna 11 871 8 236 
Prodej olejnin včetně máku tuna 1 156 343 
Prodej průmyslových hnojiv  tuna 18 488 25 980 
Prodej prostř. na ochr. rostlin tis. Kč 111 379 126 931 
Prodej PHM (celkem)  tis. litr 13 919 10 813 
 z toho  benzín  tis. litr 2 602 1 577 
  nafta  tis. litr 10 761 8 877 
  bionafta tis. litr  556 359 
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Hlavní orientace na trhu je i nadále prováděna především na území okresu Olomouc, Přerov, 
Prostějov a v podhorské oblasti okresu Bruntál a Šumperk. Okres Olomouc je značným 
producentem potravinářského obilí, sladovnických ječmenů, řepky a máku. Okres Bruntál a 
Šumperk je naopak producentem krmných obilovin pro výrobu krmných směsí. 
 
 
 
2.3. Údaje o tržbách : 
 
 

 jednotky k 30.6.2003 k 30.6.2004 
Za prodej zboží tis. Kč 651 748 620 692
Tržby z prodeje vlastních výrobků tis. Kč 187 217 232 969
Tržby za služby tis. Kč 18 636 10 254
Změna stavu zásob tis. Kč 121 1 022
Aktivace  tis. Kč 11 493 20 482
Tržby z prodeje materiálu tis. Kč 6 336 20 924
Ostatní provozní výnosy  tis. Kč 195 138 156 996
Výnosové úroky  tis. Kč 38 9
Tržby z prodeje cenných papírů tis. Kč x x
Kurzové zisky   tis. Kč 201 51
Ostatní finanční výnosy tis. Kč x 1 694
Mimořádné výnosy  tis. Kč 15 x
Výnosy z cenných papírů tis. Kč x x
   
Výnosy celkem  1 070 943 1 065 093
   
Hospodářský výsledek tis. Kč 32 463 42 843

 
 
 
2.4. Údaje o rozvaze : 
 
 

 jednotky k 30.6.2003 k 30.6.2004 
AKTIVA celkem  tis. Kč 1 002 439 1 050 032
Stálá aktiva tis. Kč 345 922 330 800
Oběžná aktiva tis. Kč 649 642 713 975
Ostatní aktiva tis. Kč 6 875 5 257
   
PASIVA celkem  tis. Kč 1 002 439 1 050 032
Vlastní kapitál tis. Kč 424 651 468 966
Cizí zdroje tis. Kč 577 788 581 066
Časové rozlišení tis. Kč x x
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3.  Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a     
     hospodářské výsledky emitenta 
 

Příznivý vývoj klimatických podmínek v územní oblasti působnosti emitenta způsobily ve 
srovnání s I.pololetím loňského roku nárůst objemu prodeje u hnojiv o cca 40% a postřiků 
na ochranu rostlin o cca 14%.  
 
Meziročně bylo docíleno nárůstu výroby krmných směsí (o 3 554 tun) mimo jiné také 
získáním nového významného obchodního partnera z regionu jižní Moravy, který se 
zabývá výkrmem jatečních vepřů. Toto rozšíření obchodní činnosti následně ovlivnilo 
dynamiku růstu tržeb z prodeje vlastních výrobků. 
 
Vzhledem k loňským zaorávkám bylo ke sklizni v roce 2003 více jarních obilovin 
(zejména ječmen jarní) a podstatná část rostlinných produktů tak byla nakoupena ve III. a 
IV. čtvrtletí  roku 2003. Proto se v prvním pololetí roku 2004 nakupovalo méně rostlinných 
produktů ve srovnání s předcházejícím rokem. K prodeji byl pouze ječmen jarní a 
kukuřice, proto byl i v prodeji obilovin výpadek v celkové výši cca 3 500 tun. 
 
Na základě přijetí opatření ke snížení nově vznikajících potenciálně rizikových pohledávek 
došlo proti roku 2003 ke snížení prodeje pohonných hmot a to jak u benzínu z loňských 
2 602 tis.litrů na 1 577 tis.litrů tak u motorové nafty z 10 761 tis. l na 8 877 tis. l. Tento 
pokles byl ovšem kompenzován nárůstem marže u daného zboží. 
 
Společnost v průběhu prvního pololetí roku 2004 hledala nového partnera pro úvěrovou 
angažovanost na nákupy rostlinných produktů ze sklizně roku 2004 a na ostatní obchodní 
činnost. V období měsíců května a června probíhala jednání o změně finanční instituce 
z původní Komerční banky a.s. na HVB Bank Czech Republic a.s.. Výsledkem těchto 
jednání bylo uzavření smlouvy s novou finanční institucí. Společnost tím získá nižší 
úrokovou zatíženost a větší soulad mezi vývojem oběžných prostředků a jejich finančním 
krytím.  
 

 
 
 
4. Odpovídající srovnání s prvním pololetím předcházejícího roku: 
 
 Výkaz zisků a ztrát a rozvaha v plném rozsahu jsou nedílnou součástí této pololetní 

zprávy – srovnání s minulým obdobím.  
 Srovnání výrobní a obchodní činnosti je popsáno v bodě 3 této pololetní zprávy. 
 Ve společnosti nedochází k podstatným odchylkám.  
 
 Ukazatele o tržbách ovlivnily v meziročním srovnání dva zásadní faktory. Prvním je 

podnikatelská činnost společnosti. Tento vliv je viditelný zejména u tržeb za vlastní 
výrobky, které vykazují proti roku 2003 nárůst o 45 752 tis. Kč. Hlavní podíl na tomto 
zvýšení nese výroba krmiv a krmných směsí (popsáno v bodě 3). S výrobou související 
tržby za aktivaci výrobků a služeb vykazují meziroční nárůst 8 989 tis. Kč. Zde se opět 
promítá vliv zvýšené výroby a dále vliv vstupních cen surovin pro výrobu mlýnských 
výrobků, které proti loňskému roku vykazují významný nárůst.  Pokles tržeb za služby 
souvisí, v roce 2004, především s výpadkem skladování zásob pro Státní zemědělský 
intervenční fond. V meziročním srovnání se jedná o částku řádově 6 500 tis. Kč. 

 Druhým faktorem je způsob účtování zásob používaných jak pro vlastní potřebu výroby 
tak pro prodej odběratelům. Tato se meziročně projevuje záměnou u tržeb za zboží a tržeb 
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z prodeje materiálu. V roce 2004 využívá společnost ve větší míře nakupované zboží také 
jako materiál pro vlastní potřebu při výrobě krmných směsí(zejména sojové šroty).  Proto 
je při obchodech s touto surovinou účtováno jako o materiálu, jehož přebytky jsou 
průběžně zobchodovány.  

 
 Údaje o rozvaze odpovídají běžnému vývoji hospodaření podniku. Ve stálých aktivech 

došlo ke snížení stavu o 15 122 tis. Kč. Z této částky tvoří 10 640 tis. Kč odpis 
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, který vznikl na základě přeměny společnosti 
formou fúze. U ostatních částek odpovídá pokles běžnému odpisovému plánu (snížení o 
13 239 tis. Kč). K nárůstu ve stálých aktivech došlo zejména v oblasti dlouhodobého 
finančního majetku (navýšení o 6 970 tis. Kč) z důvodu nákupu podílu společnosti 
v cizích obchodních firmách. Další navýšení představují běžné obchodní aktivity. 

 Oběžná aktiva vykazují proti loňsku nárůst o 64 333 tis. Kč. Částku tvoří z 42 579 tis. Kč 
zásoby společnosti, které mají nárůst ve všech položkách. Nejvýznamnější je vývoj u 
zásob zboží (nárůst o 23 581 tis. Kč) a poskytnutých záloh na zásoby (nárůst o 14 828 tis. 
Kč). U zboží se jedná o rostlinné produkty (důvody popsány v bodě 3). Zálohy společnost 
poskytla bonitním obchodním partnerům na sklizeň roku 2004 (záloha je úročena běžnou 
úrokovou sazbou). Zásoby materiálu, tzn. surovin pro výrobu, a stav vlastních výrobků 
mají meziročně nárůst 4 170 tis. Kč. Další nárůsty jsou v rovině krátkodobých pohledávek 
(meziročně o 19 765 tis. Kč). Meziroční rozdíl na řádku 49 v rozvaze ve výši 20 644 tis. 
Kč je způsoben fúzí podniku v roce 2003 a saldo tohoto řádku patří do pohledávek 
z obchodních vztahů, neboť se jedná o pohledávky mezi společnostmi účastnících se fúze 
a jejich vzájemné platby, které byly následně po zápisu fúze do obchodního rejstříku dle 
platných legislativních norem vyloučeny (tzn. nutnost vytvoření samostatné evidence 
v roce 2003).    

  
 V pasivech nedošlo k žádným výrazným meziročním výkyvům. V oblasti vlastního 

kapitálu jsou rozdíly tvořeny pouze hospodářskými výsledky roku 2004 a rozdělením 
výsledku za rok 2003 dle rozhodnutí valné hromady1. V cizích zdrojích je rozdíl 
v celkových číslech nepatrný ( 3 278 tis. Kč). Tento je tvořen poklesem dlouhodobých 
závazků ( 7 826 tis. Kč) – snížení odloženého daňového závazku, navýšením 
krátkodobých závazků ( 6 027 tis. Kč) zejména v rovině obchodních vztahů a nárůstem 
bankovních úvěrů a výpomocí ( 5 077 tis. Kč). V prvním pololetí roku 2004 došlo, 
z důvodu eliminace kurzových rozdílů, ke změně finančního krytí poskytovaného 
společností LB Interfinanz Praha. Původní krátkodobá půjčka v EUR byla předčasně 
splacena a byl přijat střednědobý úvěr v Kč se splatností v roce 2008. Tato operace se 
projevila v meziročním rozdílu na řádcích 114 a 116 v pasivech.  

 
  
 Případné rozdíly v meziročním srovnání s pololetní zprávou za rok 2003 jsou způsobeny 

především fúzí podniků, zapsanou v obchodním rejstříku k 1.9.2003 viz. bod 
1.1.(odůvodnění je obsaženo ve výroční zprávě za rok 2003).  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Dne 25.6.2004 proběhla v sídle společnosti řádná valná hromada, která rozhodla o rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2003 následovně: dotace do sociálního fondu společnosti – 200 000,00 Kč, dotace do rezervního 
fondu dle stanov 1 716 170,09 Kč, nerozdělený hospodářský výsledek 32 407 231,70 Kč. Dle zápisu z valné 
hromady společnosti došlo k odvolání člena představenstva pana Vladimíra Žouželky a novým členem 
představenstva byl zvolen Ing. Radomír Šmoldas. 
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5.   Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti  
      emitenta a jeho hospodářských výsledků v druhém pololetí 
 
 
  5.1. Výrobní a obchodní činnosti 
 

 jednotky II.pololetí Plán roku 2004 
Výroba krmných směsí tuna 29 808 55 000
Výroba mlýnských výrobků tuna 9 558 21 000
Míchání směsných hnojiv tuna 3 998 10 000
  
Nákup rostlinných produktů tuna 58 487 72 000
Prodej průmyslových hnojiv  tuna 15 020 41 000
Prodej PHM (celkem)  tis. litr 14 687 25 500
         z toho  benzín  tis. litr 1 923 3 500
          nafta + bionafta  tis. litr 13 123 22 000

 
 
 Vzhledem k tomu, že emitent působí v oblasti zemědělství, je jeho podnikání ovlivňováno 

zejména klimatickými podmínkami. Při zpracovávání popisu pravděpodobného vývoje 
v následujícím pololetí vycházela společnost z informací o prvních návozech rostlinných 
produktů na sklady ze žňové kampaně 2004. Z tohoto důvodu nedošlo k žádným úpravám 
ročního plánu, který je v pololetí v oblasti výroby plněn na 45 až 60%(dle typu výroby) a 
v oblasti tržeb na cca 54 %.       

  
 V akciové společnosti MJM Litovel a.s. nadále trvá investiční záměr na získání dalších 

skladovacích kapacit, jak bylo zmíněno již ve Výroční zprávě za rok 2003. Proto, že se ve 
veřejné dražbě nepodařilo získat majetek úpadce ZZN Haná Olomouc a.s. v Olomouci – 
Holici, který byl tvořen zejména skladovacími prostory a movitými věcmi, hledá 
společnost i nadále alternativní řešení v této průmyslové lokalitě (nákup nemovitosti, 
odkoupení části podniku, případně fúze společnosti), která z dopravně logistického 
hlediska nejlépe vyhovuje potřebě obsluhy jihovýchodní části regionu. V návaznosti na 
charakter pořizovaných kapacit by záměr mohl dosáhnout hodnoty do sto milionů korun. 

  
5.2. Očekávané tržby a hospodářský výsledek  
 
  tis.Kč 
 II. pololetí Plán roku 2004 
Předpoklad tržeb……………………………………….. 896 001 1 961 064
Předpoklad hospodářského výsledku…………………... 12 157 55 000
Předpoklad tržeb za zboží a služby…………………….. 512 721 1 143 667

z toho za PHM       170 867 375 500
 za průmyslová hnojiva 41 973 173 500
 za postřiky na ochr.rostlin 33 069 160 000
 za rostlinné produkty 91 909 139 000
 za Agroslužby 8 774 15 400
    

Předpoklad tržeb za vlastní výrobky a směsná hnojiva… 219 331 452 300
z toho za krmné směsi      135 064 280 000

 za mlýnské výrobky 55 039 110 800
 za směsná hnojiva 29 228 61 500
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6. Údaje o osobách odpovědných za pololetní zprávu emitenta 
 
Osoby odpovědné za pololetní zprávu: 
 
Ing. Miroslav Šuba      
předseda představenstva      
r.č. 450904/438       
772 00 Olomouc, Václava III č.10     
 
Čestné prohlášení a podpisy osoby/osob odpovědných za pololetní zprávu, že údaje uvedené 
v pololetní zprávě nebo její části odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, 
nebyly opomenuty či zkresleny. 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v pololetní zprávě odpovídají skutečnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta 
cenných papírů, nebyly vynechány. 
 
 
 
 
 
 
……………………………..     
 
Ing. Miroslav Šuba      
předseda představenstva     
r.č. 450904/438      
772 00 Olomouc, Václava III č.10     
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