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Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:
Minulé období

označ. AKTIVA                                brutto korekce netto netto
Aktiva celkem 001 1 351 899 -390 548 961 351 920 794

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek 003 843 348 -371 238 472 110 334 207
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 1 582 -1 543 39 421
B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0
B.I.3. Software 007 1 582 -1 543 39 421
B.I.4. Ocenitelná práva 008 0
B.I.5. Goodwill 009 0
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 811 384 -369 695 441 689 325 209
B.II.1. Pozemky 014 10 347 10 347 9 998
B.II.2. Stavby 015 349 181 -163 244 185 937 193 935
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 211 068 -192 179 18 889 21 003
B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0
B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 172 -84 88 120
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 133 811 133 811 843
B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 401 401
B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 106 404 -14 188 92 216 99 310
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 30 382 0 30 382 8 577
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 15 000 15 000
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 15 382 15 382 8 577
B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstaný vliv 027 0
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0
C. Oběžná aktiva 031 458 848 -19 310 439 538 580 893
C.I. Zásoby 032 240 862 0 240 862 206 613
C.I.1. Materiál 033 12 880 12 880 17 411
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0
C.I.3. Výrobky 035 958 958 1 086
C.I.4. Zvířata 036 0
C.I.5. Zboží 037 210 620 210 620 178 716
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 16 404 16 404 9 400
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0
C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0
C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0
C.II.7. Jiné pohledávky 046
C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 200 311 -19 310 181 001 354 266
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 189 695 -19 310 170 385 298 841
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 6 139 6 139 7 114
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0
C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 62 62 445
C.III.9. Jiné pohledávky 057 4 415 4 415 47 866
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 17 675 0 17 675 20 014
C.IV.1. Peníze 059 1 799 1 799 1 165
C.IV.2. Účty v bankách 060 15 876 15 876 18 849
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0
D.I. Časové rozlišení 063 49 703 0 49 703 5 694
D.I.1. Náklady příštích období 064 1 058 1 058 2 769
D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 1 912 1 912 2 925
D.I.3. Příjmy příštích období 066 46 733 46 733

Kontrolní číslo 999 5 357 893 -1 562 192 3 795 701 3 677 482

číslo 
řádku

Běžné účetní období
45193592

31.12.2004
MJM Litovel a.s.



Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. PASIVA              
číslo 
řádku Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období

Pasiva celkem 067 961 351 920 794
A. Vlastní kapitál 068 461 277 426 205
A.I. Základní kapitál 069 178 334 178 334
A.I.1. Základní kapitál 070 178 334 178 334
A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
A.I.3. Změny základního kapitálu 072
A.II. Kapitálové fondy 073 118 119 118 119
A.II.1. Emisní ažio 074
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 118 359 118 359
A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 -240 -240
A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 66 021 64 264
A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 35 840 34 124
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 30 181 30 140
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 63 573 31 165
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 63 573 31 165
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 35 230 34 323
B. Cizí zdroje 085 500 074 494 589
B.I. Rezervy 086 0 0
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087
B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088
B.I.3. Rezerva na daň z príjmů 089
B.I.4. Ostatní rezervy 090
B.II. Dlouhodobé závazky 091 38 524 44 184
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093
B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096
B.II.6. Vydané dluhopisy 097
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098
B.II.8. Dohadné účty pasivní 099
B.II.9. Jiné závazky 100 3 855 4 151
B.II.10. Odložený daňový závazek 101 34 669 40 033
B.III. Krátkodobé závazky 102 188 196 200 815
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 166 375 182 306
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104
B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 531 531
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 12 393 9 518
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 1 251 1 105
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 3 897 288
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110
B.III.9. Vydané dluhopisy 111
B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 3 749 7 067
B.III.11. Jiné závazky 113
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 273 354 249 590
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 54 567 28 000
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 213 287 186 830
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 5 500 34 760
C.I. Časové rozlišení 118 0 0
C.I.1. Výdaje příštích období 119
C.I.2. Výnosy příštích období 120

Kontrolní číslo 999 3 810 174 3 648 853

31.12.2004
MJM Litovel a.s.
45193592



Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 01 1 437 755 1 118 816
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1 370 679 1 063 118
+ Obchodní marže 03 67 076 55 698
II. Výkony 04 503 030 446 370
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 464 317 421 222
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -130 -856
II.3. Aktivace 07 38 843 26 004
B. Výkonová spotřeba 08 422 066 362 627
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 375 895 323 435
B.2. Služby 10 46 171 39 192
+ Přidaná hodnota 11 148 040 139 441
C. Osobní náklady 12 52 741 50 888
C.1. Mzdové náklady 13 37 573 37 826
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 174 608
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 13 436 11 950
C.4. Sociální náklady 16 558 504
D. Daně a poplatky 17 1 868 2 366
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 19 952 20 477
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 35 166 12 391
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 363 473
III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 34 803 11 918
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 31 643 10 661
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 130 5
F.2. Prodaný materiál 24 31 513 10 656

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 16 610 5 276

IV. Ostatní provozní výnosy 26 339 432 292 342
H. Ostatní provozní náklady 27 335 490 291 298
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* Provozní výsledek hospodaření 30 64 334 63 208
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0

VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41
X. Výnosové úroky 42 1 785 2 465
N. Nákladové úroky 43 15 668 17 109
XI. Ostatní finanční výnosy 44 12 609 6 326
O. Ostatní finanční náklady 45 14 038 12 150
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* Finanční výsledek hospodaření 48 -15 312 -20 468
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 13 690 8 153
Q.1. splatná 50 19 055 15 809
Q.2. odložená 51 -5 365 -7 656
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 35 332 34 587
XIII. Mimořádné výnosy 53 16
R. Mimořádné náklady 54 102 280
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0
S.1. splatná 56
S.2. odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodaření 58 -102 -264
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 35 230 34 323
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 48 920 42 476

Kontrolní číslo 99 6 066 178 4 963 220

31.12.2004
MJM Litovel a.s.
45193592

označ. Text                       číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období



Přehled o peněžních tocích (cash flow) k
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. Text                                  sledovaném minulém

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátk
účetního období 20 014 9 566
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 49 023 42 741
A.1. Úpravy o nepeněžní operac -12 255 39 977

A.1.1
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých 
aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 19 952 20 477

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezer -45 856 5 324
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+ -233 -468
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků,
vyúčtované výnosové úroky (-) 13 882 14 644

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operac

A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnam
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 36 768 82 718

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitá 120 005 -28 758

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účt
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 164 967 -21 275

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivníc
účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních -17 717 33 662

A.2.3. Změna stavu zásob (+/- -27 245 -41 145

A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího d
peněžních prostředků a ekvivalentů

A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádným
položkami 156 773 53 960

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků ( -15 667 -17 109
A.4. Přijaté úroky (+) 1 785 2 465

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně z
minulá období (-) -13 690 -8 153

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvo
mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z 
příjmů z mimořádné činnosti -102 -264

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnos 129 099 30 899

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých akti -158 238 -684
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 233 468
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnos -158 005 -216

Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobýc
závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé 
provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 26 567 -16 000

C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněž
ekvivalenty 0 -4 235

C.2.1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýše
základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně 
složených záloh na toto zvýšení (+) 0 -4 235

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkov
daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se 
společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u 
komanditních společností (-)

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnos 26 567 -20 235
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředk -2 339 10 448
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci obdo 17 675 20 014

Kontrolní číslo 331 963 204 586

31.12.2004
MJM Litovel a.s.
45193592

Skutečnost v účetním období



Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k:
Název účetní jednotky:

IČ:

označ. Text                                  sledovaném minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
1. počáteční zůstatek 178 334 121 277
2. zvýšení 57 057
3. snížení
4. konečný zůstatek 178 334 178 334

B. Základní kapitál nezapsaný
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252
1. počáteční zůstatek A. +/- B.     
2. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů
3. změna stavu účtu 252
4. konečný zůstatek účtu 252     
5. konečný zůstatek A. +/- B.    

D. Emisní ážio
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

E. Rezervní fondy
1. počáteční zůstatek 34 124 17 070
2. zvýšení 1 716 17 054
3. snížení
4. konečný zůstatek 35 840 34 124

F. Ostatní fondy ze zisku
1. počáteční zůstatek 30 140 58 150
2. zvýšení 200
3. snížení 159 28 010
4. konečný zůstatek 30 181 30 140

G. Kapitálové fondy
1. počáteční zůstatek 118 119 5 817
2. zvýšení 112 542
3. snížení 240
4. konečný zůstatek 118 119 118 119

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

I. Zisk účetních období
1. počáteční zůstatek 31 165 9 719
2. zvýšení 32 408 21 446
3. snížení
4. konečný zůstatek 63 573 31 165

J. Ztráta účetních období
1. počáteční zůstatek     
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek    

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 35 230 34 323

Skutečnost v účetním období

31.12.2004
MJM Litovel a.s.
45193592



Hlavní finanční ukazatele roční zprávy emitentů

veřejně obchodovatelných cenných papírů

Stav k 31.12.2004
Druhý rok Rok předcházející Běžný rok
předcházející běžnému roku
běžnému roku

1. Aktiva celkem 454 318 920 794 961 351

2. Pohledávky celkem NETTO 183 685 354 266 181 001

Z toho dlouhodobé pohledávky z obchodního
x x x

styku

3. Vlastní kapitál 242 054 426 205 461 277

4. Základní kapitál 121 277 178 334 178 334

5. Závazky celkem 101 985 200 815 188 196

6. Emise dluhopisů x x x

7. Hodnota vlastního kapitálu připadající na akcii,
1 996 2 390 2 590

podílový list podílového fondu

8. Hospodářský výsledek 30 021 34 323 35 230



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Z p r á v a    n e z á v i s l é h o    a u d i t o r a 
 
                                      pro akcionáře akciové  společnosti 
 
                                             
                                 MJM   Litovel  a.s. 
  
 
                                    Cholinská 1048/19,784 01  Litovel, IČ:45193592 
 
 
 
 

 
    Odpovědný auditor: ing.Marie Havlíčková, Hradečná 16, 783 24 Slavětín u Litovle 
                                     č.osvědčení 1627                                      
 
    Auditovaná účetní závěrka je k 31.12.2004 
 
    Společnost zastupoval předseda představenstva ing.Miroslav Šuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrok  auditora k účetní závěrce: 
 
 

Provedla  jsem  audit  přiložené  účetní  závěrky akciové společnosti  MJM Litovel a.s. 
Cholinská 1048/19,784 01 Litovel,IČ: 45 19 35 92  k  31.12.2004. 
Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou je vydat 
na základě  auditu výrok k této účetní závěrce. 
 
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory 
auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, 
aby auditor získal přiměřenou jistotu , že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.  
Audit  zahrnuje  výběrovým  způsobem  provedené  ověření  úplnosti  a  průkaznosti částek 
a  informací  uvedených  v účetní  závěrce.  Audit  rovněž  zahrnuje  posouzení  správnosti 
a  vhodnosti   použitých  účetních  postupů  a  významných  odhadů  učiněných  společností  
a  zhodnocení  celkové  prezentace  účetní  závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit 
poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. 
 
Podle mého názoru účetní  závěrka  podává  ve  všech  významných  ohledech  věrný 
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního  kapitálu a finanční  situace akciové společnosti   
MJM Litovel a.s. k 31.prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok  2004 v souladu se  
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 
 
 
 
V Hradečné 20.4.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Marie Havlíčková 
                                                                                            osvědčení  KAČR č.1627 
 
 



Příloha k účetní závěrce za rok 
2004 

 
 
 
Obecné údaje 
 
1. Popis účetní jednotky 
-------------------------------- 
 
 
Název :  MJM Litovel a.s. 
 
 
Sídlo :   Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 
 
Právní forma:  akciová společnost 
 
IČ:   45193592 
 
Rozhodující předmět činnosti: -  výroba krmných směsí 
     -  mlynářství 
     -  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 
Datum vzniku společnosti: 1. května 1992 
 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 342.  
Základní kapitál činí 178 334 000,- Kč a je zcela splacen. 
 
 V roce 2003 došlo ve společnosti k přeměně formou fúze společností MJM Litovel 
a.s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 45193592 jako nástupnické, MJM group, a.s., 
Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 25387014 jako zanikající bez likvidace, Agropodniku 
Litovel, a.s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 47672960 jako zanikající bez likvidace a 
MJM – agroslužby, spol. s r.o., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 47680385 jako 
zanikající bez likvidace, s rozhodným dnem fúze 1.1.2003 a zápisem fúze do obchodního 
rejstříku k 1.9.2003. 
 
 
Osoby podílející se na základním kapitálu více jak 20 % : 
 
Ing. Miroslav Šuba, Václava III č.10, Olomouc – počet akcií 41 819 kusů – podíl 23,4 %. 
 
 
 
 
 



Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: 
 
 V účetním období 2004 došlo ke změně ve složení představenstva společnosti na 
základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26.června 2004. 
 
V y m a z á v á   se : 
 
Člen představenstva :  
 Vladimír Žouželka   
 r.č. 530615/081 
 Řídeč č.p. 267, PSČ 783 95    
  den zániku členství v představenstvu: 25. června 2004 
 
Z a p i s u j e   s e  : 
 
Člen představenstva :  
 Ing. Radomír Šmoldas  
 r.č. 730831/5333 
 Pňovice 96, PSČ 784 01       
 den vzniku členství v představenstvu: 25. června 2004 
 
 
 
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém  účetním období  
 

V roce 2004 došlo k drobné změně organizační struktury společnosti. Divize obchodní 
z organizační struktury 2003 byla změněna na samostatné divize dříve podléhající divizi 
obchodní. Pod úsek generálního ředitele byl vytvořen úsek Agri-prodeje, ve kterém jsou 
organizování obchodní zástupci společnosti tzv. manažeři prodeje, jenž spolupracují  se 
zákazníky a zajišťují informační propojení na divize se zpětnou vazbou na zákazníky. 

Přílohou č. 1A a B jsou organizační struktury MJM Litovel a.s. platné pro rok 2004 a 
2003.  

 
  
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: 
 
 předseda představenstva   -  Ing. Šuba Miroslav  

 místopředseda představenstva  -  Ing. Neischlová Jitka 

 člen představenstva    -  Ing. Knajbl Michael  

 člen představenstva    -  Ing. Radomír Šmoldas 

 

 předseda dozorčí rady    -  Ing. Šoustal Zdeněk 

 člen dozorčí rady    -  Köhlerová Jaroslava 

 člen dozorčí rady    -  Ing. Ustrnul Libor  
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2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Majetková spoluúčast vyšší než 20 %: 
  
Název 
společnosti: IČ Sídlo 

Výše podílu 
na  ZK 

v % 

Výše ZK 
společnosti 

v tis. Kč 

Výše účetního 
HV  roku 2004 

v tis.Kč 
MJM – agro , spol. 
s r.o. 47973579 Litovel 100,0 240 - 214 

     
Dle § 27 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl obchodní podíl 
ve společnosti MJM agro, spol. s r.o. již v roce 2003 přeceněn na nulovou hodnotu. 
Společnost nepodniká. 
 Ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku ani další smlouvy nebyly v účetním 
období 2004 uzavřeny. 
  Přehled o uzavřených smlouvách  a vzájemných vztazích je podrobně uveden ve 
zprávě představenstva podle § 66 a) obchodního zákoníku. 
 
 
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
-------------------------------------------------------- 
 
 Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 
 Sledované 

účetní období 
Předcházející  
účetní období 

Sledované účetní 
období 

Předcházející  
účetní období 

Průměrný počet zaměst. 185 192 8 6
Mzdové náklady 37 573 37 826 6 548 3 725
Odměny čl. stat.org. spol. 678 329 540 180
Odm. čl. dozor. org. spol. 456 216 108 20
Ostatní odměny– živ.jub. 40 63  5
Náklady na soc. zabezp. 13 436 11 950 2 292 1 306
Sociální náklady 558 504  
Osobní náklady celkem 52 741 50 888 9 488 5 236
Meziroční rozdíl u mzdových nákladů řídících pracovníků je dán časovým posunem 
v proúčtování ročních odměn.   
 
 
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
------------------------------------------------ 

Společnost poskytla, na základě smlouvy,  osobní vozidlo i k účelu soukromého 
užívání Ing. Jitce Neischlové a Ing. Liboru Ustrnulovi. Použití vozidla je zdaňováno podle 
odst. 6, § 6 zákona 586/1992 Sb. PHM spotřebované pro soukromé účely si hradí z vlastních 
prostředků. 

Členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti byla v roce 2004, stejně jako 
ostatním zaměstnancům,  poskytnuta částečná úhrada kapitálových(životního, důchodového) 
pojištění v celkové výši 12 933,- Kč. Jiná plnění (mimo mzdových nákladů) ve prospěch 
akcionářů , statutárních orgánů nebo bývalým členům statutárních orgánů nebyla poskytnuta. 
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování  
 
 Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů a opatření pro účetnictví podnikatelů vč. 
Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023. 
 
 
1. Způsob oceňování majetku 
--------------------------------------- 

1.1. Zásoby 
----------- 
Účtování zásob:  
- je prováděno způsobem A evidence zásob 
- výdej ze skladu je účtován metodou průměrných cen 
 
Ocenění zásob výrobků: 
- ocenění výrobků je prováděno ve skutečných výrobních  
      nákladech zahrnujících -  přímé náklady 
    -  výrobní režie 
 
Oceňování nakupovaných zásob: 
 -  je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících 
    -  cenu pořízení 
    -  vedlejší pořizovací náklady (clo, dopravné, provize      
          a pod. – tyto jsou vedeny na analytických účtech 
          k účtům 112 a 132 a procenticky jsou zúčtovávány 
          do nákladů podle podílu výdejů ze skladu a zásob na 
          skladě dle jednotlivých materiálových skupin) 

 
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 

------------------------------------------------------ 
Ocenění DHM a DNM: 
- nakoupený je oceňován cenou pořízení 
- vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady  
 

1.3. Cenné papíry a majetkové účasti. 
--------------------------------------- 
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí: 
- ocenění nakupovaných cenných papírů je prováděno pořizovacími cenami 
 
 

1.4. Příchovy a přírůstky zvířat. 
--------------------------------------- 
Ve sledovaném období nebylo použito 
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2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
----------------------------------------------------------------- 
 Reprodukční pořizovací cenou je oceněn průmyslový objekt provozu v Bludově, který 
byl vložen do základního kapitálu společnosti v r. 1997, právní účinky vkladu do katastru 
nemovitostí nastaly dne 23.2.1998 a nemovitosti provozu v Přerově vložené do základního 
kapitálu společnosti v r. 1999, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly 6.4.2000. 
 Reprodukční pořizovací cena byla stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem 
valnou hromadou na základě posudku dvou soudních znalců. 
 
 
3. Změna oceňování, odpisování a postupů účtování 
--------------------------------------------------------------------- 
 Ve sledovaném účetním období došlo ke změnám oceňování u zásob z metody FIFO 
na metodu průměrných cen. Odpisování a postupy účtování zůstaly beze změny. 
 
 
4.  Opravné položky k majetku 
----------------------------------------- 

  
            K 31.12.2004 nebyla vytvořena žádná opravná položka na zásoby. 

 
K pohledávkám k 31.12.2004 byly vytvořeny opravné položky: 

 
K 31.12.2004 nebyl proúčtován  odpis pohledávek.                                                              

 
K 31.12.2004  byly dotvořeny  a účtovány opravné položky na vrub nákladů v celkové 

 výši: 
celkem:……        8 504 118,40 Kč 

  zákonné     284 455,90 Kč 
 nezákonné  8 219 662,50 Kč 
 
 

            Celkový stav opravných položek k 31.12.2004: 
 celkem:………      19 310 744,93 Kč 
  zákonné    7 392 973,77 Kč 

 nezákonné  11 917 771,06 Kč 
 

           Celkový dopad do účetního období 2004 
Rozdíl do nákladů……       8 504 118,40 Kč 

  zákonné      284 455,90 Kč 
  nezákonné      8 219 662,50 Kč             
 
 K 31.12.2004 byla vytvořena opravná položka k oceňovacímu rozdílu k nabytému 
 majetku v celkové výši: 
 celkem:……           7 093 577,00 Kč 
  
     oceňovací rozdíl k nabytému majetku  106 403 649,06 Kč 
     opravná položka dle § 23 odst. 14 zák. 
     o dani z příjmu (12/180 oceň.rozdílu)      7 093 576,68 Kč 
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5. Odpisování 
---------------------- 

Odpisování hmotného majetku v účetnictví je řešeno ve vnitropodnikové 
směrnici pro účetnictví. Majetek je zařazen do odpisových skupin se stanovením doby 
odepisování – životnosti. 
Účetní odpisy byly prováděny měsíčně dle programu ZZNet s integrací do účetnictví .  
V nákladech společnosti jsou zúčtovány účetní odpisy, které nejsou shodné s odpisy 
daňovými o 2 539 046,- Kč. Důvodem je zahájení odepisování v měsíci následujícím 
po měsíci, kdy byl majetek zařazen do užívání a rozdílná pořizovací cena majetku 
v provozech Bludov a Přerov.  

  Na základě této skutečnosti vznikl rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy: 
   Daňové odpisy v roce 2004 činí…… 17 413 100,-Kč 
   Účetní odpisy v roce 2004 činí…….  19 952 146,- Kč 
 
 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
---------------------------------------------------- 
 Při přepočtu cizích měn na českou měnu  používá společnost směnných kurzů 
vyhlášených ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. 
 
 
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.1. Aktiva 
--------- 
V oblasti aktiv je porovnáván meziroční stav k 31.prosinci. Významnou položkou 

v aktivech je u Dlouhodobého hmotného majetku řádek 20-Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek jehož výše představuje 133 811 tis. Kč. Hlavní náplní tohoto řádku je 
rozhodnutí o rozšíření skladovacích prostor v oblasti Olomoucka a s tím související 
pořízení areálu v Olomouci Holici v hodnotě dle znaleckého posudku 133 748 tis. Kč. 

Proti loňskému roku došlo k navýšení Dlouhodobého finančního majetku 
společnosti z 8 577 tis. Kč na 30 382 tis. Kč – z toho nákup podílu v Agrochemickém 
družstvu Přerov ve výši 15 000 tis. Kč, nákup cenných papírů společnosti VEPASPOL 
Olomouc a.s. ve výši 6 800 tis. Kč a členský vklad v Agrochemickém družstvu Přerov ve 
výši 5 tis. Kč. 

V oddíle krátkodobých pohledávek je proti roku 2003 pokles v řádku 57-Jiné 
pohledávky z důvodu splacení krátkodobých půjček poskytnutých společností.  

V posledním řádku aktiv(ř. 66) je vykázána částka 46 733 tis. Kč. Jedná se o 
příjmy příštích období plynoucí ze smluvního vztahu se Státním zemědělským 
intervenčním fondem(dále jen SZIF), kdy k podpisu smlouvy došlo před 31.12.2004, ale 
informace o množství byla odeslána ze SZIF až v lednu 2005. 

Ostatní položky aktiv vykazují adekvátní stav příslušící druhu podnikání 
společnosti MJM Litovel a.s. 
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K 31.12.2004 došlo k navýšení celkového Netto stavu aktiv firmy o 40 557 tis. Kč 
 z toho: 
 
 Stálá aktiva…………    137 903 tis. Kč 
  Dlouhodobý nehmotný majetek……              - 382 tis. Kč 
  Dlouhodobý hmotný majetek……  116 480 tis. Kč 
  z toho: Pozemky            349 tis. Kč 
   Stavby        - 7 999 tis. Kč 
   Samost.mov.věci a soubory      - 2 113 tis. Kč 
   Jiný dlouhodobý majetek           -32 tis. Kč 
   Nedokončený hmotný              132 968 tis. Kč 
   Poskytnuté zálohy na DHM          401 tis. Kč 
   Oceňovací rozdíl k nab.majetku    - 7 094 tis. Kč 

  Dlouhodobý finanční majetek……     21 805 tis. Kč
  Celkem dlouhodobý majetek ……   137 903 tis. Kč 
 

 Oběžná  aktiva             - 141 355 tis. Kč 
  Zásoby……              34 249 tis. Kč 
  Krátkodobé pohledávky……           - 173 265 tis. Kč 
  z toho: Pohledávky z obch. vztahů   - 128 456 tis. Kč 
   Stát – daňové pohledávky          - 975 tis. Kč 
   Dohadné účty aktivní           - 383 tis. Kč 
   Jiný pohledávky       - 43 451 tis. Kč 

  Krátkodobý finanční majetek……    - 2 339 tis. Kč
  Celkem oběžná aktiva ……            - 141 355 tis. Kč 
 

 Ostatní  aktiva       44 009 tis. Kč 
  Náklady příštích období…..           - 1 711 tis. Kč 
  Komplexní náklady příštích období……   - 1 013 tis. Kč 
  Příjmy příštích období………    46 733 tis. Kč
  Celkem ostatní aktiva      44 009 tis. Kč 

 
Celkem aktiva…………      40 557 tis. Kč 
 

  
1.2. Pasiva 

--------- 
 
V oblasti pasiv je porovnáván meziroční stav k 31.prosinci. Na navýšení 

vlastního kapitálu o 35 072 tis. Kč se podílí položky  
- Nerozdělený zisk minulých let ( 32 408 tis. Kč) 
- Výsledek hospodaření běžného účetního období (  907 tis. Kč) 
- Příděl do rezervního fondu z hospodářského výsledku 2003 ( 1 716 tis. Kč) 
- Sociální fond ( 41 tis. Kč) 

V cizích zdrojích došlo k záměně u bankovních úvěrů a výpomocí. Půjčka 1 322 tis. EUR 
od LB INTERFINANZ AG byla splacena a byl přijat nový střednědobý bankovní úvěr 
v korunách. 

V průběhu roku 2004 došlo ke změně financující instituce z Komerční banky na 
HVB Bank, která pružnými limity úvěrové angažovanosti umožňuje lépe profinancovat 
vývoj v oblasti obchodu se zemědělskými komoditami.    
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K 31.12.2004 došlo k navýšení celkového stavu pasiv firmy o 40 557 tis. Kč 
 z toho: 
 
 Vlastní kapitál …………      35 072 tis. Kč 
  Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy…     1 757 tis. Kč 
  Výsledek hospodaření minulých let……    32 408 tis. Kč 
  Výsledek hospodaření běž.období……         907 tis. Kč
  Celkem vlastní kapitál………      35 072 tis. Kč 

  
 
 
 Cizí zdroje…………         5 485 tis. Kč 
  Dlouhodobé závazky……     - 5 660 tis. Kč 
  z toho: Jiné závazky         - 296 tis. Kč 
   Odložený daňový závazek    - 5 364 tis. Kč 
  Krátkodobé závazky……   - 12 619 tis. Kč 
  z toho: Závazky z obch. vztahů  - 15 931 tis. Kč 
   Závazky k zaměstnancům      2 875 tis. Kč 
   Závazky ze soc. a zdrav. pojištění        146 tis. Kč 
   Stát – daňové pohledávky a dotace     3 609 tis. Kč 
   Dohadné účty pasivní     - 3 318 tis. Kč 
  Bankovní úvěry a výpomoci……    23 764 tis. Kč 

  Celkem cizí zdroje ……       5 4 85tis. Kč 
 

Celkem pasiva …………      40 557 tis. Kč 
 
 
 

1.3. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období 
         --------------------------------------------------------------------- 
 
  V roce 2004 nebyla doměřena žádná částka. 
 
 

1.4. Odložený daňový závazek 
         ----------------------------------- 
   
  V souladu s ustanovením §59 vyhlášky 500/2002 Sb. společnost zaúčtovala 
odložený daňový závazek zjištěný rozvahovým přístupem. Částka odloženého daňového 
závazku je ve výši daňové sazby roku 2005 tj. 26% a byla stanovena z těchto přechodných 
rozdílů účetních a daňových: 
 
 -  nižší daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku než cena účetní o 41 123 tis. 
     Kč – odložený daňový závazek…………………   10 692 tis. Kč 
 
 -  opravná položka k nabytému majetku zaúčtovaná na účtu 097 z důvodu přecenění 
     majetku vzhledem k fúzi obchodní společnosti  v roce 2003 na základě posudku 
     soudního znalce  92 216 tis. Kč…………    23 977 tis. Kč 
 
 Celkem odložený daňový závazek ………………   34 669 tis. Kč 
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1.5. Dlouhodobé bankovní úvěry 
------------------------------------ 

 
uváděno v tis. Kč 

Druh závazku měna Věřitel Celková 
částka 

Stav 
k 31.12.04 

Úroková 
sazba 

Doba 
trvání Zajištění 

Střednědobý úvěr Kč LB Interfinanz AG 60 166 54 567 3M PRIBOR 
+2,5% 6/2008 LV 2140,  

bianco směnky 

 
Krátkodobé bankovní úvěry 
 

Druh závazku měna Věřitel Celková 
částka 

Stav 
k 31.12.04 

Úroková 
sazba 

Doba 
trvání Zajištění 

Revolvingový úvěr Kč Raiffeisenbank a.s. 90 000 90 000 
1 a 3 M 

PRIBOR 
+2,5% 

12/2005 

Zástava pohledávek, 
zásoby, směnky,    
LV 5788, LV 1665, 
LV 601 

Revolvingový úvěr Kč Citibank a.s. 15 000 15 000 Základní sazba 
+ 3,5% x Bianco směnka 

Revolvingový úvěr Kč HVB Bank Czech 
Republic a.s. 120 000 84 336 

1týdenní 
PRIBOR 
 + 1,75% 

6/2005 
LV 1390, LV 11, 
zástava pohledávek, 
bianco směnka 

Krátkodobý úvěr Kč HVB Bank Czech 
Republic a.s. 20 000 15 000 PRIBOR        

+ 2,0% 6/2006 LV 1390, LV 11, 
bianco směnka 

 
Finanční výpomoci ve výši 5 500 tis. Kč 
Eskontované směnky - Komerční banka a.s. ve výši  8 950 tis. Kč. 
 

 
 

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
------------------------------------------------------------------- 
Společnost v 2004 nepřijala žádné dotace na investiční účely. 
Na základě žádosti o dotaci k zajištění praxe absolventům středních a vysokých 
škol byla v roce 2004 přiznána dotace v celkové výši  144 500,- Kč (v roce 2004 
proplaceno celkem 136 500,-Kč z toho 9 000,-Kč doplatek za 12/2003 přijatý 
v lednu 2004).  
Firma v roce 2004 získala provozní dotace pro krytí nákladů spojených 
s vývojem a výzkumem. Blíže jsou tyto dotace popsány v bodě 8. Výdaje 
vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 

 
 
2. Významné události po datu účetní závěrky. 
-------------------------------------------------------- 
 V únoru 2005 došlo k zápisu vkladu práva v katastru nemovitostí na areál v Olomouci 
Holici a na základě toho došlo k zařazení z nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 
do dlouhodobého hmotného majetku. 
 V prvním čtvrtletí roku 2005 došlo v souladu s faktoringovou smlouvou k cesi 
pohledávek od financující instituce NLB Faktoring v nominální hodnotě  16 778 tis. Kč a 
21 612 tis. Kč.  
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného investičního majetku. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Skupina majetku 
uvedeno v tis.Kč 

vstupní 
cena 

oprávky zůstatková 
cena 

1 Budovy a haly 241 065 114 840 126 225
2 Ostatní stavební objekty 108 115 48 406 59 709
3 Energetické a hnací stroje 20 842 17 847 2 995
4 Pracovní stroje a zařízení 114 939 110 055 4 884
5 Přístroje zvláštního zařazení 26 352 22 158 4 194
6 Dopravní prostředky 48 736 41 837 6 899
7 Inventář  371  365 6
8 Ostatní - software 1 582 1 543 39
9 Ostatní – oceňovací rozdíl 106 404 14 187 92 217
 Celkem 668 406 371 238 297 168

 
 
 

třída počáteční 
stav 

k 1.1.2004 

přírůstky úbytky odpisy zůstatková 
cena k 

31.12.2004 
    
1 241 065 114 840 126 225
2 105 337 2 778 48 406 59 709
3 20 715  127 17 847 2 995
4 113 400 1 624 85 110 055 4 884
5 25 643 1 133 424 22 158 4 194
6 50 498 1 166 2 928 41 837 6 899
7 371 365 6
8 1 582 1 543 39

pozem. 9 998  349  10 347
nedok. 843 142 524 9 556  133 811

oceň. rozdíl 
k majetku 106 404 14 187 92 217

celkem 675 856 149 701 12 993 371 238 441 326
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3.2. Přehled smluv o finančním pronájmu – tis. Kč 
        --------------------------------------------------------- 
 
číslo předmět Termín 

ukončení 
LS 

LS 
celkem 
tis. Kč 

Uhrazené 
splátky, 
zálohy 
tis.Kč 

Zbývá 
uhradit 
tis. Kč 

Kupní 
cena  
tis. Kč 

1120229 Mercedes 
OCM 57-86 06/2004 1 934 1 934 0 1

1470003003 Injektor 
Schroder 12/2004 2 228 2 228   0 1

2120547 Citroen 
OCO 67-91 11/2004 824 824   0 1

10104003 RoGátor 618 
s přísl. 3/2005 9 329 8 872   457 1

4/02/5262 Renault  
1M1 3027 5/2005 3 852 3 450   402 3

 Celkem 18 167 17 308   859 7
 
 
 

3.3.  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu 
------------------------------------------------------------------------------------ 
V roce 2004 nebyl pořízen hmotný investiční majetek formou operativního   
pronájmu. 

 
 

3.4.  Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
-------------------------------------------------------- 
Drobný investiční majetek uvedený v operativní evidenci 
k 31. 12. 2004                                                     12 031 087,79 Kč 
 
 
 

3.5.  Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
----------------------------------------------------------------------    

 
Zastaveno pro Raiffeisenbank a.s. (k zajištění existujících nebo v budoucnu 
vzniklých pohledávek)  
  
Areál Litovel  -   LV 601     - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně  
           pozemků 29 392 tis. Kč     
Areál Bludov  -   LV 1665   - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně  
           pozemků 61 219 tis. Kč        
Areál Přerov   -   LV 5788   - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně  
           pozemků 17 601tis. Kč       
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Jedná se o zástavní právo k úvěru specifikovanému v bodě 1.5. na straně 9 této 
přílohy. 

 
Zastaveno pro HVB Bank Czech Republic a.s. (k zajištění existujících nebo 
v budoucnu vzniklých pohledávek)  
 
 Šternberk                 - LV 1390 - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
          pozemků 19 551 tis. Kč          
 Lhota u Šternberka  - LV 11     - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
          pozemků 32 581 tis. Kč           
Zástavní právo k úvěrům poskytnutých finanční institucí dle bodu 1.5. této p řílohy
                                      

 
Zastaveno pro LB INTERFINANZ AG (k zajištění financování oběžných 
prostředků)  
 
Olomouc Holice    - LV 2140 - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
             pozemků 133 588 tis. Kč  
 
 

3.6.  Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 
---------------------------------------------------------------------- 
Finanční investice k 31. 12. 2004   30 382 450,- Kč 
z toho: 
s podstatným vlivem……… 15 000 000,- Kč 

        ostatní cenné papíry a vklady.. 15 382 450,- Kč 
 
 

Název společnosti Sídlo 
základní 
kapitál 
(tis.Kč) 

pořizovací 
hodnota 
(tis.Kč) 

podíl na 
zákl. 

kapitálu 
(%) 

počet 
akcií 
(ks) 

předběžný 
zisk/ztráta

(tis.Kč) 

Agrochemické 
družstvo Přerov 

Přerov, 
Dluhonská 
472 

Zapisovaný

60
15 005,-- 99,97 x 256

Vepaspol  
Olomouc, a.s. Paseka č.270 132 883 15 065,45 19,01 25 248 -11 080

eBanka, a.s. Praha 1, Na 
Příkopě 19 1 042 302 200,-- 0,02 2 x

Chemapol Group, a.s. Praha 10, 
Kadaňská 46 2 506 404 100,-- 0,004 1 x

Regionální odbytové 
družstvo 

Litovel, 
Cholinská 19 50 10,-- 5,00 x -477

Sdružení právnických 
osob Wirelessinfo 

Litovel, 
Cholinská 19 12 2,-- 16,67 x 225
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4. Vlastní kapitál 
------------------------- 
4.1.  Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 
 ------------------------------------------------                          
                   k 31.12  k 31.12.     rozdíl 

uváděno v tis.Kč    2003   2004 
------------------------------------------------------ 

 Základní kapitál    178 334  178 334                 0 
 Zákon. rezerv. fond          34 124               35 840         +  1 716                                
 Kapitál. fondy                118 119  118 119                     0 
      
 Ostatní fondy –                                     30 140                        30 181        +       41 
  sociál. fond                 633                             674 
  invest. fond              8 989                          8 989 
  ostatní fondy            20 518                     20 518  
 Hospod. výsledek z min.let     31 165                   63 573         + 32 408 
 HV  běžného účet.období                     34 323                        35 230         +      907 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
      426 205  461 277 + 35 072 
 
 
 Výše vlastního kapitálu je proti roku 2003 vyšší o hospodářský výsledek roku 2004 tj. 
o  907 tis. Kč, hospodářský výsledek minulého období dle rozhodnutí valné hromady ze dne 
24.6.2004 – nerozdělený výsledek 32 408 tis. Kč, příděl do rezervního fondu 1 716 tis. Kč, 
sociálního fondu 200 tis. Kč – a čerpání sociálního fondu ve výši 159 tis. Kč.  
 
 Návrh na rozdělení zisku běžného období: 
 
 Dotace do sociál. fondu 
 dle stanov společnosti      200 000,00 Kč 
 Dotace do rezer. fondu 
 5 % z čistého zisku společnosti              0,00 Kč 
 Nerozdělený hospod. výsledek          35 030 424,00 Kč 
              --------------------------- 
 Hospodářský výsledek celkem          35 230 424,00  Kč 
 
 
 
   4.2.   Základní kapitál 

------------------- 
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2004 : 
 
    178 334 000,- Kč 

 57 663 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč  
        v listinné podobě 
 120 671 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč        
                   v zaknihované podobě 
 

Celkem    178 334 akcí. 
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5.  Pohledávky a závazky 
------------------------------------ 
 
    5.1.  Pohledávky po lhůtě splatnosti     
 ------------------------------------- 
 

Sledované období Předchozí období 
Počet dnů z obchodního 

styku ostatní z obchodního 
styku ostatní 

celkem pohledávky 189 695 354 266 
celkem ve lhůtě 98 062 10 616 149 900 55 425
celkem po lhůtě 91 633 x 148 941 x

z toho do 30 22 633 x 40 937 x
30 – 60  8 267 x 21 537 x
60 – 90 7 103 x 12 187 x
90 – 180 7 776 x 24 023 x

180 a více 46 280 x 50 257 x
   
 
 
 
    5.2.   Závazky po lhůtě splatnosti      
 ---------------------------------- 
 

Sledované období Minulé období 
Počet dnů z obchodního 

styku ostatní z obchodního 
styku ostatní 

celkem závazky 188 196 200 815 
celkem ve lhůtě 158 877 21 821 164 795 18 509
celkem po lhůtě 7 498 x 17 511 x

z toho do 30 2 654 x 13 656 x
30 – 60 1 556 x 1 256 x
60 – 90 2 410 x 2 500 x
90 – 180 826 x 49 x

180 a více 52 x 50 x
 
 
 
 

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 
----------------------------------------------------------------------- 
Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky k podnikům ve skupině.  
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5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pohledávky kryté zástavním právem: 
 Hanácký masokombinát Olomouc a.s. – soudcovské zástavní právo na 
 nemovitosti  
 ZD Jedlí –  zástavní smlouva na nemovitosti 
 Sapola s.r.o. - zástavní smlouva na nemovitosti ve vlastnictví jednatele 
 p.Polách  
 
Závazky kryté zástavním právem společnost z titulu uplatnění zástavního a 
zajišťovacího práva jsou uvedeny na straně 9,11 a 12. 

 
 

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
           ------------------------------------------------------------------------- 
 

Poskytnutí záruk: 
  Společnost poskytla zajišťovací blancosměnku k zajištění úvěru společnosti 
  AG Consult s.r.o. Jedná se o dlouhodobý úvěr ve výši 20 000 tis.Kč, který je 
  řádně spácen.  

 Žádné další záruky na úvěry nebyly poskytnuty. 
 
 

6. Rezervy 
---------------- 

V roce 2004 nebyla vytvořena  zákonná rezerva. 
 
 
 

7. Výnosy z běžné a mimořádné činnosti 
  ----------------------------------------------- 
      r.  2003  r.  2004 
 
  Tržby za prodej zboží   1 118 816  1 437 755 
  Tržby za prodej vl. výr.      379 642     422 472 
  Tržby z prodeje služeb        41 639       41 846 
  Změna stavu zásob          - 856       -   130 
  Aktivace          26 004       38 843 
  Tržby z prod. materiálu        12 391       35 166 
  Ostatní provoz. výnosy      292 342      339 433 
  Tržby z prodeje cenných papírů               x                 x 
  Výnosy z dlouhodobého fin. majetku                x     x 
  Finanční výnosy - úroky         2 465         1 785 
  Ostat. finanční výnosy          6 326       12 609 
  Mimořádné výnosy               16                 x 

      ---------------------------------------- 
  celkem výnosy                1 878 785             2 329 779 
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Rozbor tržeb za výrobky, zboží a služby společnosti dle jednotlivých druhů činností: 
 

                    r.  2003  r.  2004 

z toho:  Zboží a výrobky: 

   tržby za pohonné hmoty …….….  401 664                      515 891   

             tržby za hnojiva a chemikálie  .…. 319 224                     419 323  

  tržby za rostlinné produkty……… 112 373                    290 915 

              tržby za krmné směsi …………   234 496                     263 080 

              tržby za mlýnské výrobky……   97 328                    106 698 

  tržby za ostatní zboží ……………. 325 331                       264 320 

             Služby: 

   tržby PREFARM ………………..      7 983                           7 060 

              tržby Agroslužby………………..    12 462    16 006 

   tržby za sušení, čištění  

   a skladování rostlinných produktů…19 218    15 509 

   tržby za ostatní služby………….         1 976                       3 271  

     CELKEM………           1 532 055          1 902 073 
 
 
8.   Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
         ------------------------------------------------------------------------------------ 
         Od 1.12.2001 byly zahájeny práce na projektu Evropské unie – PREMATHMOD. Tento 

projekt byl ukončen k 1.6.2003. Cílem projektu bylo řešení statistického a 
matematického modelování dat, jejich analýzu, simulaci a optimalizaci v precizním 
zemědělství.  Úkolem naší firmy byla praktická a teoretická výuka zemědělských 
managerů a farmářů. Náklady na tento projekt činily 4 811 tis. Kč (rok 2001 – 177 
tis.Kč, 2002 – 2 915 tis. Kč, 2003 – 1 719 tis. Kč). Na projekt byly poskytnuty dotace 
v celkové výši 4 327 tis. Kč (rok 2001 – 177 tis. Kč, rok 2002 – 962 tis. Kč, rok 2003 – 
1 849 tis. Kč, rok 2004 – 1 339 tis. Kč). 

 
 Společnost dále spolupracuje v realizačním týmu na projektu NAZVA – 

konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle 
půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. Práce byly zahájeny 1.6.2001 a k 
ukončení projektu došlo k 31.12.2004. Na projekt jsou poskytovány dotace na základě 
výsledku veřejné soutěže Ministerstvem zemědělství.ČR. Náklady na tento projekt činí 
k 31.12.2004 celkem 2 223 tis. Kč (rok 2001 – 429 tis. Kč, rok 2002 – 538 tis. Kč, rok 
2003 – 597 tis. Kč, rok 2004 – 659 tis. Kč), přijaté dotace 420 tis. Kč (rok 2002 – 130 
tis. Kč, rok 2003 – 150 tis. Kč, rok 2004 – 140 tis. Kč, v roce 2004 byl podán nárok na 
doplatek úhrady nákladů ve výši 60 tis. Kč). 

 
 V roce 2004 obdržela společnost částečný doplatek přislíbené dotace z roku 2003 ve 

výši 100 tis. Kč na projekt WIRELESSINFO ukončený v dubnu 2002.  
 Celkový příjem dotací v roce 2004 připadající na výdaje vynaložené na vývoj a výzkum 

činí 1 579 tis. Kč.  
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9. Doplňující údaje 

------------------------ 
 

Rok 2004 byl výjimečný svou mimořádnou úrodou a nadprodukcí téměř ve všech 
komoditách zemědělské rostlinné prvovýroby. Bezprostřední návaznost pracovních aktivit 
MJM Litovel a.s. na tuto oblast se logicky promítla v nárocích na zvládnutí tohoto vývoje 
v jednotlivých segmentech činnosti společnosti. Od nárůstu nákupu komodit, přes logistické 
zabezpečení přepravy, rozšíření skladovacích prostor, obchodní zabezpečení zvýšených 
prodejů, udržení kvality zásob až po finanční a časové zvládnutí průchodnosti tohoto toku 
podnikem, včetně sladění a vypořádání pohledávek, závazků, zápočtů, inkas a půjček úvěrů. 

O celkovém zvládnutí tohoto procesu nejlépe vypovídají hospodářské výsledky a 
ukazatele u všech segmentů zboží, výrobků a služeb, které přicházejí do styku se zemědělskou 
prvovýrobou. 

Operativním přístupem řídících i realizačních útvarů podniku při nákupu, skladování a 
prodejích přebytků produkce došlo k udržení stabilní situace na všech stranách vzájemné 
spolupráce obchodních partnerů.  

 
 

 

 

 

Litovel  31.03.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 Podpis statutárního zástupce: 
 
        Ing.  Šuba  Miroslav 
        předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sestavil:  Ing. Krejčíř Boleslav  
    vedoucí oddělení účtárny 
 
 Schválil: Ing. Jiří Klvač, CSc. 
   ředitel ekonomické divize 
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Seznam příloh: 
 
 
Příloha č. 1 A  -  organizační struktura MJM Litovel a.s. rok 2004  
 
Příloha č. 1 B -  organizační struktura MJM Litovel a.s. rok 2003 
 
Příloha č. 2  -   výkaz Cash Flow 
 
Příloha č. 3  -   přehled o změnách vlastního kapitálu 
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Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve plném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název 

účetní jednotky

ke dni 31.12.2004 MJM Litovel a.s.
(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo 
podnikání liší-li se od bydliště

45193592
Cholinská 1048/19
Litovel

78401

Označení  

a

A K T I V A                              

b

Číslo 
řádku 

c

Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto               
1

Korekce             
2 Netto                         3 Netto                         4

AKTIVA CELKEM   (ř ř.02+03+31+63) = .67 001 1 351 899 -390 548 961 351 920 794

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 843 348 -371 237 472 110 334 207

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 1 582 -1 543 39 421

B. I.     1. Zřizovací výdaje 005

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

3. Software 007 1 582 -1 543 39 421

4. Ocenitelná práva 008

5. Goodwill (+/-) 009

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 811 384 -369 694 441 689 325 209

B. II.     1. Pozemky 014 10 347 10 347 9 998

2. Stavby 015 349 181 -163 245 185 937 193 936

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 211 068 -192 178 18 889 21 002

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017

5. Základní stádo a tažná zvířata 018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 172 -84 88 120

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 133 811 133 811 843

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 401 401

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 106 404 -14 187 92 216 99 310

B. III. Dlouhodobý finanč (řní majetek . 24 až 30) 023 30 382 0 30 382 8 577

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 15 000 15 000

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 15 382 15 382 8 577

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba,podstatný vliv 027

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030
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Označení  

a

A K T I V A                              

b

Číslo 
řádku 

c

Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto               
1

Korekce             
2 Netto                         3 Netto                         4

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 458 848 -19 311 439 538 580 893

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 240 862 0 240 862 206 613

C. I.     1. Materiál 033 12 880 12 880 17 411

2. Nedokončená výroba a polotovary 034

3. Výrobky 035 958 958 1 086

4. Zvířata 036

5. Zboží 037 210 620 210 620 178 716

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 16 404 16 404 9 400

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C. II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 040

2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba 041

3. Pohledávky - podstatný vliv 042

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 043

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044

6. Dohadné účty aktivní 045

7. Jiné pohledávky 046

8. Odložená daňová pohledávka 047

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 200 311 -19 311 181 001 354 266

C. III.   1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 189 695 -19 311 170 385 298 841

2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba 050

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

4. Podledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 052

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053

6. Stát - daňové pohledávky 054 6 139 6 139 7 114

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055

8. Dohadné účty aktivní 056 62 62 445

9. Jiné pohledávky 057 4 415 4 415 47 866

C. IV. Krátkodobý finanč (řní majetek . 59 až 62) 058 17 675 0 17 675 20 014

C. IV.  1. Peníze 059 1 799 1 799 1 165

2. Účty v bankách 060 15 876 15 876 18 849

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062

D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 49 703 0 49 703 5 694

D. I.     1. Náklady příštích období 064 1 058 1 058 2 769

2. Komplexní náklady příštích období 065 1 912 1 912 2 925

           3. Příjmy příštích období 066 46 733 46 733
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Označení  

a

PASIVA                                               
b

Číslo 
řádku  

c

Stav v běžném           účetním 
období

Stav v minulém               
účetním období

5 6

PASIVA CELKEM (ř ř. 68 + 85 + 118) = .001 067 961 351 920 794

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 461 277 426 205

A. I.    Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 178 334 178 334

A. I.    1. Základní kapitál 070 178 334 178 334

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

3. Změny základního kapitálu (+/-) 072

A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 118 119 118 119

A. II.   1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075 118 359 118 359

3. Oceň ř ě ů 076ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk -240 -240

4. Oceň ř ě ř ř ě 077ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách (+/-)

A. III. Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) 078 66 021 64 264

A. III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedě 079litelný fond 35 840 34 124

          2. Statutární fondy a ostatní fondy 080 30 181 30 140

A. IV. Výsledek hospodař (ření minulých let . 82 + 83) 081 63 573 31 165

A. IV.  1. Nerozdě 082lený zisk minulých let (-) 63 573 31 165

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  ř.01-
(69+73+78+81+85+118)=ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 084 35 230 34 323

B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 500 074 494 589

B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0 0

B. I.     1. Rezervy podle zvláštních právních př ů 087edpis

2. Rezerva na dů 088chody a podobné závazky

3. Rezerva na daň ř ů 089 z p íjm

4. Ostatní rezervy 090

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 38 524 44 184

B. II.   1. Závazky z obchodních vztahů 092

2. Závazky - ovládající a ř 093ídicí osoba

3. Závazky - podstatný vliv 094

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095

5. Dlouhodobé př 096ijaté zálohy

6. Vydané dluhopisy 097

7. Dlouhodobé smě ě 098nky k úhrad

8. Dohadné úč 099ty pasivní

9. Jiné závazky 100 3 855 4 151

10. Odložený daňový závazek 101 34 669 40 033
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Označení  

a

PASIVA                                               
b

Číslo 
řádku  

c

Stav v běžném           účetním 
období

Stav v minulém               
účetním období

5 6

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 188 196 200 815

B. III.   1. Závazky z obchodních vztahů 103 166 375 182 306

2. Závazky - ovládajícá a ř 104ídicí osoba

3. Závazky - podstatný vliv 105

4. Závazky ke společníkům,členům družstva a k účastníkům sdružení 106 531 531

5. Závazky k zamě ům 107stnanc 12 393 9 518

6. Závazky ze sociálního zabezpeč ě 108ení a zdravotního pojišt ní 1 251 1 105

7. Stát - daň 109ové závazky a dotace 3 897 288

8. Krátkodobé př 110ijaté zálohy

9. Vydané dluhopisy 111

10. Dohadné úč 112ty pasivní 3 749 7 067

11. Jiné závazky 113

B. IV. Bankovní úvě (řry a výpomoci . 115 až 117) 114 273 354 249 590

B. IV.  1. Bankovní úvě 115ry dlouhodobé 54 567 28 000

2. Krátkodobé bankovní úvě 116ry 213 287 186 830

3. Krátkodobé finanč 117ní výpomoci 5 500 34 760

C. I. Č (řasové rozlišení . 119 až 120) 118 0 0

C. I.    1. Výdaje př 119íštích období

2. Výnosy př 120íštích období

Sestaveno dne:…31.3.2005………………………………….

Právní forma účetní jednotky:………akciová společnost..………………………………………………………………………………………………..

Předmět podnikání účetní jednotky: nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba krmiv a krmných směsí, mlynářství………….

Podpisový záznam:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni
    (v celých tisících Kč)

I. 01

A. 02

+ Obchodní marže                                                     (ř.01 - 02) 03

        II. Výkony               04

        II.     1. 05

               2. 06

               3. 07

B. Výkonová spotřeba                                                 (ř. 09 + 10) 08

B.           1. 09

B.           2. 10

+ Přidaná hodnota                                      11

C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12

C.           1. 13

C.           2. 14

C.           3. 15

C.           4. 16

D. 17

E. 18

III. 19

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21

F. (ř. 23 + 24) 22

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F.2. Prodaný materiál 24

G. 25

IV. 26

H. 27

V. 28

I. 29

* 30

139 441

50 888

Mzdové náklady

363 473

34 803

Provozní výsledek hospodaření                                                 
[ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 +(- 28) -(-29)] 64 334

12 391

11 918

20 477

291 298

5

10 656

63 208

35 166

19 952

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu(ř.20+21)

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Převod provozních nákladů

130

31 513

292 342339 432

335 490

31 643

16 610

323 435

1 063 118

55 698

446 370

421 222

-856

26 004

362 627422 066

375 895

1 370 679

67 076

503 030

464 317

-130

38 843

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sociální náklady

Aktivace

Spotřeba materiálu a energie

(ř. 03 + 04 - 08)

Daně a poplatky

Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplex.nákladů příštích období (+/-)

Převod provozních výnosů

Náklady vynaložené na prodané zboží

Tržby za prodej zboží

Označení      

a

TEXT                                             

b

(ř. 05 až 07)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Služby

31.12.2004

Litovel

78401

Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č.500/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo 
podnikání, liší-li se od bydliště

148 040

2 366

37 573

1 174

13 436

1 868

558

10 661

46 171

52 741

39 192

37 826

608

11 950

504

5 276

Číslo 
řádku 

c

IĆ

45193592
Cholinská 1048/19

běžném                 
1

minulém                 
2

Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

MJM Litovel a.s.

Skutečnost v účetním období

1 118 8161 437 755
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VI. 31

32

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33

 VII.1. 34

 VII.2. 35

 VII.3. 36

VIII. 37

38

IX. 39

40

41

X. 42

43

XI. 44

45

XII. 46

47

* 48

Daň z příjmů za běžnou činnost                              (ř. 50 + 51) 49

. 50

. 51

** Výsledek hospodaření za běžnou činnos 52

XIII. 53

54

Daň z příjmů z mimořádé činnosti (ř. 56 + 57) 55

 1. 56

 2. 57

* Mimořádný výsledek hospodaření 58

59

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52 + 58 - 59) 60

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30 + 48 + 53 - 54) 61

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Prodané cenné papíry a podíly

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Náklady z finančního majetku

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Číslo 

řádku 

c
minulém                 

2

-splatná

Finanční výsledek hospodaření           [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 
39 - 40 +(+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)] 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy

Převod finančních nákladů

Převod finančních výnosů

Ostatní finanční náklady

Výnosové úroky

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

(ř. 53 - 54 - 55)

(ř. 30 + 48 - 49)

-odložená

Mimořádné výnosy

-splatná

-odložená

0

Mimořádné náklady

-102 -264

0

16

102 280

13 690 8 153

-15 312

34 587

19 055 15 809

-5 365 -7 656

35 332

-20 468

14 038 12 150

6 326

15 668

12 609

17 109

běžném                 
1

1 785 2 465

0

Označení      

a

TEXT                                             

b

35 230

Skutečnost v účetním období

48 920 42 476

34 323

J.

         

         

         

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

Q.    1

Q.    2

R.

S.

S.      

S       

W.

Sestaveno dne:……31.3.2005...……………………………………………..

Právní forma účetní jednotky:………akciová společnost……………...………………….……………………………………………………………………..…...……………

Předmět podnikání účetní jednotky:…nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba krmných směsí a krmiv, mlynářství………………………..

Podpisový záznam:

© BILANCE PRAHA 2004



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Auditorská zpráva pro akcionáře akciové společnosti 
 
                                                   MJM Litovel a.s. 
                        Cholinská 1048/19,784 01 Litovel, IČ:45 19 35 92     
                           
                                                                               
      Ověřila jsem  dne 20.4.2005 soulad informací o auditované společnosti za uplynulé 
období, uvedených v této výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou  k 31.12.2004. 
 
Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech 
v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Ing.Marie Havlíčková 
                                                                    osvědčení KAČR č.1627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MJM Litovel a.s. 
Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 

IČ 45193592 
 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, B 342 
 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
 

Představenstvo akciové společnosti MJM Litovel, a.s. / dále možno jen jako společnost/ 
v souladu s ustanovením § 66 a odst.  9 obchodního zákoníku konstatuje: 
 
I. Propojené  osoby    
 
 Agrochemické družstvo Přerov, IČ 47676582, Dluhonská 741,750 00 Přerov  
 HAMA Litovel, spol. s r.o., IČ 19012527, Cholinská 1048/19, 785 04 Litovel 
 Ing. Miroslav Šuba, r.č. 450904/438, bytem Olomouc, Václava III 10  
 Ing.Jitka Neischlová, r.č. 486204/401, bytem Náklo č. 172 
 Ing. Michael  Knajbl, r.č. 460121/417, bytem Litovel, Zahradní 1175 
 Vladimír   Žouželka, r.č. 530615/081, bytem Řídeč č. 267 
 Jaroslava Köhlerová, r.č. 4159054/418, bytem Litovel, Havlíčkova 34 
 Marie  Šoustalová, r.č. 485402/453, bytem Těšetice, Rataje č. 60 
 Zdeněk Šoustal, r.č. 750805/4686, bytem Těšetice, Rataje č. 60 
 Ing. Petra Adamcová, r.č. 746220/5322, bytem Oskava – Mostkov č. 55 
 Zdeňka Knajblová, r.č. 486005/085, bytem Litovel, Zahradní 1175 
 Ing. Alexandr Neischl, r.č. 741004/5302, bytem Náklo č. 172 
 Ing. Ivo Neischl, r.č. 780323/5330, bytem Náklo č. 172 
 
 
II.     
 Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2004 mezi propojenými osobami 
 
 
 
  1/   Smlouva na pronájem movitých věcí v roce 2004 uzavřená mezi MJM Litovel a.s. jako 
nájemcem a družstvem Agrochemické družstvo Přerov, IČ 47676582 se sídlem Přerov, 
Dluhonská 741, PSČ 750 00 jako pronajímatelem v celkové částce 250 000,00 Kč bez DPH – 
zaplaceno. 
 
 
2/   Smlouva mandátní na poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví v roce 2004 uzavřená 
mezi MJM Litovel a.s. jako mandatářem a společností HAMA Litovel, spol. s r.o., IČ 
19012527, Cholinská 1048/19, 785 04 Litovel jako mandantem v celkové částce    12 000,00 
Kč bez DPH – zaplaceno. 
 
3/  Smlouva o úplatném převodu cenných papírů emitenta VEPASPOL Olomouc a.s. se 
sídlem Paseka č.p. 270 uzavřená mezi společností jako kupujícím a Ing. Šubou Miroslavem, 
r.č. 450904/438, bytem Olomouc, Václava III 10 jako prodávajícím v celkové částce          
6 800 000,00 Kč – zaplaceno. 
 

 1



 
Smlouvy 1 a 2 byly uzavřeny shodně jako v minulých letech, jedná se o opakující se a trvalý 
obchodní vztah. 
 
Smlouva 3 byla uzavřena z účelem získání dalšího podílu na hlasovacích právech ve 
společnosti VEPASPOL Olomouc a.s. jako jedním z nejvýznamnějších odběratelů krmiv a 
krmných směsí.  
 
     Kupní ceny jakož i odměny za služby byly dohodnuty vždy jako ceny obvyklé v době a 
místě sjednání smlouvy,  byly v souladu se smlouvami placeny.  
 
 
 Žádné jiné  smlouvy nebyly v účetním období  roku 2004 uzavřeny, a to ani mezi 
společností a ovládajícími osobami ani mezi společností a ostatními osobami ovládanými 
stejnými osobami uvedenými  pod bodem I.  
 
 
III.      
  Společnost neučinila žádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob. 
 
 
IV.     
 Společnost nepřijala žádná opatření na popud či v zájmu propojených osob. 
 
 
V.  
 Společnost neposkytla v rozhodném období propojeným osobám žádné plnění  bez 
protiplnění. Plnění z obchodně závazných vztahů včetně protiplnění jsou uvedeny v článku II. 
 
 
VI. 
 
 Společnosti nevznikla uzavřením smluv uvedených v čl. II. žádná majetková újma.   
   
 
 Představenstvo předkládá tuto zprávu dozorčí radě k přezkoumání v souladu s ust. § 66a 
 odst. 10 obchodního zákoníku a auditorovi k ověření správnosti údajů v ní uvedených. 
 
 Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2004. 
 
 
V Litovli dne 31. března 2005     
 
 
 
 
               Představenstvo akciové společnosti 
                     MJM Litovel a.s. 
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MJM Litovel a.s. 
akcionáři akciové  společnosti 
Cholinská  1048/19,784 01 Litovel 
 
                                                                                                          V Hradečné 20.4.2005 
 
 
Věc: Stanovisko  auditora  ke  „Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami“ 
 
      K předložené„ Zprávě o vztazích  mezi  propojenými osobami “ akcionářů akciové 
společnosti  MJM Litovel a.s. IČ:45 19 35 92 , jsem zaujala toto stanovisko: 
      Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární 
orgán společnosti. Ověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě,a nezjistila 
jsem významné nesprávnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                Ing.Marie Havlíčková 
                                                                Hradečná 16,783 24  Slavětín u Litovle 
                                                                auditorka  č.osvědčení 1627 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



MJM Litovel a.s. 
Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 

IČ 45193592 
 
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, B 342 
 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku 

 
Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba krmiv, mlynářství a nákup zemědělských 
komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování. Další 
hlavní činností společnosti je nákup a prodej hnojiv, chemikálií, pohonných hmot, 
poskytování agroslužeb. Společnost poskytuje svým obchodním partnerům - odběratelům 
krmiv odborný poradenský servis „PROCHOV“ zaměřený na poradenství z oblasti výživy a 
chovu zvířat.  
V rámci společnosti je vytvořen samostatný útvar se skupinou odborníků, kteří neustále 
pracují na kvalitativním rozvoji systému precizního zemědělství označovaného ochrannou 
známkou PREFARM. 
Aplikační služby  jsou prováděny  kompletními technologickými stroji, což umožňuje  nejen 
nízké poškozování půdního profilu, ale také práci za ztížených klimatických nebo půdních 
podmínek. 
 
V roce 2004 bylo dosaženo následujících výsledků: 
 
Výroba krmných směsí   47 391 tun 
Výroba mlýnských výrobků   22 232 tun 
 
Nákup pšenice potravinářské   35 079 tun  
Nákup ostatních obilovin   55 605 tun 
Nákup olejnin včetně máku   19 612 tun 
 

Zboží a výrobky: 

tržby za pohonné hmoty …….….            515 891 tis. Kč   

tržby za hnojiva a chemikálie  .….          419 323 tis. Kč  

tržby za rostlinné produkty………          290 915 tis. Kč 

tržby za krmné směsi …………            263 080 tis. Kč 

tržby za mlýnské výrobky……          106 698 tis. Kč 

tržby za ostatní zboží …………….             264 320 tis. Kč 

Služby: 

tržby Agroslužby………………..    16 006 tis.Kč 

tržby za sušení, čištění  

a skladování rostlinných produktů…  15 509 tis.Kč 

tržby za ostatní + Prefarm………….     10 331 tis.Kč  



 Rok 2004 byl výjimečný svou mimořádnou úrodou a nadprodukcí téměř ve všech 
komoditách zemědělské rostlinné prvovýroby. Bezprostřední návaznost pracovních aktivit 
MJM Litovel a.s. na tuto oblast se logicky promítla v nárocích na zvládnutí tohoto vývoje 
v jednotlivých segmentech činnosti společnosti.  

 Nárůst zemědělské prvovýroby se projevil v nákupu rostlinných produktů, který se 
meziročně zvýšil o 36 864 tun.  
 
Díky získávání nových obchodních partnerů došlo v roce 2004 k nárůstu výroby krmných 
směsí o 5 765 tun. 
 
Situace na trhu s moukou zůstává i nadále obtížná v důsledku převahy nabídky na trhu a 
v přetrvávajícím tlaku odběratelů převážně z řad velkopekáren. I přesto zůstala výroba 
mlýnských výrobků takřka na stejné úrovni oproti minulému roku. 
 
Pro výrobu krmných směsí bylo použito 26 435 tun krmných obilovin a pro výrobu mouk 
22 808 tun pšenice potravinářské. Prodej rostlinných produktů v důsledku povýšení nákupu 
zaznamenal nárůst o 23 845 tun na celkovou hodnotu 45 531 tun prodaných obilovin a 
olejnin. 
 
Divize hnojiv a pesticidů zabezpečila meziroční růst obchodu u hnojiv o 13 814 tun na 
celkový objem ve výši 56 349 tun, tak i u pesticidů ve finančním vyjádření o 19 983 tis. Kč. 
 
Celkový prodej pohonných hmot dosáhl 25 695 tis. litrů což v absolutních číslech znamená  
meziroční navýšení o 8,35 % tj.  o 1 979 tis. litrů. 
    
Ve společnosti za rok 2004 bylo zařazeno do užívání celkem za 6 828  tis.Kč investic, z toho 
nejvýznamnější – čistička obilí na divizi rostlinných produktů 1 358 tis. Kč a nádrže na 
skladování a mísení bionafty spolu se stáčištěm pohonných hmot celkem v pořizovací        
ceně 2 779 tis. Kč  
 
K 31.12.2004 byl vyřazen HIM v celkové hodnotě 3 437 tis. Kč. 
 
Hlavní ekonomické ukazatele 
 
Hospodářský výsledek po zdanění        35 230 tis. Kč 
Vlastní kapitál     461 277 tis. Kč 
Z toho základní kapitál   178 334 tis. Kč 
Zásoby celkem    240 862 tis. Kč 
Pohledávky celkem brutto   200 311 tis. Kč 
Z toho obchodních vztahů   189 695 tis. Kč  
Dlouhodobé závazky      38 524 tis. Kč 
Krátkodobé závazky    188 196 tis. Kč 
Z toho z obchodních vztahů   166 375 tis. Kč 
Bankovní úvěry a výpomoci   273 354 tis. Kč 
Z toho bankovní úvěry dlouhodobé    54 567 tis. Kč 
                                      krátkodobé               213 287 tis. Kč       
Společnost splatila všechny úvěry u Komerční banky a.s., a během roku 2004 zahájila 
spolupráci s novou finanční institucí HVB Bank Czech Republic a.s..  
 
Vlastní kapitál společnosti k datu 31.12.2004 byl povýšen o 35 072 tis. Kč. 



 
 
Společnost nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy. 
Společnost nenabyla akcie ani zatímní listy své ovládající osoby. Ovládajícími osobami jsou 
osoby fyzické, společnost s ručením omezeným a družstvo. Společnost nabyla obchodní 
podíly v družstvu, které je spolu s ostatními osobami jednající ve shodě ovládající osobou. 
Získala tím 99,97 % podíl na hlasovacích právech v družstvu.  
 
 Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla v prosinci 2004 o přijetí záměru fúze 
společnosti se zanikající společností Hanácký masokombinát Olomouc a.s.. Rozhodný den 
fúze nebyl valnou hromadou schválen, rozhodnutí bylo svěřeno do pravomoci představenstev 
zúčastněných společností. S ohledem na hospodářské výsledky Hanáckého masokombinátu 
Olomouc a.s. a zejména pak s ohledem na rozhodnutí představenstva Hanáckého 
masokombinátu Olomouc a.s. o ukončení výrobní činnosti, představenstva obou společností 
shodně rozhodla, že záměr fúze prozatím realizován nebude a nestanovila rozhodný den fúze. 
Společnost nevynaložila žádné náklady spojené s přípravou fúze a tudíž jí nevznikla žádná 
škoda. Řádná valná hromada, která bude rozhodovat o řádné účetní závěrce za rok 2004 bude 
o pozastavení záměru realizace fúze informována. 
  
Představenstvo společnosti se scházelo pravidelně dle stanov společnosti, vždy za přítomnosti 
předsedy dozorčí rady. Pravidelně hodnotilo finanční situaci společnosti a přijímalo opatření 
k zajištění výsledku společnosti. 
 
V měsíci únoru 2004 byl úspěšně proveden rekvalifikační audit na normy ISO 9001:2000.  
 
MJM Litovel a.s. předpokládá i pro příští období udržení výroby krmných směsí, výroby 
mlýnských výrobků a tržeb za hnojiva, chemikálie, rostlinné produkty a pohonné hmoty 
v celkových tržbách 1 900 000 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním předpokládá 
společnost ve výši 65 000 tis. Kč. 
 
 
 
V Litovli dne 31.03.2005 
 
 
 
 

Představenstvo akciové společnosti 
MJM Litovel a.s. 

 



 
 
 
5. Textová část výroční zprávy emitenta registrovaného cenného 
papíru 
 
5.1. Údaje o emitentovi registrovaného 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   
 
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.  
 
5.1.2. 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 
 
5.1.3. Předmět podnikání: 

   výroba tepla 

   opravy motorových vozidel 

 laboratorní rozbor krmiv,obilovin a surovin pro jejich výrobu 

 silniční motorová doprava nákladní 

 zámečnictví 
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 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 mlynářství 

 provozování drážní dopravy 

 měření emisí silničních vozidel 

 skladování zboží a manipulace s nákladem 

 výroba  krmiv a krmných směsí 

 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových 

nádobách, včetně jejich dopravy 

 specializovaný maloobchod 

 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního 

nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 

jeden kus balení - velkoobchod   

 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

 pronájem a půjčování věcí movitých 

 zpracování dat, služby databank, správa sítí 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

 činnost technických poradců v oblasti chemie, zemědělství a lesnictví 

 ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům 

přípravky na ochranu rostlin 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

 výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako 

výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé,vysoce 

toxické,toxické,karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro 

životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných 

jako vysoce toxické a toxické 

 zprostředkování obchodu 

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

 poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 

 

5 .1.4 Údaje o cenných papírech : 
 
    Druh   kmenové 
   Forma   57 663 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  
                  1 000,-Kč  v listinné podobě 
 
                              120 671 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 
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                                                 1 000,- Kč v zaknihované podobě  
        
   Připojené kupóny   ne 
   ISIN    na majitele:  CS 0008434759 
   Celkový objem emise   178 334 000,-  Kč 
   Jmenovitá hodnota akcie  1 000,- Kč  
 

Rozdělení akcií dle druhu

82%

18%

na majitele

na jméno

 
 
     Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování: 
 RM – Systém, a.s. 

Způsob převodu cenných papírů: 
Převoditelnost vlastnických práv i emise na majitele není žádným způsobem omezena 
a akcie jsou volně obchodovatelné. 
 

Způsob zdaňování výnosů: 
 Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve   
 znění pozdějších předpisů.  . 

 
Popis práv vyplývajících z akcií: 

a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady,  hlasovat na ní, má právo 
požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti,  je-li takové 
vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat 
návrhy a protinávrhy. 

b) s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč byl do 8.11.2002 spojen jeden hlas 
od 8.11.2002 je s každou akcií  jmenovité hodnoty 1000 Kč spojeno 1000 hlasů. O 
změně počtu hlasů spojených s každou akcií rozhodla valná hromada dne 8.11.2002 
přijetím změny stanov 

c) společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy. 
d) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada 

podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje 
poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,  

e) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí 
mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií,  

f) dividenda je splatná v den, který určila valná hromada  v rozhodnutí o rozdělení 
zisku. Způsob a místo výplaty dividend se řídí rozhodnutím valné hromady. Právo 
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na dividendu v případě neuplatnění akcionářem  přechází  na zákonného právního 
nástupce  ve smyslu ustanovení občanského a obchodního zákoníku. V případě 
promlčení se uplatňuje obecná čtyřletá promlčecí lhůta podle § 397 obchodního 
zákoníku.  

g) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných 
podmínek. Zaměstnanci, v případě zvýšení základního kapitálu společnosti, nemusí 
splatit celý emisní kurz akcií vydávaných zaměstnancům nebo  celou cenu, za něž 
je společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních 
zdrojů společnosti. O výši nesplaceného emisního kurzu či snížení ceny rozhodne 
valná hromada při rozhodování o zvýšení základního kapitálu. Souhrn části 
emisního kuru nebo kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, 
nesmí překročit  5% základního kapitálu společnosti v době, kdy se o upsání akcií 
zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. Tato zvláštní práva 
mohou uplatnit pouze zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří 
odešli do důchodu. 

 
  Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti.  
 
 Vznik práva na dividendu a lhůta pro její vyplácení: 
            Vznik práva na výplatu dividendy a lhůta pro její vyplácení se řídí stanovami  
            společnosti, zákonem o cenných papírech a obch.zák.                      

Podmínky práva na přednostní úpis, omezení nebo vyloučení tohoto práva     
vyplývajícího z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než  

  podmínky stanovené zákonem.  
 
Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně 
připadá: 

Mezi veřejností je umístěno 8,89 %  z celkového  základního  kapitálu  společnosti, 
který  je 178 334 000,-Kč.  

 
Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí 
akcií jiných společností činěná emitentem v běžném nebo předcházejícím roce: 

V roce 2003 a v roce 2004 nebyla činěna žádná veřejná nabídka převzetí akcií 
emitenta třetími osobami a veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná 
emitentem. 
 

 
5.1.5. Osoby, které emitenta ovládají nebo by jej mohly ovládat s uvedením podrobností o  
výši podílu, který je opravňuje k hlasování (jsou-li emitentovi známy): 

Emitentovi jsou známy tyto 
údaje  k 31.12.2004 
 
Ing. Šuba Miroslav 

 
 
 
                  23,40  %

Ing.Neischlová  Jitka  16,06  %
Šoustal  Zdeněk 11,99  %
Agrochemické družstvo Přerov  10,81  %
Ing. Knajbl Michael 8,04  %
Šoustalová Marie 5,25  %
HAMA Litovel spol. s r.o.   4,07  %
Köhlerová Jaroslava 3,90  %
Ing. Adamcová Petra 3,01  %
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Knajblová Zdeňka 1,51  %
Ing. Neischl Alexandr 1,51  %
Neischl Ivo 1,51  %
Žouželka Vladimír 0,05  %

CELKEM                   91,11  %
 
 

Podíl na základním kapitálu 
 více než 10%

Ing.Šuba M. Ing.Neischlová J.
Šoustal Z. Agrochemické družstvo
Ostatní akcionáři

 
Osoby s podílem 5 % na hlasovacích právech emitenta:  
Uvádíme osoby  dle údajů z výpisů  z registru emitenta  z  SCP v průběhu roku 2004, které 
má emitent k dispozici a dle údajů vyplývajících z oznamovací povinnosti podílu na 
hlasovacích právech učiněné osobami jednajícími ve shodě k 31.12.2004 :  
 

Ing. Š u b a  Miroslav 23,40 %
Ing. N e i s c h l o v á  Jitka 16,06 %
Š o u s t a l  Zdeněk 11,99 %
Achrochemické družstvo Přerov   10,81 %
Ing. K n a j b l  Michael   8,04 %
Š o u s t a l o v á  Marie   5,25 %

 
Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta: 
 
 Mezi zaměstnance  bylo  při založení společnosti rozděleno 606 akcií znějících na jméno. 
Valná hromada dne 14.6.2002 rozhodla o změně stanov v části zaměstnaneckých akcií 
v souladu se zákonem č. 370/2000 Sb. a dále valná hromada dne 8.11.2002 rozhodla o změně 
stanov ve smyslu ust. § 158 obch.zák.. 
Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. 
Zaměstnanci, v případě zvýšení základního kapitálu společnosti, nemusí splatit celý emisní 
kurz akcií vydávaných zaměstnancům nebo celou cenu, za něž je společnost pro zaměstnance 
nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. O výši nesplaceného 
emisního kurzu či snížení ceny rozhodne valná hromada při rozhodování o zvýšení 
základního kapitálu. Souhrn části emisního kurzu  nebo kupních cen všech akcií, jež 
nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5% základního kapitálu společnosti v době, 
kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje. Tato zvláštní 
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práva mohou uplatnit pouze zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli 
do důchodu..  
 
5.1.6. Popis struktury společnosti  

Společnost  není ve smyslu ust. § 66a obch. zák. součástí koncernu. Společnost je 
ovládána fyzickými a právnickými osobami jednajícími ve shodě, kterými k 
31.12.2004 jsou: 
 

Příjmení a jméno Bydliště 
 
Ing. Šuba Miroslav Václava III.č.10, Olomouc
Ing. Neischlová Jitka Náklo č. 172
Šoustal Zdeněk Rataje č. 60, Těšetice
Ing. Knajbl Michael Zahradní 117, Litovel
Šoustalová Marie Rataje č. 60, Těšetice
Ing.Adamcová Petra Oskava-Mostkov č. 55
Knajblová Zdeňka Zahradní 117, Litovel
Köhlerová Jaroslava             Havlíčkova 702, Litovel
Žouželka Vladimír Řídeč 267
Ing. Neischl Alexandr Náklo č. 172
Neischl Ivo Náklo č. 172
HAMA Litovel spol. s r.o. Cholinská 1048/19, Litovel
Agrochemické družstvo Přerov Dluhonská č. 741, Přerov

 
Společnost. se soustřeďuje zejména na výrobu krmiv a mlýnských výrobků, a tyto 
distribuuje ve svých vlastních provozech. Dále se společnost soustřeďuje hlavně na 
nákup a prodej hnojiv, chemikálií, rostlinných produktů a pohonných hmot, 
poskytování agroslužeb včetně služeb PREFARM A PROCHOV.  
 

  Společnost je rozložena na pět provozních jednotek: 
            LITOVEL- nákup a prodej hnojiv, chemikálií, krmiv, PHM, služby,       

PREFARM,skladování , skladování máku včetně úpravy                                      
            PŘEROV-      nákup a prodej hnojiv, chemikálií, krmiv, prodej PHM 
            BLATEC-      nákup a prodej hnojiv, chemikálií, krmiv 
            BLUDOV-     nákup a prodej hnojiv, chemikálií, krmiv 
            ŠTERNBERK- výroba  krmiv a krmných směsí  

výroba a prodej mouk, nákup a prodej obilovin, olejnin, luštěnin a   
máku, sušení čištění a balení těchto produktů. Dále  je prováděno jemné 
šrotování, prodej  PHM. 
Sklad Uničov – nákup a prodej, ošetření sladovnických ječmenů včetně 
jejich expedice na sladovny a pivovary. 

 
Litovel Cholinská 1048/19  
Litovel Palackého 875  
Přerov  Dluhonská    741 
Blatec -  BLATEC 
Bludov- BLUDOV 
ŠternberkU dráhy č.1, Šternberk 

   Mlýn Dvorská č.19, Šternberk 
   Sklad Masarykova č.50, Šternberk 
   sklad Uničov  Šumperská č.912, Uničov 
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Litovel – nákup a prodej pytlovaných hnojiv, agrochemikálií a krmných směsí, nákup, 
prodej a rozvoz pohonných hmot, olejů a maziv, je zde umístněno vlastní stáčiště 
pohonných hmot se skladem na 600 tun motorové nafty, bionafty a benzínu. 
PHM jsou rozváženy autocisternami objemu 2900 – 30 000 litrů.  Stáčiště PHM je 
vybudováno na vlastní vlečce.  
Dále se společnost zabývá prodejem motorových, převodových a hydraulických olejů, 
mazadel a mazacích tuků.  
Aplikační služby jsou prováděny od roku 1996, činnost byla převzata v důsledku 
sloučení v roce 2003. V současnosti nabízí společnost tři kompletní technologické 
linky /aplikace průmyslových, vápenatých hmot atd./ 
Je využívána typová řada TERRA–GATOR a RO-GATOR, což umožňuje nejen nízké 
poškozování půdního profilu, ale také práci za ztížených klimatických nebo půdních 
podmínek. 
 Služby v oblasti  precizního zemědělství jsou prováděny od roku 1997 pod 
ochrannou známkou PREFARM, činnost byla převzata v roce 2003 ze zanikajících 
firem z důvodu sloučení. Služby využívá více jak 250 zemědělských subjektů na 
souhrnné výměře přesahující 220 000 ha. 
V rámci společnosti je vytvořen samostatný útvar se skupinou odborníků, kteří 
neustále pracují na kvalitativním rozvoji systému. Precizní zemědělství je založeno 
na nápadu využít existující prostorové  nerovnoměrnosti půdních vlastností a úrodnosti 
ke zvýšení efektivnosti hospodaření. 
Celkové tržby se pohybují od  cca 7 000 do 9 000 tis Kč za rok. 
V systému PREFARM spolupracuje společnost  se společností AG-Chem při 
využívání systému  GPS a satelitních družic pro potřeby zemědělské výroby.  
Ve skladu Litovel, Palackého 875 – sklad máku - je prováděno skladování máku 
včetně jeho úprav.  
 
Přerov – prodej pytlovaných a volně ložených hnojiv, agrochemikálií a krmných 
směsí. Dále se  středisko Přerov zabývá prodejem PHM, mazadel a olejů. 
 
Blatec - prodej pytlovaných a volně ložených hnojiv, drobné balení agrochemikálií,             
prodej krmných směsí. Sklad hnojiv a míchárna hnojiv  RANCO  je nedílnou součástí 
objektu. V areálu se nachází vlečka. 
 
Bludov - prodej pytlovaných a volně ložených hnojiv, agrochemikálií jen v drobném 
balení, prodej pytlovaných krmných směsí. Sklad hnojiv a míchárna hnojiv je nedílnou 
součástí areálu. 

 
Šternberk – zajišťuje výrobu krmných směsí, bílkovinných koncentrátů a tukových 
násad,  sušení, čištění zrnin pro výrobu krmných směsí, mlynářství a obchodní činnost, 
nákup a prodej. 
 
Mlýn – zajišťuje výrobu a prodej mouk pro potravinářské účely. Otruby a krmná 
mouka se zpracovávají při výrobě krmných směsí na VKS Šternberk. 
VOP Šternberk – zajišťuje nákup a prodej obilovin, olejnin, luštěnin a máku. Provádí 
se zde sušení, čištění a balení těchto produktů. Dále provádí jemné šrotování. 
Sklad Uničov – nákup a prodej, ošetření sladovnických ječmenů včetně jejich expedice 
na sladovny a pivovary. 
 
Ostatní – další informace o struktuře společnosti a předmětu podnikání jsou na 
internetové adrese www.mjm.cz
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5.2. Údaje o činnosti a předmětu podnikání emitenta registrovaného  
       cenného papíru 
 
5.2.1. Údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta 
Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba krmiv, mlynářství a nákup zemědělských 
komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování.  
Celková skladovací kapacita činí 85 tisíc tun v silech Šternberk a Uničov. Roční výkup činí 
cca 100 tis. tun obilovin všech druhů, dále cca 20 tis. tun olejnin včetně máku a hořčice a jsou 
vykupovány rovněž všechny druhy luštěnin a ostatní maloobjemové plodiny. Společnost je 
rovněž významných skladovatelem intervenčních zásob SZIF.  
 
Větší část nakoupených obilovin se zpracovává na výrobu krmiv ve VKS  Šternberk. 
Výroba krmných směsí za rok 2004 -  47 391 tun. 
Ve vlastním mlýně ve Šternberku bylo vyrobeno celkem 22 232 tun mouk 
     
Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největší výrobce na Moravě a 
rovněž tak svou mlynárenskou kapacitou patří k významným subjektům tuzemského trhu. 
Vzhledem k hlavnímu zaměření jsou důležitou součástí činnosti rovněž  provozování nákladní 
autodopravy, drážní dopravy a laboratorní rozbory krmiv a surovin pro jejich výrobu. 
Společnost poskytuje svým obchodním partnerům, odběratelům krmiv, odborný poradenský 
servis „PROCHOV„ zaměřený na poradenství v oblasti výživy a chovu hospodářských zvířat. 
Další velmi významnou činností společnosti je obchodní činnost v oblasti nákup a prodej 
hnojiv, chemikálií, pohonných hmot (na  všech střediscích byly prodány chemikálie v celkové 
hodnotě 157 999 tis. Kč a hnojiva ve výši 258 068 tis. Kč; tržby za PHM představují v roce  
2004  částku 515 891 tis. Kč). 
Hlavní orientace na trhu je prováděna 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. 
 
 
5.2.2. Údaje o tržbách : 

          uvedeno v tis. Kč 
      2002   2003     2004

Za prodej zboží 532 921 1 118 816 1 437 755
Tržby z prodeje vlastních výrobků 377 200 379 642 422 472
Tržby za služby 20 810 41 639 41 846
Změna stavu zásob - 819 - 856 - 130
Aktivace 24 561 26 004 38 843
Tržby z prodeje materiálu 17 280 12 391 35 166
Ostatní provozní výnosy 521 168 292 342 339 433
Výnosové úroky 36 2 465 1 785
Tržby z prodeje cenných papírů 55  x x
Kurzové zisky 81 372 320
Ostatní finanční výnosy x 5 954 12 289
Mimořádné výnosy  x 16 x
Výnosy z cenných papírů 122 x x
Výnosy celkem 1 493 415 1 878 785 2 329 779

 
 

 9



 
 

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Tisíce

tržby za
zboží

tržby za
vlastní
výrobky

tržby za
služby

změna
stavu zásob

aktivace tržby z
prodeje

majetku  a
materiálu

ostatní
provozní
výnosy

finanční
výnosy

Vývoj tržeb 2002 až 2004

2002

2003

2004

 
 

5.2.3.Sídlo organizační složky podílejících se na celkovém obratu společnosti alespoň 10 %:  
Společnost nemá organizační složku (odštěpný závod). 
 

5.2.4.Souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem: 
Dlouhodobý hmotný majetek 
Skupiny majetku    
         

  vstupní cena 
v tis. Kč 

oprávky celkem 
v tis. Kč 

zůstatková cena 
v tis. Kč 

1. Budovy a haly  241 065 114 840 126 225
2. Ostatní staveb.objekty 108 116 48 406 59 710
3. Energetické a hnací stroje 20 842 17 847 2 995
4. Pracovní stroje a zařízení 114 939 110 055 4 884
5. Přístroje zvláštního zařízení    26 352 22 158 4 194
6. Dopravní prostředky 48 736 41 837 6 899
7. Inventář                                    370 365 5
8. Ostatní – software                   1 582 1 543  39
9. Ostatní – oceňovací rozdíl 106 404 14 187 92 217
  
 Celkem 668 406 371 238 297 168
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Pozemky 

výměra (m2 ) cena v tis.Kč 
222 424  10 347 

 

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

Zastaveno pro Raiffeisenbank a.s. (k zajištění existujících nebo v budoucnu 
vzniklých pohledávek)  
  
 Areál Litovel  -   LV 601 - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
       pozemků 9 945tis. Kč     
 Areál Bludov  -   LV 1665    - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
       pozemků 61 219 tis. Kč        
 Areál Přerov   -   LV 5788    - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
       pozemků 17 601tis. Kč       
Jedná se o zástavní právo k úvěru specifikovanému v bodě 5.3.4. Změny v přijatých 
úvěrech 

 
Zastaveno pro HVB Bank Czech Republic a.s. (k zajištění existujících nebo 
v budoucnu vzniklých pohledávek)  
 
 Šternberk                 - LV 1390 - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
          pozemků 19 551 tis. Kč          
 Lhota u Šternberka  - LV 11     - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně 
          pozemků 32 581 tis. Kč           
Zástavní právo k úvěrům poskytnutých finanční institucí dle bodu 5.3.4. Změny 
v přijatých úvěrech                                      
 
Zastaveno pro LB INTERFINANZ AG (k zajištění financování oběžných 
prostředků)  
 
Olomouc Holice    - LV 1218 - nemovitosti v účetní zůstatkové ceně včetně  
            pozemků 133 588 tis. Kč  
 
 
 

5.2.5.Emitenti činní v oblasti těžby nerostných surovin nebo ropy popis nalezišť, odhad  
         hospodářsky využitelných zásob, předpokládaný rozsah prací, trvání a hlavní  
         podmínky oprávnění k těžbě a podmínky jejího hospodářského využití a stav  
         skutečného postupu prací: 
 
 
Emitent není činný v těchto oblastech. 
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5.2.6.Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních  
         nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní  
         význam pro podnikatelskou činnost: 
 
Emitent nevyužívá vlastní ani smluvně nabyté patenty a licence a není závislý na konkrétních 
finančních či obchodních smlouvách. 
 
 
Výdaje vynaložené v průběhu účetního  období na výzkum a vývoj 
         
 Od 1.12.2001 byly zahájeny práce na projektu Evropské unie – PREMATHMOD. 
Tento projekt byl ukončen k 1.6.2003. Cílem projektu bylo řešení statistického a 
matematického modelování dat, jejich analýzu, simulaci a optimalizaci v precizním 
zemědělství.  Úkolem naší firmy byla praktická a teoretická výuka zemědělských managerů a 
farmářů. Náklady na tento projekt činily 4 811 tis. Kč (rok 2001 – 177 tis.Kč, 2002 – 2 915 
tis. Kč, 2003 – 1 719 tis. Kč). Na projekt byly poskytnuty dotace v celkové výši 4 327 tis. Kč 
(rok 2001 – 177 tis. Kč, rok 2002 – 962 tis. Kč, rok 2003 – 1 849 tis. Kč, rok 2004 – 1 339 tis. 
Kč). 
 Společnost dále spolupracuje v realizačním týmu na projektu NAZVA – 
konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-
klimatických podmínek a výrobního zaměření. Práce byly zahájeny 1.6.2001 a k ukončení 
projektu došlo k 31.12.2004. Na projekt jsou poskytovány dotace na základě výsledku veřejné 
soutěže Ministerstvem zemědělství.ČR. Náklady na tento projekt činí k 31.12.2004 celkem     
2 223 tis. Kč (rok 2001 – 429 tis. Kč, rok 2002 – 538 tis. Kč, rok 2003 – 597 tis. Kč, rok 2004 
– 659 tis. Kč), přijaté dotace 420 tis. Kč (rok 2002 – 130 tis. Kč, rok 2003 – 150 tis. Kč, rok 
2004 – 140 tis. Kč, v roce 2004 byl podán nárok na doplatek úhrady nákladů ve výši 60 tis. 
Kč). 
  

 

5.2.7.Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních:  
 
Nejsou vedeny žádné soudní, správní či rozhodčí řízení s významným vlivem na finanční 
situaci společnosti. 
K 31.12.2004  jsou  u soudu tři  pohledávky nad l mil. Kč : 
 
Erna – Erneker Miloš Holešov v částce  2 010 877,13 Kč –  došlo k rozšíření účastníků o 
společnost APM-comp spol. s r.o. v likvidaci. Řeší Krajský soud Ostrava. 
 
A.B.EQUIP – Ing.Ctibor Ostrý Drahanovice 226- nařízena exekuce srážkami ze mzdy – 
obnovena v září 2004. Od září 2004 bylo vymoženo 21 908,- Kč.  
Stav k 31.12.2004 … 2 063 431,-Kč.  
 
V roce 2003 byly podány k soudu žaloby o zaplacení  pohledávky na firmu TRIO s.r.o. 
Studénka ve výši  1 503 296,65 Kč ; po podání žaloby byl na majetek společnosti TRIO 
s.r.o. prohlášen konkurz, pohledávka je přihlášena do konkurzní podstaty.  
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5.2.8.Hlavní investice uskutečněné v roce  2004:  
Zařazeno v roce 2004 

Název investice Pořizovací cena 
V tis. Kč Umístění Způsob financování 

PC Falkon II 230 tuzemsko vlastní zdroje 
Elektr.zabez.signalizace na VOP Blatec 120 tuzemsko vlastní zdroje 
Kopírka RICOH 136 tuzemsko vlastní zdroje 
Laboratorní prosévačka Separátor 131 tuzemsko vlastní zdroje 
Vlhkoměr GAC 2100 Bi 198 tuzemsko vlastní zdroje 
Vlhkoměr GAC 2100 Agri 135 tuzemsko vlastní zdroje 
Čistička obilí HEID DELTA 1 358 tuzemsko vlastní zdroje 
Notebook Umax Visionbook 56 tuzemsko vlastní zdroje 
Fotoaparát digitální multispektrální 147 tuzemsko vlastní zdroje 
Vysavač průmyslový ISSA 640 60 tuzemsko vlastní zdroje 
Nissan Double – nákladní auto 710 tuzemsko vlastní zdroje 
Citroen Berlingo – nákladní auto  360 tuzemsko vlastní zdroje 
Datová optická síť 67 tuzemsko vlastní zdroje 
Přístroj – hlídač ¼ hod. max.el.energie 42 tuzemsko vlastní zdroje 
Nádrže ke skladování a mísení bionafty 1 239 tuzemsko vlastní zdroje 
Nízkozdvižný vozík DESTA 95 tuzemsko vlastní zdroje 
Osobní automobil Mercedes Benz 600 l 1 tuzemsko vlastní zdroje 
Stáčiště PHM – Litovel 1 540 tuzemsko vlastní zdroje 
Univerzální nakladač UN 053 135 tuzemsko vlastní zdroje 
Citroen Jumper – nákladní auto 1 tuzemsko vlastní zdroje 
Transformátor VN 67 tuzemsko vlastní zdroje 

CELKEM 6 828   
 
 
Finanční investice k 31.12.2004 celkem  30 382 450,- Kč 
Z toho     
 
         Agrochemické družstvo Přerov………    15 005 000,- Kč 
 (včetně základního členského vkladu 5 000,-) 
 Vepaspol Olomouc a.s.………               15 065 450,- Kč 
         Chemapol group a.s.                    100 000,- Kč 
         eBanka                    200 000,- Kč 
    Regionální odbytové družstvo                                            10 000,- Kč 
         Sdružení právnických osob Wirelessinfo                              2 000,- Kč 
 
 
Rozdíl finančních investic oproti minulému roku: 
      
         Agrochemické družstvo Přerov………  + 15 005 tis. Kč 
 (včetně základního členského vkladu 5 000,-) 
 Vepaspol Olomouc a.s.                             +   6 800 tis. Kč
Finanční investice celkem za 2004    21 805 tis.Kč  
 

Investice do akcií a dluhopisů jiných emitentů 
 
Akcie emitenta VEPASPOL Olomouc a.s. 

 
6 800 
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Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic.  

Do budoucna se uvažuje o investicích do nákladních automobilů, do doplňků pro 
výrobu krmných směsí a mlýnských výrobků, rozšíření skladovacích prostor a nákupu 
speciálních strojů typu RO-GATOR pro posílení výkonů agroslužeb. 
 Divize technických služeb –  nákladní automobil pro rozvoz krmných směsí 
 Divize rostlinných produktů – úprava skladovacího areálu v Litovli 
 Divize odborných služeb a marketingu  – speciální vozidlo RO-GATOR pro 
         agroslužby 
 

  
5.2.9.Informace o politice a výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů za poslední  
         tři účetní období, jestliže jsou významné: 
 

Emitent zajistil výrobu krmných směsí a mouk dle nových legislativních požadavků. 
V roce 2004 emitent opět úspěšně provedl rekvalifikační audit na normy ISO 
9001/2000. Oblast výzkumu a vývoje je dále popsána v kapitole 5.2.6 na straně 12. 

 
 
5.2.10Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti 
 
          Emitentovi nejsou známy rizikové faktory  ve finančním řízení společnosti 
 

 

5.2.11.Údaje o přerušeních v podnikání: 
 Emitent za dobu své existence nepřerušil podnikání.  
    
 
5.2.12.Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů  
           podnikatelské činnosti emitenta a změny počtu zaměstnanců v předcházejících třech  
           účetních obdobích: 

K 31.12.2002 průměrný evidenční počet zaměstnanců  141 - přepočtený 

            K 31.12.2003 průměrný evidenční počet zaměstnanců  192 

K 31.12.2004 průměrný evidenční počet zaměstnanců  185   

 

  Rozdělení průměrného počtu zaměstnanců dle kategorií ke konci roku: 

                                                                                                                                        

                                                          2002                             2003   2004 

THP      35     69     69 
 

 dělníci                   74            92                          84  

řidiči       19       14     14     

hlídači a POP      13     17                          18  

CELKEM                        141    195   185  
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5.2.13.Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti:  
 
Představenstvo společnosti  :  
Ing. Miroslav Šuba předseda představenstva  
    den vzniku funkce: 8.11.2002 
    den vzniku členství v představenstvu: 8.11.2002 
    zaměstnanec  emitenta ve funkci - generální ředitel 
                                                             r.č. 450904/438  
    bytem: Václava III.č.10, 772 00 Olomouc 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s. 
                                                       XXXXXXXX 
       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……1 712 296,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu… 270 000,-Kč 
• platby důchodového pojištění…2 700,- Kč 

       
 
Ing. Jitka Neischlová místopředseda představenstva   
    den vzniku funkce: 8.11.2002 
    den vzniku členství v představenstvu: 8.11.2002 
    zaměstnanec  emitenta ve funkci –  
    vedoucí úseku hnojiv a pesticidů 
                                                             r.č. 486204/401  
    bytem: Náklo č.p.172, PSČ 783 32 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s. 
                                                       XXXXXXXX 
       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……798 361,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu… 180 000,-Kč 
• platby důchodového pojištění…2 700,-Kč 
• služební automobil pro soukromé účely 

  (1% předanění z pořizovací ceny )…67 200,-Kč 
 
Ing. Michael Knajbl člen představenstva  
    den vzniku členství v představenstvu: 8.11.2002 
    zaměstnanec  emitenta (od 1.4.2004) ve funkci –  
    vedoucí oddělení správy majetku 
                                                             r.č. 460121/417  
    bytem: 784 01 Litovel, Zahradní 1175 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s. 
                                                       XXXXXXXX 
       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……284 740,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu…112 000,-Kč  
• platby důchodového pojištění…2 511,-Kč 
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Ing. Radomír Šmoldas člen představenstva  
    den vzniku členství v představenstvu: 25.6.2005 
    zaměstnanec  emitenta ve funkci -  
 ředitel divize odborných služeb a marketingu 
 r.č. 730831/5333 
 bytem: Pňovice 96, PSČ 784 01 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s.: 
                                                     XXXXXXXX   
       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……654 801,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu… 90 000,-Kč 
• platby důchodového pojištění…2 511,-Kč 

 
 
Vladimír Žouželka člen představenstva  
    den vzniku členství v představenstvu: 8.11.2002 
    den zániku členství v představenstvu: 25.6.2004  
    zaměstnanec  emitenta ve funkci -  
 vedoucí divize technické  
 (zaměstnán do 29.2.2004) 
 r.č. 530615/081 
 bytem: Řídeč č.p. 267, PSČ 783 95 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s.: 
                                                     XXXXXXXX   
       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……241 698,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu… 24 000,-Kč 
 
 
 
Dozorčí rada: 
Ing. Zdeněk Šoustal předseda dozorčí rady 
 den vzniku funkce: 8.11.2002 
 den vzniku členství v dozorčí radě: 8.11.2002 
 zaměstnanec  emitenta ve funkci - xxx 
 r.č. 470826/401 
 bytem: 783 46 Těšetice – Rataje 60 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s.: 

předseda představenstva Hanácký masokombinát 
Olomouc, a.s.   

       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……0,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu… 240 000,-Kč 
• platby důchodového pojištění…0,-Kč 
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Ing. Libor Ustrnul   člen dozorčí rady  
 zaměstnanec  emitenta ve funkci -  
 ředitel divize krmných směsí 
 r.č. 550420/2022 
 bytem: Záfaří 374/5, 783 36 Křelov 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s.: 
                                                             XXXXXXXX 
       Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……951 756,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu…108 000,-Kč  
• platby důchodového pojištění…2 511,-Kč 
• služební automobil pro soukromé účely           

    (1% předanění z pořizovací ceny )…73 968,-Kč 
 
 
Köhlerová Jaroslava   člen dozorčí rady  
 den vzniku členství v dozorčí radě: 8.11.2002 
 zaměstnanec  emitenta ve funkci -  
                                                             ekonom 
 r.č. 415905/418 
 bytem: Havlíčkova 702/34, 784 01 Litovel 
 hlavní činnosti vykonávané mimo a.s.: 
                                                             XXXXXXXX 
         Plnění v roce 2004:   
       Vyplacená hrubá mzda……441 233,-Kč   
       Ostatní plnění:  

• odměna člena statutárního orgánu… 108 000,-Kč 
• platby důchodového pojištění…0,-Kč 

 
 
5.2.14. Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích  
             orgánů emitenta (v tis. Kč) : 
 

Plnění poskytnutá statutárním a dozorčím orgánům a jejich členům jsou popsána 
v kapitole 5.2.13.  

Jiná plnění, vyjma mezd,  ve prospěch akcionářů, statutárních orgánů nebo bývalým 
členům statutárních orgánů nebyla poskytnuta. 

Společnost nemá osoby, na které by byla delegována pravomoc statutárního orgánu či 
výkonného ředitele. Společnost nemá prokuristu. 
 
Plnění statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčí rady poskytnuté             
osobami v celém koncernu v rámci České republiky (včetně plnění od emitenta): 
Společnost není v koncernu,a tudíž nedošlo k žádnému plnění.  
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5.2.15. Počet akcií, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích                        
zaměstnanců emitenta 
            Představenstvo  84 791    ks akcií 

            Dozorčí rada      7 132    ks 

 Celkem                                  91 923    ks akcií   
    
  Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo      

půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. 
 
 
5.2.16. Údaje o auditorech 
 

Od roku 2001 má společnost smluvní vztah s Ing. Marií Havlíčkovou, auditorem, 
členem Komory auditorů ČR. Výše odměny za provedení auditu účetního období 2004 
(ověření účetní závěrky, výkazu zisků a ztrát, bilance, cach flow,  přílohy k účetní 
závěrce, zprávy o propojených osobách a výroční zprávy) byla smluvně stanovena na 
max. 180 tis. Kč.   
V účetním období 2004 byla auditorovi uhrazena odměna za provedení auditu roku 
2003 ve výši 99 tis. Kč, když smluvně byla stanovena odměna max. 160 tis. Kč. 

                                        
 
 
5.3. Údaje o finanční situaci emitenta registrovaného cenného papíru 
 
 
Účetní závěrka: 

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve formě srovnávací tabulky za 
poslední dvě účetní období jsou uvedeny v tabulkové části informační povinnosti emitenta 
registrovaných cenných papírů.  

 
 
 
5.3.1.Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období 
 
uvedeno v tis.Kč            k 31.12.2002            k 31.12.2003       k 31.12.2004 
základní kapitál          121 277          178 334            178 334 
 kapitál.fondy              5 817           118 359            118 359 
ocen.rozdíly z přecenění 
majetku a závazků                                                      - 240                             - 240 
ostatní fondy: 
      - soc.fond                573                633                   674 
      - invest.fond          57 577             8 989                8 989 
      ostatní fondy                                                     20 518                           20 518 
HV min. období            9 719           31 165              63 573 
HV bež.účet.obd.                 30 021                        34 323                           35 230 

Celkem                               242 054                     426 206                         461 277 
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Zpracovává-li emitent konsolidovanou účetní závěrku uvede podrobný popis použitých 
metod konsolidace, obchodní firmy nebo názvy a sídla osob zahrnutých do konsolidačního 
celku a u těchto osob souhrnnou výši podílu držených třetími osobami: 
 
 Emitent zpracovává konsolidovanou účetní závěrku za období 2004 se společností  
Agrochemické družstvo Přerov, IČ 47676582, se sídlem Dluhonská 741, 750 00 Přerov 
z důvodu naplnění § 22 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. 
 Sestavená konsolidovaná účetní závěrka za rok 2004 včetně popisu použitých metod 
konsolidace je přílohou II. této výroční zprávy.  
  
 
 
Výše upsaného základního kapitálu: 

 
Výše upsaného základního kapitálu činí 178 334 000,- Kč a je zcela splacen. Základní 
kapitál je rozložen na 178 334 ks  akcií o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč, z toho 57 663 
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě l 000,00Kč v listinné podobě, 120 671 
ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč v zaknihované podobě. 

 
 
 
Počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které 
nabyl a drží emitent nebo osoba, na které má emitent přímý či nepřímý podíl přesahující 
50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv; (u dluhopisů 5% základního kapitálu 
emitenta): 

 

Emitent nenabyl a nedrží  žádné vlastní účastnické cenné papíry. Emitent drží podíl 
100% ve společnosti MJM – agro, spol. s r.o. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, 
PSČ 784 01 (společnost MJM – agro, spol. s r.o. nepodniká, podíl byl získán v důsledku 
fúze emitenta sloučením v roce 2003). Emitent drží 99,97 % podíl v Agrochemickém 
družstvu Přerov se sídlem Přerov, Dluhonská 741. 

 

Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíněného zvýšení základního kapitálu a případná 
lhůta pro jeho zvýšení, okruh osob s právem na výměnu cenných papírů, přednostní 
upisování akcií, a podmínky a postup při vydávání nových akcií: 

 
 
Významnou skutečností pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 
v porovnání tříletého časového horizontu byla v roce 2003 fúze společnosti sloučením, 
která se v bilanci promítla jak na stranu aktiv tak na stranu pasiv. 

 
V důsledku fúze sloučením došlo ke změně základního kapitálu emitenta z původní 
výše 121 277 000,-Kč na 178 334 000,-Kč. 
Fúze sloučením byla zapsána do obchodního rejstříku na základě rozhodnutí Krajského 
soudu v Ostravě ze dne 14.8.2003 , právní moc 1.9.2003. 

 
 
 

 19



 
 
Počet a hlavní charakteristika akcií, které nezakládají podíl na základním kapitálu: 
 
 Společnost neemitovala akcie nezakládající podíl na základním kapitálu. 
 
 
Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu: 

 Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých 
druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené 
zákonem.  

 
 
Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám 
v základním kapitálu nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen: 

V roce 2002 nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který byl od roku 
1992 ve výši 121 277 000,- Kč, z toho  
606 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě 
120 671 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v zaknihované 
podobě 
 
Ke dni  1.9.2003 byla zapsána fúze sloučením nástupnické společnosti – emitenta se 
zanikajícími společnostmi MJM group, a.s., Agropodnik Litovel, a.s. a MJM – 
agroslužby, spol. s r.o. na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 
14.8.2003. V důsledku fúze došlo ke změně základního kapitálu a rozložení akcií 
následovně :  
základní kapitál 178 334 000,- Kč tvořen  
57 663 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě 
120 671 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč v zaknihované 
podobě. 
 
 
 

 5.3.2.Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období:  
 

Rok  2002  2003  2004 
Hospodářský výsledek na 1 akcii   247,54 Kč 192,46 Kč  197,56 Kč 

 
 
 
 
5.3.3.Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období: 
 

Rok  2002  2003  2004 
výše dividendy x x  x 
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5.3.4. Změny v přijatých úvěrech, 
 
 
 Bankovní úvěry k 31.12.2004 v tis. Kč 
 
                                                                             výše úvěru                             zůstatek úvěru   
      k 1.1.2004          k 31.12.2004 
KB střednědobý                                                      16 800                                      splacen 
KB střednědobý                                                      11 200                                      splacen 
LB Interfinanz AG           0    54 567 
Bankovní úvěry dlouhodobé                                28 000                                      54 567 
Ostatní úvěry a výpomoci 
KB krátkodobý                                                       55 000                                       splacen 
KB revolving                                                          20 000                                       splacen 
 
Citibank a.s. 
revolving                                                                 13 630                                        15 000 
 
Raiffesenbak a.s. 
Revolving                                                               90 000                                        90 000 
 
HVB Bank a.s. 
Revolving                               0     84 336  
Krátkodobý                              0     15 000 
 
KB směnky                                                               8 200                                          8 950 
Krátkodobé bankovní úvěry                              186 830                                     213 287 
 
 
Bankovní úvěry   celkem k 31.12.2004 činí                                     267 854 tis.Kč 
 
 
 
 
 
5.3.5.Emitent dluhopisu uvede poslední údaje o celkové výši dosud nesplacených úvěrů  
         přijatých emitentem v rozdělení na zajištěné a nezajištěné úvěry a způsob jejich  
        zajištění. 
 
 
Emitent nemá dluhopisy. 
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5.3.6. Údaje o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí  
          nejméně 10% vlastního kapitálu emitenta nebo 10% čistého ročního zisku nebo ztráty  
          emitenta. (Je-li emitent součástí konsolidačního celku uvedou se údaje o každé osobě,  
          ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10%  
          konsolidovaného vlastního kapitálu nebo konsolidovaného ročního zisku nebo ztráty  
 
1) 
Obchodní firma : VEPASPOL Olomouc, a.s.        
Právní forma: akciová společnost  
Sídlo:   783 97 Paseka u Šternberka  
IČO:   476 72 846 
 
 
Hlavní předmět podnikání: 
 - výroba jatečních prasat, odchov selat a plemenných prasniček v rozmnožovacím 

chovu a jejich prodej 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
- rozbory pitných a odpadních vod 
- silniční motorová doprava osobní 
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

 
 
Výše upsaného základního kapitálu:  132 883 tis. Kč 
Výše a druhy rezerv:     nemá 
Výše zisku nebo ztráty po zdanění:  - 11 080 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:       19,01 % 
 
 
 2)  
Obchodní firma : MJM – agro, spol. s r.o.  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Sídlo :   784 01 Litovel, Cholinská 1048/19  
IČO :   47973579  
 
Hlavní předmět podnikání: 
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo 
dalšího prodeje  

- výroba a zpracování paliv a maziv 
 
 
Výše upsaného základního kapitálu:     240 tis. Kč 
Výše a druhy rezerv:     nemá 
Výše zisku nebo ztráty po zdanění:   -214 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:       100,00 % 
 
Společnost MJM – agro  spol. s r.o. nepodniká. 
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3)  
Obchodní firma : Agrochemické družstvo Přerov  
Právní forma: družstvo  
Sídlo :   750 00 Přerov, Dluhonská 741  
IČO :   476 76 582  
 
Hlavní předmět podnikání: 
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných   
- pronájem věcí movitých a nemovitých, včetně poskytování služeb s tím spojených 

 
 
Výše zapisovaného základního kapitálu:     60 tis. Kč 
Výše a druhy rezerv:     nemá 
Výše zisku nebo ztráty po zdanění:   256 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:         99,97 % 
 
 
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2005: 
 
  Společnost při předpokladu vychází z ø cen roku 2004. Jako výhled do budoucích let 

firma uvažuje o udržení stávající výroby krmných směsí  v regionu. Pro naplnění tohoto 
výhledu a pro zajištění kvalitní výroby dle platných předpisů a požadavků zákazníků, je 
nutné věnovat zvýšenou pozornost jak technickým tak i technologickým změnám 
vyplývajícím z oboru podnikání. Dále společnost uvažuje o stávajícím průměrném prodeji 
hnojiv a pesticidů zemědělcům, pokračování v aktivním obchodování s rostlinný produkty 
a pohonnými hmotami.   

  V roce 2005 budou u emitenta zavedeny mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. 
V současné době probíhají v tomto směru odborná školení pracovníků určených vedením 
společnosti k zavedení zmíněných standardů. 

 
Údaje o očekávané hospodářské situaci emitenta v roce 2005:  
 
        Společnost má pro rok 2005 zajištěnou výrobu krmných směsí a mouk :  
   
  Předpoklad výroby krmných směsí:………………………………   51 000 tun 
  Předpoklad výroby mouk:………………………………………...   21 000 tun 
  Předpoklad prodeje hnojiv:…………………………………….…   57 000 tun 
   Předpoklad nákupu rostlinných produktů celkem pro rok 2005:…. 103 000 tun 

 Předpoklad tržeb :…………………………………………………1 899 080 tis.Kč 
 
Předpoklad tržeb za hnojiva, pesticidy , pohonné hmoty, služby  
 
Z toho tržby za  pesticidy         170 000  tis. Kč 
                     za hnojiva                 275 000  tis. Kč 
                     za PHM                         457 100   tis.Kč 
                     tržby PREFARM                 7 000   tis.Kč 
                     tržby Agroslužby               16 000   tis.Kč 
 
Údaje  o očekávané finanční situaci v roce 2005: 
 
Očekávaná skutečnost  společnosti je přílohou této výroční zprávy. 
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5.4.Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 
 
Osoby odpovědné za výroční zprávu: 
 
Ing. Miroslav Šuba     Ing. Jiří Klvač, CSc.  
předseda představenstva    ředitel divize ekonomiky 
r.č. 450904/438     r.č. 461027/456   
772 00 Olomouc, Václava III č.10   772 00 Olomouc, Václava III č. 24  
 
Čestné prohlášení a podpisy osoby/osob odpovědných za výroční zprávu, že údaje uvedené 
ve výroční 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 ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta 
cenných papírů, nebyly vynechány. 
 
Prohlašuji, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem , a že 
výrok auditora uvedený ve výroční zprávě za rok 2004 odpovídá skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
……………………………..    ……………………………. 
 
Ing. Miroslav Šuba     Ing. Jiří Klvač, CSc. 
předseda představenstva    ředitel divize ekonomiky 
r.č. 450904/438     r.č. 461027/456 
772 00 Olomouc, Václava III č.10   772 00 Olomouc, Václava III č. 24  
 
 
Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období : 
  
 
  
Jméno, příjmení:   Ing.  Marie Havlíčková 
Bydliště nebo místo podnikání: Hradečná 16, 783 24 Slavětín u Litovle  
IČ:       46617639       
číslo licence Komory auditorů ČR: dekret č. 1627  
účetní období:  2001, 2002, 2003, 2004 
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Příloha I. 
 
 

 
Očekávaná skutečnost v roce 2005 

   

MJM Litovel a.s. CELKEM 

5 NÁKLADY 1 834 080 
50 Spotřebované nákupy 1 551 200 

501 spotřeba surovin 356 000 
501 spotřeba materiálu 15 830 
502 spotřeba energie 11 470 
504 prodané zboží 1 167 900 

51 Služby 49 715 
511 opravy a udržování 10 535 

512-518 ostatní služby 39 180 
52 Osobní náklady 51 300 

521 mzdové náklady 38 000 
524 odvody 13 300 

53 Daně a poplatky 2 180 
54 Jiné provozní náklady 4 340 

546 odpis pohledávek 80 000 
55 Odpisy + opr. položky 30 345 
56 Finanční náklady 0 

562 úroky  16 200 
568 ostatní fin. náklady 12 480 

58 Mimořádné náklady 50 

6 VÝNOSY 1 899 080 
601 tržby za vlastní výrobky 431 000 
602 tržby z prodeje služeb 48 530 
604 tržby za zboží 1 252 100 

61 Změna stavu vnitr. zásob 0 
621 Aktivace 32 920 

64 Jiné provozní výnosy 1 030 
646 odpis pohledávek 80 000 

66 Finanční výnosy 16 450 

68 Mimořádné výnosy 800 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 65 000 
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Příloha  II.

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
sestavená ke dni : 31.12.2004 (tis. Kč)

Konsolidující účetní jednotka : Konsolidovaná účetní jednotka :
MJM Litovel a.s. Agrochemické družstvo Přerov
Chlinská 1048/19 Dluhonská 741
784 01 Litovel 750 00 Přerov
IČO:45193592 IČO : 47676582
právní forma : akciová společnost právní forma : družstvo

1 2 3 4 5 6 7 8
označ. text MJM ACHD sl.3+4 konsolidač odpis kons.ní konsolidační

úpravy rozdílu rozvaha
a) b)

A. Pohledávky za upsaný VK 0
B. Dlouhodobý majetek 472 110 15146 487 256 -15074 -17706 135 454 611
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 39 39 39
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 441 689 63 441 752 441 752
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 30 382 15 083 45 465 45 465

z toho : akcie MJM v majetku ACHD 15 074 15 074 -15 074 0
              podíl MJM v ACHD 99,97 % 15 000 15 000 -15 000 0
Pasivní konsolidační rozdíl -2 706 135 -2 571

C. Oběžná aktiva 439 538 3 065 442 603 -2 879 439 724
C.I. Zásoby 240 862 240 862 240 862
C.II. Dlouhodobé pohledávky 2 730 2 730 -2 730 0
C.III. Krátkodobé pohledávky 181 001 122 181 123 -149 180 974
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 17 675 213 17 888 17 888
D.I. Časové rozlišení 49 703 49 703 49 703

Aktiva celkem 961 351 18 211 979 562 -17 953 -17 706 135 944 038

A. Vlastní kapitál 461 277 17 711 478 988 -15 074 -17 706 135 446 343
A.I. Základní kapitál 178 334 19 503 197 837 -19 286 -19 503 159 048
A.II. Kapitálové fondy 118 119 118 119 4 212 122 331
A.III. RF, NF a ostatní fondy ze zisku 66 021 30 66 051 66 051
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 63 573 -2 078 61 495 1 792 63 287
A.V. Výsledek hospodaření 2004 35 230 256 35 486 135 35 621

Menšinový podíl na ZK (=VK) 5 5
B. Cizí zdroje 500 074 500 500 574 -2 879 497 695
B.I. Rezervy 0 0
B.II. Dlouhodobé závazky 38 524 400 38 924 -2 730 36 194
B.III. Krátkodobé závazky 188 196 100 188 296 -149 188 147
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 273 354 273 354 273 354
C.I. Časové rozlišení 0 0

Pasiva celkem 961 351 18 211 979 562 -17 953 17 706 135 944 038

Sestaveno dne : 15.4.2005

Podpisový záznam statutárního orgánu :

Sestavil Ing. Krejčíř :

Svhválil Ing. Klvač CSc. :



KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
sestavený ke dni : 31.12.2004 (tis. Kč)

Konsolidující účetní jednotka : Konsolidovaná účetní jednotka :
MJM Litovel a.s. Agrochemické družstvo Přerov
Chlinská 1048/19 Dluhonská 741
784 01 Litovel 750 00 Přerov
IČO:45193592 IČO : 47676582 
právní forma : akciová společnost právní forma : družstvo

1 2 3 4 5 6 7 8
označ. text MJM ACHD sl.3+4 konsolidační odpis kons. konsolidační

úpravy rozdílu výkaz zisku
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 370 679 1 370 679 1 370 679
B. Výkonová spotřeba 422 066 59 422 125 -250 421 875
C. Osobní náklady 52 741 216 52 957 52 957
D. Daně a poplatky 1 868 7 1 875 1 875
E. Odpisy dlouhodobého majetku 19 952 4 19 956 19 956
F. Zůstatková cena prodaného DM a mat. 31 643 31 643 31 643
G. Změna stavu rezerv a oprav.pol.provoz. 16 610 16 610 16 610
H. Ostatní provozní náklady 335 490 335 490 335 490
J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0
N. Nákladové úroky 15 668 15 668 15 668
O. Ostatní finanční náklady 14 038 12 14 050 14 050
Q. Dań z příjmu za běžnou činnost 13 690 13 690 13 690
R. Mimořádné náklady 102 102 102
S. Daň z mimořádné činnosti 0 0

Náklady celkem 2 294 547 298 2 294 845 -250 2 294 595
I. Tržby za prodej zboží 1 437 755 1 437 755 1 437 755
II. Výkony 503 030 250 503 280 -250 503 030
III. Tržby z prodeje DM a materiálu 35 166 35 166 35 166
IV. Ostatní provozní výnosy 339 432 1 339 433 339 433
VI. Tržby z prodeje CP a podílů 3 3 3
X. Výnosové úroky 1 785 1 785 1 785
XI. Ostatní finanční výnosy 12 609 300 12 909 12 909
XIII. Mimořádné výnosy 0 0

Výnosy celkem 2 329 777 554 2 330 331 -250 2 330 081
Hospodářský výsledek 35 230 256 35 486 35 486
Zúčtování pasivního konsol.rozdílu 135 135
Konsolidovaný hospodářský výsledek 35 621
z toho :
        bez menšinového podílu-99,97% 35 621
        menšinový podíl-0,03% 0

Sestaveno dne : 15.4.2005

Podpisový záznam statutárního orgánu :

Sestavil Ing. Krejčíř :

Schválil Ing. Klvač CSc.



PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 
 

Konsolidovaná účetní závěrka je zpracovaná za účetní období kalendářního roku 2004 
s rozvahovým dnem 31.12.2004. 

 
 Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována dne 15.4.2005. 
 
 
Základní informace o konsolidačním celku 
 
Konsolidující účetní jednotka : 
 
MJM Litovel a.s. 
Cholinská 1048/19 
784 01 Litovel 
IČ: 45193592 
Právní forma : akciová společnost 
Rozhodující předmět činnosti : 

- výroba krmných směsí 
- mlynářství 
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Statutární orgán : představenstvo (rozpis-viz účetní závěrka MJM) 
Předseda představenstva : Ing. Miroslav Šuba 
 
Konsolidovaná účetní jednotka : 
 
Agrochemické družstvo Přerov 
Dluhonská 741 
750 00 Přerov 
IČ: 47676582 
Právní forma : družstvo 
Rozhodující předmět činnosti : 

- pronájem věcí movitých a nemovitých včetně služeb s tím spojených 
Statutární orgány : předseda družstva : Ing. Bohumil Semenovič 
                               místopředseda družstva : Ing. Zdeněk Šoustal 
 
Důvody konsolidace, metoda : 
 
V průběhu roku 2004 nabylo nákupem MJM Litovel a.s. členský podíl v Agrochemickém 
družstvu Přerov ve výši 99,97 %. Nabývací cena podílu je 15 000 tis. Kč.  
Vlastní kapitál Agrochemického družstva Přerov k 1.1.2004 byl 17 446 tis. Kč ( 99,97 % je 
17 441 tis. Kč ) 
Konsolidovaná závěrka uvedeného konsolidačního celku byla provedena prvním rokem. 
Konsolidovaná účetní závěrka byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou 
č.500/2002 . Ke konsolidaci bylo použito plné metody. 
Agrochemické družstvo Přerov je majitelem akcií MJM Litovel a.s. v celkovém počtu 19 286 
ks v nominální hodnotě 19 286 tis. Kč a pořizovací ceně 15 074 tis. Kč. 
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Výkazy za konsolidovaný celek 
 
 
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 
 
Údaje ve sloupci 3 jsou převzaté neupravené údaje účetní závěrky MJM Litovel a.s. 
Údaje ve sloupci 4 jsou převzaté neupravené údaje účetní závěrky Agrochemického družstva 
Přerov. 
Sloupec 5 je součtem údajů uvedených ve sloupcích 3 a 4. 
Ve sloupci 6 jsou vyloučeny vzájemné operace. Jedná se o hodnotu 250 tis. Kč za pronájem 
věcí movitých, které pronajímá Agrochemické družstvo Přerov nájemci MJM Litovel a.s. 
Ve sloupci 7 je odepsán do výnosů jednou dvacetinou konsolidační rozdíl pasivní. 
Konsolidovaný hospodářský výsledek za konsolidační celek za rok 2004 je 35 621 tis. Kč 
Vzhledem k naprosto nevýznamnému menšinovému podílu 0,03 % nedosahuje menšinový 
podíl na zisku ani 500,-- Kč ( v zaokrouhlení 0 ) 
  
Konsolidovaná rozvaha 
 
Údaje ve sloupci 3 jsou převzaté neupravené údaje účetní závěrky MJM Litovel a.s. 
Údaje ve sloupci 4 jsou převzaté neupravené údaje účetní závěrky Agrochemického družstva 
Přerov. 
Sloupec 5 je součtem údajů uvedených ve sloupcích 3 a 4. 
Ve sloupci 6 jsou uvedeny konsolidační úpravy.  
Ve sloupci a) je z pohledávek Agrochemického družstva Přerov vyloučena pohledávka vůči 
MJM Litovel a.s. ve lhůtě splatnosti v celkové výši 2 879 tis. Kč. Stejná částka je v pasivech 
vyloučena v MJM Litovel a.s. ze závazků. Dále jsou v aktivech vyloučeny akcie MJM Litovel 
a.s. v držení Agrochemického družstva Přerov v pořizovací ceně s protipoložkou v pasivech 
v základním kapitálu a kapitálových fondech.  
Ve sloupci b) je vyloučen z aktiv z finančního majetku podíl MJM Litovel a.s. 
v Agrochemickém družstvu Přerov v pořizovací ceně a vykázán pasivní konsolidační rozdíl 
ve výši …… 2 706 tis. Kč.      
      Výpočet :  

• Vlastní kapitál Agrochemického družstva Přerov k 31.12.2004….      17 711 tis.Kč 
• Podíl MJM Litovel a.s. v Agrochemickém družstvu Přerov 99,97 % ..17 706 tis.Kč 
• Pořizovací cena podílu ………………………………………              15 000 tis.Kč 
• Konsolidační rozdíl (17 706 – 15 000)…………………………            2 706 tis.Kč 

Celková částka 17 706 tis. Kč snižuje v částce 19 498 tis. Kč základní kapitál a v částce 1 792 
tis. Kč snižuje vykázanou ztrátu minulých let. Vzhledem k nevýznamnému menšinovému 
podílu ve výši 5 tis. Kč je tento převeden ze základního kapitálu konsolidovaného celku na 
menšinový podíl na základním kapitálu. 
Ve sloupci 7 se v souladu s platnými předpisy zvyšuje odpis konsolidačního rozdílu 
konsolidovaný zisk o 135 tis. Kč 
Konsolidační celek vykazuje k 31.12.2004 vlastní kapitál 446 343 tis. Kč tj. 2 806 Kč na l 
akcii ( samotné MJM  2 587 Kč na l akcii ).  
 
Doplňující údaje 
 

a) Výše odměn vyplacených statutárním orgánům za rok 2004 
 Představenstvo a dozorčí rada  MJM Litovel a.s. – 1 174 tis. Kč 
 Předseda a místopředseda Agrochemického družstva Přerov – 214 tis. Kč. 
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b) žádná další plnění kromě pracovněprávních vztahů a výše uvedených odměn nebyly 
 členům statutárních orgánů poskytnuty. 

    
 

c) kursové rozdíly s vlivem na ocenění majetku a závazků nevznikly 
 
d) žádné podíly na výsledku hospodaření nebyly v průběhu účetního období 2004 

vyplaceny 
 

e) ve vzájemných vztazích účetních jednotek konsolidačního celku nedošlo k prodeji 
zásob (pouze pronájem) 

 
f) MJM Litovel a.s. vlastní kromě uvedeného podílu v Agrochemickém družstvu Přerov 

(99,97 %) akcie VEPASPOLU Olomouc a.s. (19,01 %), podíl ve sdružení právnických 
osob (16,61 %), podíl v Regionálním odbytovém družstvu (5 %) a dále 2 ks akcie 
banky a.s.a 1 ks akcie Chemapol Group a.s. 

 Agrochemické družstvo Přerov kromě výše uvedených 19 286 ks akcií MJM Litovel 
 a.s. (10,81 %) vlastní 124 ks akcií ZZN a.s. Přerov. 
 

g) konsolidovaná účetní závěrka konsolidačního celku je zpracována prvním rokem. 
Složení vlastního kapitálu je zřejmé z konsolidované rozvahy s komentářem. 

 
h) konsolidovaný celek má uvedeny v účetní závěrce cenné papíry v pořizovacích 

cenách. Pohledávky a závazky nad 5 let splatnosti nemá a podrobné informace o 
zajištění jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce MJM Litovel a.s.. Agrochemické 
družstvo Přerov nemá žádný zastavený či jinak zajištěný majetek. 

 
i) majetek a závazky v konsolidované účetní závěrce nebyly přeceněny. Bylo použito 

ocenění z účetních závěrek jednotlivých konsolidovaných účetních jednotek. 
Přecenění podílu MJM Litovel a.s. na Agrochemickém družstvu Přerov bylo 
provedeno v konsolidované účetní závěrce a je vyjádřeno pasivním konsolidačním  
rozdílem. 

 
j) veškeré závazky jsou evidovány v účetnictví konsolidovaných účetních jednotek. 

 
k) výnosy z běžné činnosti účetních jednotek konsolidačního celku jsou v tuzemsku. 

Podíl na zisku a výnosech  konsolidované účetní jednotky Agrochemického družstva 
Přerov je na konsolidačním celku bezvýznamný. 

 

Litovel  15.4.2005 
 
 Podpis statutárního zástupce: 
        Ing.  Šuba  Miroslav 
        předseda představenstva 
 
 Sestavil:  Ing. Krejčíř Boleslav  
    vedoucí oddělení účtárny 
 
 Schválil: Ing. Jiří Klvač, CSc. 
   ředitel ekonomické divize 
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Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce : 
 
 
Provedla jsem audit přiložené konsolidované účetní závěrky akciové společnosti MJM Litovel  
a.s.,  Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ : 45193592 a Agrochemického družstva Přerov        
Dluhonská 741, 750 00  Přerov  IČ : 47676582  k 31.12.2004. 
Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou je vydat 
na základě auditu výrok k této účetní závěrce. 
 
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory 
auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, 
aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek 
a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti 
a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností  
a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit 
poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. 
 
Podle mého názoru účetní konsolidovaná závěrka podává ve všech významných 
ohledech věrný a  poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace 
akciové společnosti MJM Litovel a.s. a Agrochemického družstva Přerov  k 31. prosinci 
2004 a výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a 
příslušnými předpisy České republiky. 
 
 
 
 
V Hradečné 20.4.2005  
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Marie Havlíčková  
                                                                                       osvědčení KAČR č. 1627 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Z p r á v a    n e z á v i s l é h o    a u d i t o r a 
 
                                      pro akcionáře akciové  společnosti 
 
                                             
                                 MJM   Litovel  a.s. 
  
 
                                    Cholinská 1048/19,784 01  Litovel, IČ:45193592 
 
 
 
 

 
    Odpovědný auditor: ing.Marie Havlíčková, Hradečná 16, 783 24 Slavětín u Litovle 
                                     č.osvědčení 1627                                      
 
    Auditovaná účetní závěrka je k 31.12.2003 
 
    Společnost zastupoval ing. Miroslav Šuba,předseda představenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrok  auditora k účetní závěrce: 
 
 

Provedla  jsem  audit  přiložené  účetní  závěrky akciové společnosti  MJM Litovel a.s. 
Cholinská 1048/19,784 01 Litovel,IČ: 45 19 35 92  k  31.12.2003. 
Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí úlohou je vydat 
na základě  auditu výrok k této účetní závěrce. 
 
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory 
auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, 
aby auditor získal přiměřenou jistotu , že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.  
Audit  zahrnuje  výběrovým  způsobem  provedené  ověření  úplnosti  a  průkaznosti částek 
a  informací  uvedených  v účetní  závěrce.  Audit  rovněž  zahrnuje  posouzení  správnosti 
a  vhodnosti   použitých  účetních  postupů  a  významných  odhadů  učiněných  společností  
a  zhodnocení  celkové  prezentace  účetní  závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit 
poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. 
 
Podle mého názoru účetní  závěrka  podává  ve  všech  významných  ohledech  věrný 
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního  kapitálu  a  finanční   situace  společnosti   
MJM Litovel a.s. k 31.prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok  2003 v souladu       
se  zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 
 
 
 
V Hradečné 16.4.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Marie Havlíčková 
                                                                                            osvědčení  KAČR č.1627 
 
 



Příloha k účetní závěrce za rok 
2003 

 
 
 
Obecné údaje 
 
1. Popis účetní jednotky 
-------------------------------- 
 
 
Název :  MJM Litovel a.s. 
 
 
Sídlo :   Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 
 
Právní forma:  akciová společnost 
 
IČ:   45193592 
 
Rozhodující předmět činnosti: -  výroba krmných směsí 
     -  mlynářství 
     -  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 
Datum vzniku společnosti: 1. května 1992 
 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 342.  
Základní kapitál činí 178 334 000,- Kč a je zcela splacen. 
 
 V roce 2003 došlo ve společnosti k přeměně formou fúze společností MJM Litovel 
a.s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 45193592 jako nástupnické, MJM group, a.s., 
Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 25387014 jako zanikající bez likvidace, Agropodniku 
Litovel, a.s., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 47672960 jako zanikající bez likvidace a 
MJM – agroslužby, spol. s r.o., Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, IČ 47680385 jako 
zanikající bez likvidace, s rozhodným dnem fúze 1.1.2003 a zápisem fúze do obchodního 
rejstříku k 1.9.2003. 
 V důsledku toho došlo k různým změnám v kapitálu, majetku, pohledávkové a 
závazkové rovině a dalším změnám, které jsou podrobně popsány  v této příloze k účetní 
závěrce nebo jsou její přílohou.  
 
 
Osoby podílející se na základním kapitálu více jak 20 % : 
 
 Žádný z akcionářů nemá podíl na základním kapitálu společnosti přesahující 20 %. 
 
 



Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: 
 
 Dle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.8.2003 došlo ke změně 
v základním kapitálu společnosti a ostatních skutečnostech, z důvodu přeměny společnosti 
formou sloučení obchodních firem. 
 
V y m a z á v á   se : 
 
Akcie:  
 606 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč  
        v listinné podobě 
 120 671 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč    
         v zaknihované podobě 
 
Základní kapitál: 121 277 000,- Kč 
 
Ostatní skutečnosti:  
 Den vzniku: 1.5.1992 
 Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. 
 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního 
 majetku České republiky se sídlem v Praze1, Gorkého náměstí 32 
 
Z a p i s u j e   s e  : 
 
Akcie:  
 57 663 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč  
        v listinné podobě 
 120 671 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč        
                   v zaknihované podobě 
 
Základní kapitál: 178 334 000,- Kč 
 
Ostatní skutečnosti:  
 -  Den vzniku: 1.5.1992 
 -  Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. 
     obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního 
     majetku České republiky se sídlem v Praze1, Gorkého náměstí 32 
 -  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, PSČ 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 784 01, 
    IČ 47680385 
 
Zápis změny do obchodního rejstříku nastal dnem nabytí právní moci rozhodnutí tj. 1.9.2003. 
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Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém  účetním období  
 

V roce 2003 došlo ke změně organizační struktury společnosti z důvodu přeměny 
sloučením. 

Přílohou č. 1 je organizační struktura MJM Litovel a.s. platná pro rok 2003.  
 

  
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: 
 
 předseda představenstva   -  Ing. Šuba Miroslav  

 místopředseda představenstva  -  Ing. Neischlová Jitka 

 člen představenstva    -  Ing. Knajbl Michael  

 člen představenstva    -  Žouželka Vladimír 

 

 předseda dozorčí rady    -  Ing. Šoustal Zdeněk 

 člen dozorčí rady    -  Köhlerová Jaroslava 

 člen dozorčí rady    -  Ing. Ustrnul Libor  

 
 
 
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Majetková spoluúčast vyšší než 20 %: 
  
Název 
společnosti: IČ Sídlo 

Výše podílu 
na  ZK 

v % 

Výše ZK 
společnosti 

v tis. Kč 

Výše účetního 
HV  roku 2003 

v tis.Kč 
MJM – agro , spol. 
s r.o. 47973579 Litovel 100,0 240 42 

     
Dle § 27 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl obchodní podíl 
ve společnosti MJM agro, spol. s r.o. přeceněn na nulovou hodnotu. 
  
 Ovládací smlouva, smlouva o převodu zisku ani další smlouvy nebyly v účetním 
období 2003 uzavřeny. 
  
 Přehled o uzavřených smlouvách  a vzájemných vztazích je podrobně uveden ve 
zprávě představenstva podle § 66 a) obchodního zákoníku. 
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3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
-------------------------------------------------------- 
 
 
 Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 
 Sledované 

účetní období 
Předcházející  
účetní období 

Sledované účetní 
období 

Předcházející  
účetní období 

Průměrný počet zaměst. 192 141 6 7
Mzdové náklady 37 826 23 263 3 725 6 385
Odměny čl. stat.org. spol. 329 180 180 1
Odm. čl. dozor. org. spol. 216 187 20 72
Ostatní odměny– živ.jub. 63 30 5 x
Náklady na soc. zabezp. 11 950 8 070 1 306 583
Sociální náklady 504 436  
Osobní náklady celkem 50 888 32 166 5 236 7 041
  
 
 
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
------------------------------------------------ 
 

Společnost poskytla, na základě smlouvy,  osobní vozidlo i k účelu soukromého 
užívání Ing. Jitce Neischlové a Ing. Liboru Ustrnulovi. Použití vozidla je zdaňováno podle 
odst. 6, § 6 zákona 586/1992 Sb. 

PHM spotřebované pro soukromé účely si hradí z vlastních prostředků. 
Jiná plnění ve prospěch akcionářů , statutárních orgánů nebo bývalým členům 

statutárních orgánů nebyla poskytnuta. 
 
 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování  
 
 Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů a opatření pro účetnictví podnikatelů vč. 
Vyhlášky č. 500/2002 Sb.. 
 Od rozhodného dne fúze tj. od 1.1.2003 do dne zápisu fúze do obchodního rejstříku tj. 
do 1.9.2003 bylo vedeno účetnictví odděleně za všechny zúčastněné společnosti, tak jako by 
ke sloučení nedošlo. Zápisem fúze do obchodního rejstříku bylo provedeno sloučení těchto 
účetnictví od 1.1.2003 v návaznosti na zahajovací rozvahu a s vyloučení všech vzájemných 
operací do 31.8.2003 včetně. Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku vedla účetnictví 
pouze nástupnická společnost MJM Litovel a.s.  
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1. Způsob oceňování majetku 
--------------------------------------- 

1.1. Zásoby 
----------- 
Účtování zásob:  
- je prováděno způsobem A evidence zásob 
- výdej ze skladu je účtován metodou FIFO 
 
Ocenění zásob výrobků: 
- ocenění výrobků je prováděno ve skutečných výrobních  
      nákladech zahrnujících -  přímé náklady 
    -  výrobní režie 
 
Oceňování nakupovaných zásob: 
 -  je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících 
    -  cenu pořízení 
    -  vedlejší pořizovací náklady (clo, dopravné, provize      
          a pod. – tyto jsou vedeny na analytických účtech 
          k účtům 112 a 132 a procenticky jsou zúčtovávány 
          do nákladů podle podílu výdejů ze skladu a zásob na 
          skladě dle jednotlivých materiálových skupin) 

 
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Ocenění DHM a DNM: 
- nakoupený je oceňován cenou pořízení 
- vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady  
 

1.3. Cenné papíry a majetkové účasti. 
--------------------------------------- 
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí: 
- do roku 2001 cenami pořízení 
- od roku 2002 pořizovacími cenami 
 

1.4. Příchovy a přírůstky zvířat. 
--------------------------------------- 
Ve sledovaném období nebylo použito 
 
 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
----------------------------------------------------------------- 
 Reprodukční pořizovací cenou je oceněn průmyslový objekt provozu v Bludově, který 
byl vložen do základního kapitálu společnosti v r. 1997, právní účinky vkladu do katastru 
nemovitostí nastaly dne 23.2.1998 a nemovitosti provozu v Přerově vložené do základního 
kapitálu společnosti v r. 1999, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly 6.4.2000. 
 Reprodukční pořizovací cena byla stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem 
valnou hromadou na základě posudku dvou soudních znalců. 
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3. Změna oceňování, odpisování a postupů účtování 
--------------------------------------------------------------------- 
 Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změnám oceňování, odpisování a postupů 
účtování. 
 
 
4.  Opravné položky k majetku 
----------------------------------------- 

 . 
            K 31.12.2003 nebyla vytvořena žádná opravná položka na zásoby. 

 
K pohledávkám k 31.12.2003 byly vytvořeny opravné položky: 

 
K 31.12.2003 byl proúčtován  odpis pohledávek  ve výši 1 030 746,12 Kč 
                                                                                     
z toho : zákonné          46 956,70 Kč 
                        nezákonné           983 789,42 Kč 

 
V roce 2003 byly rozpuštěny opravné položky roku 2002 zúčtováním ve prospěch  

 nákladů v celkové výši: 
celkem:……                                                                        12 742 369,43 Kč  

    
z toho :  zákonné  6 258 611,74 Kč 

   nezákonné  6 483 757,69 Kč   
 

K 31.12.2003  byly účtovány opravné položky na vrub nákladů v celkové výši: 
celkem:……       10 806 626,53 Kč 

  zákonné  7 108 517,89 Kč 
 nezákonné  3 698 108,64 Kč 
 

           Celkový dopad do účetního období 2003 
Rozdíl do nákladů :  - 904 993,78 Kč 

  zákonné                 896 865,85 Kč 
  nezákonné                         -  1 801 859,63 Kč 
   
          
 K 31.12.2003 byla vytvořena opravná položka k oceňovacímu rozdílu k nabytému 
 majetku z důvodu fúze v celkové výši: 
 celkem:……           7 093 584,00 Kč 
  
     oceňovací rozdíl k nabytému majetku  106 403 649,06 Kč 
     opravná položka dle § 23 odst. 14 zák. 
     o dani z příjmu (12/180 oceň.rozdílu)      7 093 584,00 Kč 
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5. Odpisování 
---------------------- 

Odpisování hmotného majetku v účetnictví je řešeno ve vnitropodnikové 
směrnici pro účetnictví: Majetek je zařazen do odpisových skupin se stanovením doby 
odepisování – životnosti. 
Účetní odpisy byly prováděny měsíčně dle programu ZZNet s integrací do účetnictví .  
V nákladech společnosti jsou zúčtovány účetní odpisy, které nejsou shodné s odpisy 
daňovými o 2 477 659 Kč. Důvodem je zahájení odepisování v měsíci následujícím po 
měsíci, kdy byl majetek zařazen do užívání a rozdílná pořizovací cena majetku 
v provozech Bludov a Přerov.  

  Na základě této skutečnosti vznikl rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy: 
   Daňové odpisy v roce 2003 činí…… 17 999 583,-Kč 
   Účetní odpisy v roce 2003 činí…….  20 477 242,- Kč 
 
 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
---------------------------------------------------- 
 Při přepočtu cizích měn na českou měnu  používá společnost směnných kurzů 
vyhlášených ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. 
 
 
 
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 
 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Informace 
-------------- 

 Významnou položkou pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti proti 
roku 2002 byla fúze výše zmíněných společnosti, která se v bilanci promítla jak na stranu 
aktiv tak na stranu pasiv. Svůj dopad měla také na výkaz zisků a ztrát, to však spíše ve smyslu 
navýšení  obratů společnosti a konečného výsledku hospodaření.  
Popis jednotlivých úprav konečných účetních závěrek fúzovaných společností je spolu se 
zahajovací rozvahou přílohou č. 2  k této příloze účetní závěrky. 
 
 
 

1.2. Aktiva 
--------- 
V oblasti aktiv je porovnáván stav k 31.12.2003 MJM Litovel a.s se stavem MJM 

Litovel a.s. k 31.12.2002 před přeměnou. Ve změně jednotlivých aktiv jsou proto 
zahrnuty i změny v důsledku přeměny společnosti sloučením, ale i změny v průběhu 
roku 2003, které vznikly MJM Litovel a.s. jako zfúzované nástupnické společnosti. 

  
K 31.12.2003 došlo k navýšení celkového Netto stavu aktiv firmy o 466 476 tis. Kč 
 z toho: 
 
 Stálá aktiva…………    177 074 tis. Kč 
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  Dlouhodobý nehmotný majetek……                421 tis. Kč 
  Dlouhodobý hmotný majetek……  240 356 tis. Kč 
  z toho: Pozemky         5 649 tis. Kč 
   Stavby      131 075 tis. Kč 
   Samost.mov.věci a soubory        4 390 tis. Kč 
   Jiný dlouhodobý majetek          120 tis. Kč 
   Nedokončený hmotný        - 188 tis. Kč 
   Oceňovací rozdíl k nab.majetku    99 310 tis. Kč 

  Dlouhodobý finanční majetek……   - 63 703 tis. Kč
  Celkem dlouhodobý majetek ……   177 074 tis. Kč 
 

 Oběžná  aktiva     286 834 tis. Kč 
  Zásoby……            105 805 tis. Kč 
  Krátkodobé pohledávky……   170 581 tis. Kč 
  z toho: Pohledávky z obch. vztahů   116 492 tis. Kč 
   Stát – daňové pohledávky       5 881 tis. Kč 
   Dohadné účty aktivní           445 tis. Kč 
   Jiný pohledávky       47 763 tis. Kč 

  Krátkodobý finanční majetek……     10 448 tis. Kč
  Celkem oběžná aktiva ……    286 834 tis. Kč 
 

 Ostatní  aktiva         2 568 tis. Kč 
  Náklady příštích období…..              -357 tis. Kč 
  Komplexní náklady příštích období……     2 925 tis. Kč
  Celkem ostatní aktiva        2 568 tis. Kč 

 
Celkem aktiva…………    466 476 tis. Kč 
 

  
 

1.3. Pasiva 
--------- 
 
V oblasti pasiv je porovnáván stav k 31.12.2003 MJM Litovel a.s se stavem MJM 

Litovel a.s. k 31.12.2002 před přeměnou. Ve změně jednotlivých pasiv jsou proto 
zahrnuty i změny v důsledku přeměny společnosti sloučením, ale i změny v průběhu 
roku 2003, které vznikly MJM Litovel a.s. jako zfúzované nástupnické společnosti. 

  
 

K 31.12.2003 došlo k navýšení celkového stavu pasiv firmy o 466 476 tis. Kč 
 z toho: 
 
 Vlastní kapitál …………    184 151 tis. Kč 
  Základní kapitál……       57 057 tis. Kč 
  Kapitálové fondy ……   112 302 tis. Kč 
  Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy… - 10 956 tis. Kč 
  Výsledek hospodaření minulých let……    21 446 tis. Kč 
  Výsledek hospodaření běž.období……      4 302 tis. Kč
  Celkem vlastní kapitál………   184 151 tis. Kč 
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 Cizí zdroje…………     282 325 tis. Kč 
  Rezervy……                 - 479 tis. Kč 
  Dlouhodobé závazky……     44 184 tis. Kč 
  z toho: Jiné závazky        4 151 tis. Kč 
   Odložený daňový závazek    40 033 tis. Kč 
  Krátkodobé závazky……     98 830 tis. Kč 
  z toho: Závazky z obch. vztahů    99 653 tis. Kč 
   Závazky ke společníkům a sdružení   - 2 905 tis. Kč 
   Závazky k zaměstnancům    - 3 798 tis. Kč 
   Závazky ze soc. a zdrav. pojištění        158 tis. Kč 
   Stát – daňové pohledávky a dotace   - 1 345 tis. Kč 
   Dohadné účty pasivní       7 067 tis. Kč 
  Bankovní úvěry a výpomoci……  139 790 tis. Kč 

  Celkem cizí zdroje ……   282 325 tis. Kč 
 
 

Celkem pasiva …………    466 476 tis. Kč 
 
 
 

1.4. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období 
         --------------------------------------------------------------------- 
 
  V roce 2003 nabyla doměřena žádná částka. 
 
 
 
 

1.5. Odložený daňový závazek 
         ----------------------------------- 
   
  V souladu s ustanovením Čl. X postupů účtování pro podnikatele čj. 
281/89759/2001 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek zjištěný rozvahovým 
přístupem. Částka odloženého daňového závazku je ve výši daňové sazby roku 2004 tj. 28% a 
byla stanovena z těchto přechodných rozdílů účetních a daňových: 
 
 -  nižší daňová zůstatková cena dlouhodobého majetku než cena účetní o 43 668 tis. 
     Kč – odložený daňový závazek…………………   12 226 tis. Kč 
 
 -  opravná položka k nabytému majetku zaúčtovaná na účtu 097 z důvodu přecenění 
     majetku vzhledem k fúzi obchodní společnosti na základě posudku soudního znalce 
     99 310 tis. Kč…………      27 807 tis. Kč 
 
 Celkem odložený daňový závazek ………………   40 033 tis. Kč 
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1.6. Dlouhodobé bankovní úvěry 
------------------------------------ 

uváděno v tis. Kč 
Druh závazku měna Věřitel Celková 

částka 
Stav k  

31.12.2003 úroková sazba doba 
trvání Zajištění 

Střednědobý úvěr Kč Komerční banka 
a.s. 40 000 16 800 6M PRIBOR + 

2,60 % 6/2005 

Nemovitosti MJM 
Litovel a.s., LV 
1390, LV 11, 

avalovací směnky 

Střednědobý úvěr Kč Komerční banka 
a.s. 20 000 11 200 6M PRIBOR + 

2,60 % 6/2006 

Nemovitosti MJM 
Litovel a.s., LV 
1390, LV 11, 

avalovací směnky 
Ostatní úvěry a výpomoci 

Revolvingový 
úvěr Kč Raiffeisenbank 

a.s. 90 000 90 000 PRIBOR + 
2,50% 11/2004 

Zástava 
pohledávek, 

směnky, LV 5788, 
LV 1665, LV 601 

Revolvingový  
úvěr Kč Citibank a.s. 15 000 13 630 Základní sazby 

+ 3,50 % x Bianco směnka 

Revolvingový  
úvěr Kč Komerční banka 

a.s. 20 000 20 000 6M PRIBOR + 
2,10 % 8/2004 

Nemovitosti MJM 
Litovel a.s., LV 
1390, LV 11, 

avalovací směnky, 
zástava pohledávek 

Krátkodobý úvěr Kč Komerční banka 
a.s. 55 000 55 000 6M PRIBOR + 

2,50 % 6/2004 

Nemovitosti MJM 
Litovel a.s., LV 
1390, LV 11, 

avalovací směnky, 
zástava pohledávek 

Půjčka 1 322 000 
EUR Kč LB Interfinanz 

AG 41 775 27 668 3M EUR 
LIBOR + 2,50% 9/2004 

Nemovitosti 
Hanáckého 

masokombinátu 
Olomouc a.s., LV 

1218, bianco 
směnky 

 
 

 
1.7. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 

------------------------------------------------------------------- 
Společnost v 2003 nepřijala žádné dotace na investiční účely. 
Na základě žádosti o dotaci k zajištění praxe absolventům středních a vysokých 
škol byla v roce 2003 přiznána dotace v celkové výši  31 500,- Kč (proplacena 
22 500,-Kč). Jedná se o doplatek za absolventa za měsíce srpen až prosinec 2003. 
Firma v roce 2003 získala provozní dotace pro krytí nákladů spojených 
s vývojem a výzkumem. Blíže jsou tyto dotace popsány v bodě 8. Výdaje 
vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. 

 
2. Významné události po datu účetní závěrky. 
-------------------------------------------------------- 
 Po datu účetní závěrky nebyly prováděny žádné významné změny. 
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3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 Na absolutní hodnotu vstupních cen, oprávek a zůstatkových  cen měla významný vliv 
fúze společností. Podrobně je vše popsáno v příloze č. 2 k této příloze účetní závěrky.  
 
 

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného investičního majetku. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Skupina majetku 
uvedeno v tis.Kč 

vstupní 
cena 

oprávky zůstatková 
cena 

1 Budovy a haly 239 219 105 944 133 275
2 Ostatní stavební objekty 106 334 44 769 61 565
3 Energetické a hnací stroje 20 666 16 592 4 074
4 Pracovní stroje a zařízení 112 283 108 811 3 472
5 Přístroje zvláštního zařazení 24 932 21 170 3 762
6 Dopravní prostředky 50 497 41 613 8 884
7 Inventář 370 344 26
8 Ostatní - software 1 582 1 161 421
 Celkem 555 883 340 404 215 479

 
 

třída počáteční 
stav 

k 1.1.2003 

přírůstky úbytky odpisy zůstatková 
cena k 

31.12.2003 
    
1 238 934 285 105 944 133 275
2 103 416 2 918 44 769 61 565
3 20 636 49 19 16 592 4 074
4 111 650 640 7 108 811 3 472
5 23 939 993 21 170 3 762
6 51 494 438 1 435 41 613 8 884
7 371 345 26
8 1 582 1 161 421

pozem. 9 185 813 - - 9 998
nedok. 1 118 6 127 6 402 - 843

oceň. rozdíl 
k majetku 106 404 - - 7 094 99 310

celkem 668 729 12 263 7 863 347 499 325 630
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3.2. Přehled smluv o finančním pronájmu – tis. Kč 
        --------------------------------------------------------- 
 
číslo předmět Termín 

ukončení 
LS 

LS 
celkem 
tis. Kč 

Uhrazené 
splátky, 
zálohy 
tis.Kč 

Zbývá 
uhradit 
tis. Kč 

Kupní 
cena  
tis. Kč 

1120229 Mercedes 
OCM 57-86 06/2004 1 934 1 713 221 1

1470003003 Injektor 
Schroder 12/2004 2 228 1 813 415 1

2120547 Citroen 
OCO 67-91 11/2004 824 630 194 1

10104003 RoGátor 618 
s přísl. 3/2005 9 329 7 042 2 287 1

4/02/5262 Renault  
1M1 3027 5/2005 3 852 2 573 1 279 3

 Celkem 18 167 13 771 4 396 7
 
 
 

3.3.  Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu 
------------------------------------------------------------------------------------ 
V roce 2003 nebyl pořízen hmotný investiční majetek formou operativního   
pronájmu. 

 
3.4.  Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 

-------------------------------------------------------- 
Drobný investiční majetek uvedený v operativní evidenci 
k 31. 12. 2003                                                     11 239 014,39 Kč 
 
 

3.5.  Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
----------------------------------------------------------------------    

 
Pro Komerční banku a.s. 

Poř. cena  Odpisy  Zůst.cena 
           k 31.12.2003 
                    ------------------------------------------------------------- 

103  Silo  inv. č. 12180…  18 257   9 530              8 727 
(23 000 tun) 
102  Silo  inv. č. 11285…  11 298   6 770    4 528 
(20 000 tun) 
147 Silo  inv. č.  02898…    8 739   6 420    2 319 
(21 000 tun) 
685  Mlýn…    91 734                       77 950             13 784 
(bez elektronického zabezpečení) 
areál Uničov LV 617            23 365                       17 719               5 646 
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(bez elektronického zabezpečení) 
 včetně příjezdových komunikací parcela 149,192,193/1 a 2982 
 

Pro Raiffeisenbank a.s. 
Poř. cena  Odpisy  Zůst.cena 

           k 31.12.2003 
                    ------------------------------------------------------------- 

LV 5788 – areál Přerov  22 671   5 336             17 335 
 
LV 601 – areál Litovel  48 687   21 494  27 193 
 
LV 1665 – areál Bludov   74 587   10 774  63 813 
 

   
 
 

3.6.  Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 
---------------------------------------------------------------------- 
Finanční investice k 31. 12. 2003   8 577 450,- Kč 
z toho: 
s podstatným vlivem………        x,- Kč 

        ostatní cenné papíry a vklady…… 8 577 450,-Kč 
 
 

Název společnosti Sídlo 
základní 
kapitál 
(tis.Kč) 

pořizovací 
hodnota 
(tis.Kč) 

podíl na 
zákl. 

kapitálu 
(%) 

počet 
akcií 
(ks) 

předběžný 
zisk/ztráta

(tis.Kč) 

Vepaspol  
Olomouc, a.s. Paseka č.270 132 883 8 265,45 13,88 18 448 206

eBanka, a.s. Praha 1, Na 
Příkopě 19 1 042 302 200,-- 0,02 2 x

Chemapol Group, a.s. Praha 10, 
Kadaňská 46 2 506 404 100,-- 0,004 1 konkurz

Regionální odbytové 
družstvo 

Litovel, 
Cholinská 19 50 10,-- 5,00  -951

Sdružení právnických 
osob Wirelessinfo 

Litovel, 
Cholinská 19 2,-- 0,02  x

 
 
 
 
4. Vlastní kapitál 
------------------------- 
4.1.  Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 
 ------------------------------------------------                          
                   k 31.12  k 31.12.     rozdíl 

uváděno v tis.Kč    2002   2003 
------------------------------------------------------ 

 Základní kapitál    121 277  178 334      +   57 057 
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 Zákon. rezerv. fond          17 070               34 124         +   17 054                             
 Kapitál. fondy                    5 817  118 119          + 112 302    
      
 Ostatní fondy –                                     58 150                        30 140          -    28 010 
  sociál. fond                 573                             633 
  invest. fond            57 577                          8 989 
  ostatní fondy              20 518  
 Hospod. výsledek z min.let       9 719                   31 165         +     21 446 
 HV  běžného účet.období                     30 021                        34 323         +       4 302 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
      242 054  426 205 +   184 151 
 
 
 Výše vlastního kapitálu je proti roku 2002 výrazně vyšší. Jedná se o navýšení z 
důvodu fúze společnosti (podrobně popsáno dle jednotlivých účtů v příloze č. 2) a o navýšení 
hospodářského výsledku o 4 302 tis. Kč.  
 
 
 
 Návrh na rozdělení zisku běžného období: 
 
 Dotace do sociál. fondu 
 dle stanov společnosti      200 000,- Kč 
 Dotace do rezer. fondu 
 5 % z čistého zisku společnosti            1 716 170,09 Kč 
 Nerozdělený hospod. výsledek          32 407 231,70 Kč 
              --------------------------- 
 Hospodářský výsledek celkem          34 323 401,79  Kč 
 
 
 
 
 
   4.2.   Základní kapitál 

------------------- 
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2003 : 
 
    178 334 000,- Kč 

 57 663 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč  
        v listinné podobě 
 120 671 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč        
                   v zaknihované podobě 
 

Celkem    178 334 akcí 
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5.  Pohledávky a závazky 
------------------------------------ 
 
    5.1.  Pohledávky po lhůtě splatnosti     
 ------------------------------------- 
 

Sledované období Předchozí období 
Počet dnů z obchodního 

styku ostatní z obchodního 
styku ostatní 

celkem pohledávky 354 266 185 963 
celkem ve lhůtě 149 900 55 425 111 150 1 336
celkem po lhůtě 148 941 x 73 477 x

z toho do 30 40 937 x 15 799 x
30 – 60 21 537 x 6 196 x
60 – 90 12 187 x 4 634 x
90 – 180 24 023 x 24 033 x

180 a více 50 257 x 22 815 x
   
 
 
    5.2.   Závazky po lhůtě splatnosti      
 ---------------------------------- 
 

Sledované období Minulé období 
Počet dnů z obchodního 

styku ostatní z obchodního 
styku ostatní 

celkem závazky 200 815 100 778 
celkem ve lhůtě 164 795 18 509 65 362 19 332
celkem po lhůtě 17 511 x 16 084 x

z toho do 30 13 656 x 13 632 x
30 – 60 1 256 x 1 052 x
60 – 90 2 500 x 1 352 x
90 – 180 49 x 1 x

180 a více 50 x 47 x
 
 

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 
----------------------------------------------------------------------- 
Pohledávky celkem        354 266 tis.Kč 
Z toho     :          MJM agro               3 686 tis.Kč 
 
 Závazky celkem        200 815 tis.Kč 
Z toho  :              MJM agro                     x tis.Kč 
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5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pohledávky a závazky kryté zástavním právem společnost z titulu uplatnění zástavního 
a zajišťovacího práva nemá. 

 
 
 

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
           ------------------------------------------------------------------------- 
 

Poskytnutí záruk: 
 Žádné záruky na úvěry nebyly poskytnuty. 

 
 
 

6. Rezervy 
---------------- 

V roce 2003  nebyla vytvořena  zákonná rezerva. 
 
 
 
 

7. Výnosy z běžné činnosti 
  ------------------------------ 
      r.  2002  r.  2003 
 
  Tržby za prodej zboží    532 921  1 118 816 
  Tržby za prodej vl. výr.    377 200     379 642 
  Tržby z prodeje služeb      20 810       41 580 
  Změna stavu zásob        - 819       -   856 
  Aktivace        24 561       26 004 
  Tržby z prod. materiálu      17 280       12 391 
  Ostatní provoz. výnosy    521 169      292 342 
  Tržby z prodeje cenných papírů           55                 x 
  Výnosy z dlouhodobého fin. majetku           122     x 
  Finanční výnosy - úroky            36         2 465 
  Ostat. finanční výnosy             81         6 326 
  Mimořádné výnosy               x              16 

      ---------------------------------------- 
  celkem výnosy                     1 493 416             1 878 726 
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Rozbor tržeb za výrobky, zboží a služby společnosti dle jednotlivých druhů činností: 
 

                    r.  2002  r.  2003 
 

z toho:  tržby za pohonné hmoty …….….              x                      401 664   

             tržby za hnojiva a chemikálie  .….             x                      319 224  

  tržby za rostlinné produkty……… 140 005                    112 373 

              tržby za krmné směsi …………   280 858                     234 496 

              tržby za mlýnské výrobky……   96 341                         97 328 

  tržby za ostatní zboží ……………. 392 917                       325 331 

              tržby PREFARM ………………..             x                           7 983 

              tržby za  služby………….        20 810                      41 639     

 CELKEM………   930 931          1 540 038 
 
 
8.   Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj  
         ------------------------------------------------------------------------------------ 
         Od 1.12.2001 byly zahájeny práce na projektu Evropské unie – PREMATHMOD. Tento 

projekt byl ukončen k 1.6.2003. Cílem projektu bylo řešení statistického a 
matematického modelování dat, jejich analýzu, simulaci a optimalizaci v precizním 
zemědělství.  Úkolem naší firmy byla praktická a teoretická výuka zemědělských 
managerů a farmářů. Náklady na tento projekt činily 4 811 tis. Kč (rok 2001 – 177 
tis.Kč, 2002 – 2 915 tis. Kč, 2003 – 1 719 tis. Kč). Na projekt byly poskytnuty dotace 
v celkové výši 2 988 tis. Kč (rok 2001 – 177 tis. Kč, rok 2002 – 962 tis. Kč, rok 2003 – 
1 849 tis. Kč). 

 
 Společnost dále spolupracuje v realizačním týmu na projektu NAZVA – 

konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle 
půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. Práce byly zahájeny 1.6.2001 a 
ukončení projektu je plánováno k 31.12.2004. Na projekt jsou poskytovány dotace na 
základě výsledku veřejné soutěže Ministerstvem zemědělství.ČR. Náklady na tento 
projekt činí k 31.12.2003 celkem 1 564 tis. Kč (rok 2001 – 429 tis. Kč, rok 2002 – 538 
tis. Kč, rok 2003 – 597 tis. Kč), přijaté dotace 280 tis. Kč (rok 2002 – 130 tis. Kč, rok 
2003 – 150 tis. Kč). 

  
 
9. Doplňující údaje 

------------------------ 
 

Údaje o přeměnách 
       Vliv přeměny obchodní společnosti na účetní závěrku roku 2003: 
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      Jak je uvedeno v předchozích kapitolách MJM Litovel a.s. je nástupnickou společností 
fúzí sloučením s rozhodným dnem 1.1.2003. V souladu s platnými účetními a právními 
předpisy byly 1.1.2003 tedy do zahajovací rozvahy promítnuty hodnoty proúčtování 
jednotlivých položek majetku (dlouhodobého - nehmotného, hmotného včetně oceňovacího 
rozdílu při přeměnách, finančního – vyloučení vzájemné provázanosti, oběžného – navýšení o 
zásoby a poskytnuté zálohy na zboží zanikajících společností) a způsobu jeho krytí. U 
vlastního kapitálu došlo ke zvýšení základního kapitálu zapisovaného do obchodního 
rejstříku, u kapitálových a ostatních fondů  došlo k převzetí příslušných hodnot ze 
zanikajících společností. Stejnou metodou byly převzaty také cizí zdroje financování (tj. 
závazky, úvěry,finanční výpomoci). 

      Vliv na jednotlivé položky rozvahy je komentován v příslušných kapitolách a příloze č. 2.  
Výkaz zisků a ztrát doznal změn v podobě navýšení obratů a konečného hospodářského 
výsledku. 

 

 

 

Litovel  31.3.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 Podpis statutárního zástupce: 
 
        Ing.  Šuba  Miroslav 
        předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sestavil:  Ing. Krejčíř Boleslav  
    vedoucí oddělení účtárny 
 
 Schválil: Ing. Jiří Klvač, CSc. 
   ředitel ekonomické divize 
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