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Předmluva 
 
 
 Vážení akcionáři společnosti MJM Litovel a.s., 
tato výroční zpráva  je vypracována za účelem podání věrného a poctivého obrazu o 
hospodaření emitenta kótovaného cenného papíru, obchodovaného na RM- Systému a.s. 
Praha.  
Počínaje 1. lednem 2005 je emitent povinen dle § 19 odst. 9 zákona o účetnictví používat pro 
účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravené 
právem Evropských společenství. V návaznosti na zmíněné je i tato výroční zpráva 
zpracována tak, aby ve všech směrech odpovídala náročným požadavkům Mezinárodních 
účetních standardů. Pro poskytnutí věrného obrazu meziročního vývoje hospodaření a změn 
v majetku a kapitálu společnosti, byla přepracována i účetní závěrka za rok 2004 tak, aby 
odpovídala zmíněným standardům (informace v podobě srovnávacích tabulek). Veškeré 
změny a dopady do hospodaření způsobené právě touto změnou metody účtování jsou dále ve 
výroční zprávě, případně v příloze k účetní závěrce podrobně okomentovány. 
Dle našeho názoru se tímto krokem stala výroční zpráva přehlednějším dokumentem 
s jasnými a nezaměnitelnými odkazy a akcionáři tak lépe získají komplexní informaci o stavu 
majetku, výsledcích hospodaření a spravování vložených investičních prostředků 
v podmínkách Mezinárodních účetních standardů. 
 
 
 
 
 
Litovel duben 2006 
 
  
 
 
       Představenstvo společnosti v.r. 
                MJM Litovel a.s. 
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Příloha k účetní závěrce za rok 
2005 

sestavené dle mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví IAS / IFRS  

 
 
 
1. OBECNÉ ÚDAJE 
 
 
1.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY 
  

Základní účetní postupy použité při přípravě konsolidované účetní závěrky jsou 
popsány níže. Tyto účetní postupy byly aplikovány na všechny vykazované roky, 
pokud není jinak. 
 
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2005 byla zpracována dle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“) v souladu 
s požadavky Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB).   
 
Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována na principu historických cen. Účetní 
jednotka vede české účetnictví a v první fázi sestavuje výkazy dle české účetní 
legislativy. V druhé fázi tato data převádí do IFRS standardů v podobě nezbytných 
korekcí, úprav, oprav a přeúčtování vedoucích ke vzniku výkazů dle IFRS standardů. 
Účetní jednotka předpokládá zaúčtování již dle IFRS za pomoci nového informačního 
software od data 1.1.2007, který přímo zabezpečí vedení účetnictví a výkaznictví dle 
IFRS. 
 
Údaje k 1. lednu 2005 byly restrukturalizovány podle IFRS do počáteční rozvahy. Pro 
obě závěrky platí stav IFRS k 31. prosinci 2005. 
 

1.2. APLIKACE STANDARDŮ 
 
V roce 2005 uplatnila účetní jednotka níže uvedené IFRS, které se týkají její činnosti. 
Hodnoty roku 2004 byly upraveny v souladu s příslušnými požadavky. 
 

• IAS 1 – Prezentace účetní závěrky 
• IAS 2 – Zásoby 
• IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby 
• IAS 10 – Události po rozvahovém dni 
• IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení 
• IAS 17 – Leasingy 
• IAS 18 – Výnosy 
• IAS 27 – Konsolidovaná a individuální účetní závěrka 
• IAS 33 – Zisk na akcii 
• IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv 

 
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2005  8   
IAS / IFRS 



• IAS 38 – Nehmotná aktiva 
• IAS 40 – Investice do nemovitostí 
• IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
• IFRS 3 – Podnikové kombinace   

 
Většina aplikovaných standardů neměla podstatný vliv na účetních postupech 
společnosti. Pouze IFRS 1, díky kterému bylo nutno rozpustit rozvahově oceňovací 
rozdíl k nabytému majetku, který vznikl v době fúze měl dopady jak do vlastního 
kapitálu (Nerozdělený zisk, Ostatní fondy), tak do výsledku hospodaření společnosti. 
 
V souvislosti s přijetím IFRS bylo nutné přehodnotit dobu životnosti používaných 
aktiv. Ve všech případech došlo k prodloužení ekonomické doby životnosti užívaných 
aktiv. 
 
 

1.3. KONSOLIDACE 
 
Dceřiné společnosti v nichž má společnost podíl s rozhodujícím vlivem nebo má nad 
nimi jistým způsobem kontrolu, byly konsolidovány. Pro konsolidaci byla použita 
metoda plné konsolidace s eliminací účetní hodnoty investice a podílu na vlastním 
kapitálu, a identifikací menšinových podílů na zisku a čistých aktivech. 
 
 

1.4.  POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 
  
Nemovitosti, stroje a zařízení jsou prvotně zaznamenány v pořizovací ceně a jsou s 
výjimkou pozemků odpisovány, jak je uvedeno níže. Zůstatková hodnota zahrnuje i 
případné snížení hodnoty aktiva (snížení hodnoty). Pozemky jsou následně zachyceny 
pořizovací cenou sníženou o případné opravné položky na snížení hodnoty. 
Nemovitosti, stroje a zařízení nabyté při podnikových kombinacích jsou uvedeny v 
pořizovacích cenách (které se rovnají jejich reálné hodnotě k datu nabytí) snížených o 
oprávky a případné opravné položky na snížení hodnoty. Pořizovací cena hmotných 
aktiv zahrnuje veškeré náklady, které přímo souvisejí s uvedením jednotlivých 
položek hmotných aktiv do stavu umožňujícího předpokládané použití. Výdaje na 
opravy a údržbu hmotných aktiv jsou účtovány do nákladů v době jejich vzniku. 
Hmotná aktiva, která se již nepoužívají nebo jsou z jiných důvodů vyřazena, se z 
rozvahy vyřadí spolu s oprávkami vztahujícími se k tomuto majetku. Veškeré výnosy 
či ztráty vzniklé v souvislosti s vyřazením jsou účtovány do hospodářského výsledku 
z běžné činnosti. Hmotná aktiva, s výjimkou pozemků, jsou odpisována rovnoměrně 
počínaje měsícem následujícím po jejich uvedení do užívání. U pozemků se 
předpokládá neomezená životnost, a proto nejsou odpisovány. 
 
 

1.5.  NEHMOTNÁ AKTIVA 
 
Nehmotná aktiva tvoří počítačový software. Počítačový software představuje 
především náklady spojené s pořízením informačních systémů určených pro používání 
v rámci podniku. Náklady na počítačový software jsou odpisovány rovnoměrně na 
základě předpokládané doby životnosti, obvykle po dobu jednoho až pěti let. 
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1.6. SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV 
 
Kdykoli dojde k událostem či změnám, které naznačují či mohou způsobit, že účetní 
zůstatková hodnota může převýšit zpětně získatelnou hodnotu aktiva, nebo v případě, 
že nehmotná aktiva dosud nebyla uvedena do používání, je prověřováno, zda nedošlo 
ke snížení hodnoty majetku, strojů a zařízení a ostatních aktiv včetně goodwillu a 
nehmotného majetku. Ztráta v důsledku snížení hodnoty se vykazuje ve výši rozdílu, o 
který zůstatková hodnota aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu.  
 

1.7. LESINGY 
 
Leasing pozemků, budov a zařízení, při němž podnik nese v podstatě všechna rizika a 
výhody vyplývající z vlastnictví, je klasifikován jako finanční leasing. Finanční 
leasing se aktivuje v reálné hodnotě najatého majetku na počátku doby leasingu nebo, 
je-li nižší, v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Každá platba 
leasingu je alokována mezi závazky a finanční náklady tak, aby byly v konstantním 
poměru. Odpovídající závazky z nájmu se po odečtení finančních nákladů zahrnují do 
ostatních dlouhodobých závazků (v závislosti na splatnosti). Úrokový prvek 
finančních nákladů se účtuje k tíži výkazu zisku a ztráty po celou dobu leasingu tak, 
aby bylo dosaženo konstantní úrokové míry ze zbývajícího zůstatku závazku. 
Pozemky, budovy a zařízení pořízené prostřednictvím finančního leasingu jsou 
odepisovány po dobu životnosti. 
 

1.8.  ZÁSOBY 
 
Zásoby se vykazují v nižší ze dvou cen: v ceně pořízení nebo v čisté realizovatelné 
hodnotě. Cena pořízení zahrnuje pořizovací cenu a náklady spojené s pořízením zásob 
(dopravné, clo, pojištění). Zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem. 
Čistá realizovatelná hodnota je odhadem obvyklé prodejní ceny, snížené o náklady na 
dokončení a prodejní náklady. 
 

1.9.  POHLEDÁVKY 
 
Obchodní pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku 
zohledňující snížení hodnoty pohledávek. Opravná položka je tvořena tehdy, jestliže 
na základě objektivních důkazů usoudí, že pohledávka nebude uhrazena v souladu s 
platebními podmínkami. Peněžní toky spojené s krátkodobými pohledávkami nejsou 
obvykle diskontovány. Výše opravné položky je zohledněna ve výkazu zisku a ztráty. 
 

1.10. PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY 
 

Peníze a peněžní ekvivalenty se v rozvaze oceňují pořizovací cenou. Pro účely 
přehledu o peněžních tocích zahrnují peníze a peněžní ekvivalenty hotovost v 
pokladně, zůstatky na bankovních účtech, krátkodobé vklady a likvidní finanční 
investice s tříměsíční nebo kratší lhůtou splatnosti. V rozvaze jsou zůstatky 
bankovních kontokorentních účtů zachyceny v běžných závazcích v položce 
Krátkodobých úvěrů. 
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1.11. ÚVĚRY 
 
Úvěry jsou vykazovány k datu pořízení v přijaté protihodnotě bez transakčních 
nákladů. Úvěry jsou klasifikovány jako krátkodobé nebo dlouhodobé závazky. Úroky 
z úvěrů používaných k financování zásob jsou účtovány přímo do nákladů v období, 
do kterého účetně spadají. 
 

1.12. ODLOŽENÁ DAŇ 
 
Náklad daně z příjmů představuje splatnou a odloženou daň. Odložená daň je 
vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny dočasné rozdíly 
vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou 
hodnotou vykazovanou v účetní závěrce. Odložená daň je vypočtena s použitím 
schválených daňových sazeb a právních ustanovení, která budou účinná v době, kdy 
dojde k realizaci aktiva nebo vyrovnání závazku. 

 
1.13. VÝNOSY 

 
Výnosy, zahrnující výnosy z prodeje zboží, výrobků a poskytnutých služeb, se 
vykazují bez daně z přidané hodnoty a po odečtení výnosů v rámci skupiny. Prodeje, 
kdy existuje dohoda o zpětném odkupu se nepovažují za realizované a tržby z nich 
nejsou vykazovány včetně případných dalších dopadů ve výkazu zisků a ztrát.  
 

1.14. VÝPLATA DIVIDEND 
 
Výplata dividend akcionářům společnosti je v účetní závěrce uznána jako závazek v 
období, kdy je výplata dividend schválena akcionáři společnosti. 
 

1.15. FINANČNÍ NÁSTROJE 
 
Finanční nástroje zachycené v rozvaze se skládají z peněz a peněžních ekvivalentů, 
účtů v bankách, finančních aktiv, pohledávek, závazků a půjček. 
 
 
 
 
 
 

2. KOMENTÁŘ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

1 INFORMACE O SEGMENTECH 
 

Konsolidovaný celek (dále jen „Celek“) se skládá ze dvou hlavních podnikatelských 
segmentů: 
 

• Obchodní – nákup zboží, materiálu a jeho prodej 
• Výrobní – výroba krmných směsí a krmiv, výroba mlýnských výrobků, výroba 

       směsných hnojiv 
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Výnosy Celku jsou tvořeny zejména obchodními aktivitami na domácím trhu. 
Informace o segmentech jsou z tohoto důvodu uváděny pouze na základě obchodního 
členění. 

 
2 VÝNOSY A TRŽBY 

 
Rok Ro

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Výrobky 333 725 422 472

Služby 50 967 42 096

Zboží 1 151 866 1 189 704

Prodaný materiál 31 922 35 165

Prodej cenných papírů 15 265 4

Ostatní výnosy 492 0

Výnosy celkem 1 584 237 1 689 441

(v t is. Kč)

V
ýn

os
y

k 

 
 

 
3 OSTATNÍ VÝNOSY 

 
Rok Ro

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Finanční výnosy *) 10 981 12 289

Výnosové úroky 138 1 785

Kurzové zisky 160 320

Ostatní výnosy  **) 35 253 91 681

Výnosy celkem 46 532 106 075

(v t is. Kč)

V
ýn

os
y

k 

 
 
*) Výnosy z bonusů za včasnou úhradu dodavatelských faktur 
**) Ostatní výnosy jsou tvořeny postoupením pohledávek – všechny postoupení jsou v nominální 
hodnotě pohledávky 
  

4 SPOTŘEBA MATERIÁLU A SUROVIN 
Rok Ro

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Suroviny pro krmné směs i *) 151 235 211 598

Suroviny pro mlýn **) 61 863 87 032

Suroviny pro hnojiva 45 332 50 594

Energie pro výrobu 5 095 4 800

Ostatní materiál ***) 14 555 15 741

Energie -os tatní ****) 7 530 6 130

Náklady na suroviny a energie 285 610 375 895

(v t is. Kč)

N
ák

la
dy

k 

 
*) spotřeba surovin vykazuje pokles v důsledku snížení výroby a nižší ceny vstupní suroviny 
**) spotřeba surovin vykazuje pokles v důsledku snížení ceny vstupní suroviny 
***) obsahuje položky ostatního materiálu – PHM, náhradní díly pro údržbu, atd. 
****) spotřeba všech ostatních divizí mimo výrobní linky (elektřina, plyn, voda) 
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5 ODPISY 
 
Nárůst na položce odpisů je způsoben překlopení předmětů leasingu do aktiv 
společnosti včetně navýšením nových investic v roce 2005, formou financování 
finančním leasingem, stanovením doby ekonomické životnosti těchto zařízení a 
uplatnění odpisů k nim v celkové výši  2 766 tis. Kč. 
 
 

6 OSTATNÍ NÁKLADY 
 

Rok Ro
končící končící

31.12.2005 31.12.2004

Náklady na zboží 1 067 109 1 122 628

Náklady na s lužby 35 914 46 230

   opravy 7 821 9 445

   ces tovné 2 073 1 872

   reprezentace 885 874

   přepravné dodavatelské 8 772 10 234

   os tatní s lužby 16 363 23 805

Zústatková cena prod.materiálu 27 900 31 643

Daně a poplatky *) 5 881 1 875

Opravné položky k pohledávkám 7 129 9 517

Ostatní provozní náklady **) 54 924 87 541

Náklady na suroviny a energie 1 198 857 1 299 434

(v t is. Kč)

N
ák

la
dy

k 

 
*) nárůst v roce 2005 úhradou daně z převodu nemovitosti na základě výzvy správcem daně            
      (společnost byla ze zákona ručitelem) – položka je daňově uznatelná 
**) souvislost s postoupením pohledávek – návaznost na ostatní výnosy (v roce 2005 snížení     
         postoupení a nárůst většího inkasa) 
 
 

7 FINANČNÍ NÁKLADY 
 
Náklady související s výší čerpaných úvěrů ( úroky z poskytnutých úvěrů) a 
poskytováním finančního bonusu odběratelům za včasnou úhradu faktu (včasná 
úhrada se rozumí úhrada v termínu splatnosti). 
 
 

8 DAŇ ZE ZISKU 
 

Rok Ro
končící končící

31.12.2005 31.12.2004

Běžnou daňovou povinnos t 18 366 19 055

Odloženou daň  (Poznámka č. 17) -4 042 -5 365

Daň z příjmu - náklad (+) / úspora (-) 14 324 13 690

(v t is. Kč)

Celkový daňový náklad obsahuje:

k 

 
 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2005   
IAS / IFRS 

13



9 ZISK NA AKCII 
Zisk na akcii je počítán jako podíl čistého zisku k rozdělení a půměrného počtu 
kmenových akcií v oběhu. 

Rok Rok 
končící končící

31.12.2005 31.12.2004

Počet akcií 178 334 178 334

Čis tý zisk (+) / ztráta (-) pro akcionáře (tis . Kč) 43 262 42 323

Zisk (+) / ztráta (-) na akcii (Kč) 242,59 237,32
  
 

10 POZEMKY, BUDOVY A STAVBY 
 

Pracovní stroje
Pozemky přístroje Dopravní Inventář 
a budovy a zařízení prostředky a ostatní Celkem

223 578 16 985 12 136 11 117 263 816
108 981 4 701 7 767 11 744 133 193

Úby tky  a ostatní změny -76 -3 219 -2 883 0 -6 178
-14 138 -6 323 -2 158 -2 853 -25 472

Zůstatková hodnota 318 345 12 144 14 862 20 008 365 359

Pracovní stroje
Pozemky přístroje Dopravní Inventář 
a budovy a zařízení prostředky a ostatní Celkem

495 738 164 182 57 761 29 404 747 085
-177 393 -152 038 -42 899 -9 396 -381 726

Zůstatková hodnota 318 345 12 144 14 862 20 008 365 359

(v t is. Kč)

K 31.12.2005
Pořizovací cena
Op rávky

Rok končící 31.12.2005
Počáteční zůstatek

(v tis. Kč)

Odp isy

Přírůstky

 
Informace o zástavním právu jsou v textové části výroční zprávy. 
 

11 NEHMOTNÁ AKTIVA 

Goodwill Licence Software Celkem

0 0 39 39
0 0 0

Úby tky  a osataní změny 0 0 0
0 0 -39

Zůstatková hodnota 0 0 0

Goodwill Licence Software Celkem

0 0 1 582 1 582
0 0 -1 582 -1 582

Zůstatková hodnota 0 0 0

(v t is. Kč)

K 31.12.2005
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2005
Počáteční zůstatek

Odp isy

Přírůstky 0
0

-39
0

0  
V průběhu roku 2005 došlo k úplnému odpisu software, který byl nabyt v důsledku 
fúze a v roce 2005 již nebyl používán. 
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12 DLOUHODOBÉ INVESTICE 

2005 2004

30 382 8 577
2 223 21 805

Konsolidační rozdíl -3 058 -2 076
-200 -15 446

29 347 12 860

29 347 12 860
0 0

(v t is. Kč)

Dlouhodobé
Krátkodobé

Realizovaná finanční aktiva
Počáteční s tav

Úbytky, úpravy *)

Přírůs tky

Konečný s tav

 
*) přetřídění a úpravy položek účetních závěrek v závislosti na konsolidačních 
pravidlech  
 
 
 

13 ZÁSOBY 
 

2005 2004

10 556 12 880
1 171 958

Zboží 144 914 210 620
12 410 16 404

169 051 240 862

(v t is. Kč)
Materiál

Poskytnuté zálohy na zboží

Výrobky

 
 
 
 

14 POHLEDÁVKY 

2005 2004

330 578 173 355
1 136 4 388

Příjmy příš tích období 17 598 46 795
769 6 139

350 081 230 677

(v t is. Kč)
Pohledávky z obch. vztahů  vč. záloh (netto)

Stát - daňové pohledávky

Jiné ohledávky

 
 
 
Pohledávky z obchodního styku jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám po 
lhůtě splatnosti větší jak 6 měsíců. Výše opravných položek je 25 706 tis. Kč(2004: 
19 310 tis. Kč). 
Z důvodu využití daňové uznatelnosti nákladů na polhůtní pohledávky, nejsou 
pohledávky Celku odepsány z účetnictví Celku do doby splnění daných zákonných 
požadavků na daňovou uznatelnost těchto nákladů. 
Pohledávky za spřízněnými stranami Celek nemá. 
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Díky výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že neexistují jiná rizika, která by 
nad rámec vytvořené opravné položky snížila hodnotu pohledávek. 
 
 
 

15 PENÍZE A BANKOVNÍ ÚČTY 
 
 

2005 2004

2 203 1 799
7 750 16 089
9 953 17 888

(v t is. Kč)
Pokladní zůstatky
Bankovní účty

 
 
 
 

16 ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM 
 
 

2005 2004

147 224 162 172
Závazky  k akcionářům 563 531
Závazky  k zaměstnancům 14 754 12 393
Sociální a zdravotní p ojištění 1 285 1 251
Stát - daňové závazky 389 371
Vý daje p říštích období 5 061 3 749
Ostatní závazky 9 420 13 547

178 696 194 014

Dlouhodobé závazky  - sp latné nad 1 rok 9 420 4 255
Krátkodobé závazky  - slatné do 1 roku 169 276 189 759

178 696 194 014

(v t is. Kč)
Závazky  z obchodních vztahů (ntto)

 
 
Celek má ke konci roku 2005 celkem 8 959 tis. Kč závazků po lhůtě splatnosti (do 30 
dnů: 5 259 tis. Kč).  V položkách závazků k zaměstnancům je obsažena podniková 
spořitelna v celkové výši 14 651 tis. Kč (2004: 12 373 tis. Kč). V položce ostatních 
závazků je současná hodnota budoucí splátek leasingu. 
 
 

17 ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK 
 
Odložená daň je počítána na základě schválených daňových sazeb, jejichž platnost se 
předpokládá v době, kdy budou aktiva realizována a závazky vyrovnány. Daňové 
zatížení z 26 % roku 2005 se snižuje na 24 % pro rok 2006. 
Pro kalkulaci krátkodobé odložené daňové pohledávky nebo závazku byla použita 
sazba 24 % (2005: 26 %). Snížení odloženého daňového závazku o 2 667 tis. Kč 
odpovídá změně daňových sazeb pro následné období. Zbývající část ve výši 1 375  
tis. Kč připadá na dočasné rozdíly vyplývající z rozdílu daňové a účetní zůstatkové 
hodnoty aktiv a závazků. 
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Celku vzniká pouze odložený daňový závazek. 
 

2005 2004

34 669 40 034
Dopad do výkazu zisků  a ztrát  (poznámka č. -4 042 -5 365
   z titulu změny sazby daně -2 667 -2 860
   z rozdílu zús tatkových cen ke konci období -1 375 -2 505

30 627 34 669Stav k  31.pros inci

(v t is. Kč)
Stav k 1.lednu

 
 
 
 

18 BANKOVNÍ ÚVĚRY A KONTOKORENTNÍ ÚČTY 
 

2005 2004

95 000 120 000
Úvěry - os tatní finanční ins tituce 88 367 54 567
Úvěry - kontokorentní 95 784 84 337
Úvěry - eskontní 13 800 8 950
Ostatní 4 461 5 500

297 412 273 354

Dlouhodobé úvěry - splatné nad 1 rok 88 367 54 567
   krátkodobá část dlouhodobého úvěru 21 200 19 910
Krátkodobé úvěry - s latné do 1 roku 209 045 218 787

297 412 273 354

(v t is. Kč)
Úvěry - bankovní

 
Úvěry byly použity na financování nárůstu oběžných prostředků. Nejvíce Celek 
využívá kontokorentního úvěrování, kde má nejvýhodnější úrokové sazby.  
 
 
 

19 VLASTNÍ KAPITÁL 
 
Ve vlastním kapitálu Celku je zobrazen dopad změn vyplývajících z přechodu 
účetnictví z české účetní legislativy na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
IAS/IFRS.   
Pohyb položky nerozděleného zisku odpovídá změnám v aktivech na dlouhodobém 
majetku, jež vyplývají ze zařazení předmětů leasingu a to jak v minulé tak v aktuálním 
účetním období. Dle IFRS slouží předmět finančního leasingu jako aktivum neboť  
přináší prospěch jeho uživateli. Dále pak vypuštěním odpisů oceňovacího rozdílu 
plynoucího z fúze podniku sloučením v roce 2003 (odpis dle české legislativy na 180 
měsíců) – v IFRS se tato položka a s ní související pohyby (odpisy) nevykazuje. 
V neposlední řadě je meziroční nárůst nerozděleného zisku způsoben převodem zisku 
ve schvalovacím řízení – po schválení valnou hromadou.  
Základní kapitál a menšinový podíl jsou meziročně zrušeny v návaznosti na prodej 
podílu dceřiné společnosti. (Agrochemické družstvo Přerov prodalo k 21.12.2005 svůj 
akciový podíl v MJM Litovel a.s. – viz. textová část výroční zprávy) 
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3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou (§ 66a odst. 9 obchodního zákoníku)  

 
 
 
         strana 

• Zpráva nezávislého auditora     19 
• Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami     20 - 21 

 
 

 
 





 





 
 
 
 
 
 

4.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 
jejího majetku (§ 192 odst. 2 obchodního zákoníku)  

 
 
 
          strana 

• Zpráva o podnikatelské činnosti    22 - 23   
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5. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY EMITENTA KÓTOVANÉHO 
CENNÉHO PAPÍRU 
 
5.1.  NÁLEŽITOSTI DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU 
 
5.1.1. OBECNÉ ÚDAJE O EMITENTOVI KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 
 
Obchodní firma (Název): MJM Litovel a.s.    
Sídlo:    Cholinská 1048/19, Litovel  
PSČ:         784 01  
IČ:    45193592   
Datum založení:  1.května 1992    
Právní forma:  akciová společnost   
 
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.  
 
 
 
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 

 
 
Předmět podnikání 

   výroba tepla 

   opravy motorových vozidel 
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 laboratorní rozbor krmiv,obilovin a surovin pro jejich výrobu 

 silniční motorová doprava nákladní 

 zámečnictví 

 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 
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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 
                                                 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. 

 
 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 obchodního zákoníku. 
    Podmínky práva na přednostní úpis, omezení nebo vyloučení tohoto práva     
 vyplývajícího z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější 
 než podmínky stanovené zákonem.  
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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 
 
Ing. Šuba Miroslav 

k 21.12.2005

23,62 %

k 31.12.2005 
 

             23,62  % 
Ing.Neischlová  Jitka  16,06  %  16,06  % 
Šoustal  Zdeněk 12,34  % 12,34  % 
Agrochemické družstvo Přerov  10,81  %  0,00  % 
Ing. Knajbl Michael 8,04  % 8,04  % 
Šoustalová Marie 5,25  % 5,25  % 
HAMA Litovel spol. s r.o.   4,33  %   4,33  % 
Köhlerová Jaroslava 3,90  % 3,90  % 
Ing. Adamcová Petra 3,01  % 3,01  % 
Knajblová Zdeňka 1,51  % 1,51  % 
Ing. Neischl Alexandr 1,51  % 1,51  % 
Neischl Ivo 1,51  % 1,51  % 
Žouželka Vladimír 0,05  % 0,05  % 

CELKEM 91,84 %             81,03 % 

 
 

Podíl na základním kapitálu 
 více než 10%

Ing.Šuba M. Ing.Neischlová J.

Šoustal Z. Ostatní akcionáři

 
 
 
Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně 
připadá 

Mezi veřejností je umístěno 18,97 %  z celkového  základního  kapitálu  společnosti, 
který  je 178 334 000,-Kč.  
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Osoby s podílem 5 % na hlasovacích právech emitenta:  
Uvádíme osoby  dle údajů z výpisů  z registru emitenta  z  SCP v průběhu roku 2005, které 
má emitent k dispozici a dle údajů vyplývajících z oznamovací povinnosti.  
 

Ing. Š u b a  Miroslav 23,62 %  
Ing. N e i s c h l o v á  Jitka 16,06 %  
Š o u s t a l  Zdeněk 12,34 %  
Achrochemické družstvo Přerov   10,81 % - do 21.12.2005 
Mgr. Dvořáková Dana 10,81 %  - od 21.12.2005 
Ing. K n a j b l  Michael   8,04 %  
Š o u s t a l o v á  Marie   5,25 %  

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

V roce 2004 ani v  roce 2005 nebyla činěna žádná veřejná nabídka převzetí akcií 
emitenta třetími osobami a veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná 
emitentem. 

 
 
Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta: 
 
 Mezi zaměstnance  bylo  při založení společnosti rozděleno 606 akcií znějících na 
jméno. 
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 práva mohou uplatnit pouze zaměstnanci společnosti a zaměstnanci 
společnosti, kteří odešli do důchodu. 
 
Popis struktury společnosti  

Společnost  není ve smyslu ust. § 66a obch. zák. součástí koncernu. Společnost je 
ovládána fyzickými a právnickými osobami jednajícími ve shodě, kterými 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
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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
       -do 21.12.2005 dle oznámení Agrochemického družstva 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 
Šternberk 
 PVK Šternberk – U dráhy 1, Šternberk 
 VOP Šternberk – Masarykova 50, Šternberk 
 VOP Mlýn – Dvorská 19, Šternberk 
 VOP Uničov – Šumperská 912, Uničov 
 
 
VOP 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. 
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 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 260 000 ha. 
V rámci společnosti je vytvořen samostatný útvar se skupinou odborníků, kteří 
neustále pracují na kvalitativním rozvoji systému. 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.  
 
VOP Přerov – prodej pytlovaných a volně ložených hnojiv, agrochemikálií a 
krmných směsí. Dále se  středisko Přerov zabývá prodejem PHM, mazadel a olejů. 
 
VOP 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. 
 
VOP 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. 

 
PVK(VOP) Šternberk – zajišťuje výrobu krmných směsí, bílkovinných 
koncentrátů a tukových násad,  sušení, čištění zrnin pro výrobu krmných směsí, 
mlynářství a obchodní činnost, nákup a prodej. 
 
VOP 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. 
VOP Uničov – nákup a prodej, ošetření sladovnických ječmenů včetně jejich 
expedice na sladovny a pivovary. 
 

Ostatní – internetová adresa společnosti  
Další informace o struktuře společnosti a předmětu podnikání jsou veřejnosti 
dostupné na internetové adrese www.mjm.cz
 
 
 

5.1.2. ÚDAJE O ČINNOSTI A PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ  
 
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 120 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.  
 
 

http://www.mjm.cz/
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Část nakoupených obilovin je použita pro vlastní výrobu: 
 Krmiv a krmných směsí – krmné obiloviny 
 Mlýnských výrobků – potravinářské obiloviny 
 
Výroba krmných směsí za rok 2005 -  44 386 tun. 
Ve vlastním mlýně ve Šternberku bylo vyrobeno celkem 21 731 tun mouk 
     
Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největší výrobce na Moravě a 
rovněž tak svou mlynářskou 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 a rostlinných produktů.  
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. 
 
 
Údaje o tržbách : 

         uvedeno v tis. Kč 
konsolidované     2004   2005      

Za prodej zboží 1 189 704 1 151 866 
Tržby z prodeje vlastních výrobků 422 472 333 725 
Tržby za služby 42 096 50 967 
Změna stavu zásob - 130 248 
Aktivace 38 843 27 385 
Tržby z prodeje materiálu 35 165 31 922 
Ostatní provozní výnosy 91 681 35 253 
Výnosové úroky 1 785 138 
Tržby z prodeje cenných papírů 4 15 265 
Kurzové zisky 320 160 
Ostatní finanční výnosy 12 289 10 981 
Mimořádné výnosy  x x 
Výnosy z cenných papírů x x 
Výnosy celkem 1 834 229 1 657 910 
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Sídlo organizační složky podílejících se na celkovém obratu společnosti alespoň 10 %:  
Společnost nemá organizační složku (odštěpný závod). 
 
 

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 327 339 124 763 202 576
2. Ostatní staveb.objekty 130 803 52 630 78 173
3. Energetické a hnací stroje 22 477 19 376 3 101
4. Pracovní stroje a zařízení 116 784 110 882 5 902
5. Přístroje zvláštního zařízení  24 921 21 780 3 141
6. Dopravní prostředky 57 761 42 899 14 862
7. Inventář                                  371 371 0
8. Ostatní – leasingy                  29 033 9 025 20 008
   
 Celkem 709 489 381 726 327 763
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Pozemky 

výměra (m2 ) cena v tis.Kč 
287 737 37 596 

 

 

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

 

Zastaveno pro Raiffeisenbank a.s. (k zajištění existujících nebo v budoucnu 
vzniklých pohledávek)  
  
 Areál Litovel  -   LV 601   
 Areál Bludov  -   LV 1665      
 Areál Přerov   -   LV 5788     
Jedná se o zástavní právo k úvěru specifikovanému v bodě: Změny v přijatých 
úvěrech 

 
 

Zastaveno pro HVB Bank Czech Republic a.s. (k zajištění existujících nebo 
v budoucnu vzniklých pohledávek)  
 
 Areál Šternberk                 - LV 1390  
 Areál Lhota u Šternberka  - LV 11      
Zástavní právo k úvěrům poskytnutých finanční institucí dle bodu: Změny 
v přijatých úvěrech                                      
 
 
Zastaveno pro LB INTERFINANZ AG (k zajištění financování oběžných 
prostředků)  
 
Areál Olomouc Holice    - LV 1218  
Areál Uničov      - LV 617   
Areál Blatec   - LV 430 
 
 
 

Emitenti činní v oblasti těžby nerostných surovin nebo ropy  
 
 
Emitent není činný v těchto oblastech. 
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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. 
 
 

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních 
 
S emitentem nejsou vedeny žádné soudní, správní či rozhodčí řízení. 
 
Emitent vede několik soudních, správních či rozhodčích řízení za svými dlužníky, které 
ovšem nemají významný vliv na finanční situaci společnosti. 
 
K 31.12.2005  jsou  u soudu následující pohledávky nad l mil. Kč : 
 
Erna – Erneker Miloš Holešov v částce  2 010 877,13 Kč –  řeší Krajský soud Ostrava. 
 
TRIO s.r.o. Studénka – prohlášen konkurz na majetek – pohledávka ve výši 
1 503 296,65 Kč je přihlášena do konkurzní podstaty.  
 
 
 

Hlavní investice uskutečněné v roce  2005  

 

Název investice Pořizovací cena 
v tis. Kč Umístění Způsob financování

Speciální stroj ROGator 618 6 101 tuzemsko leasing 
Osobní automobil 2 460 tuzemsko vlastní zdroje 
Nákladní automobil MAN 2 291 tuzemsko leasing 
Technické zhodn. skladu Litovel 1 874 tuzemsko vlastní zdroje 
Nákladní automobil MAN 1 824 tuzemsko vlastní zdroje 
Teleskopický manipulátor BOBCAT 1 750 tuzemsko leasing 
Odsávaní dopravníků – silo Uničov 1 437 tuzemsko vlastní zdroje 
Čistička obilí DELTA 1 296 tuzemsko vlastní zdroje 
Přepravník KSV-A (agroslužby)   710 tuzemsko vlastní zdroje 
Linka minerálních krmných směsí   622 tuzemsko vlastní zdroje 
Sklápěcí nástavba – MAN   489 tuzemsko vlastní zdroje 
Nástavba – rozmetadlo hnojiv   465 tuzemsko vlastní zdroje 
    

CELKEM 21 319   
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Finanční investice k 31.12.2005 celkem  32 405 450,- Kč 
Z toho     
 
         Agrochemické družstvo  Přerov………    15 005 000,- Kč 
 (včetně základního členského vkladu 5 000,-) 
 Vepaspol Olomouc a.s.………               17 288 450,- Kč 
         Chemapol group a.s.                    100 000,- Kč 
    Regionální odbytové družstvo                                            10 000,- Kč 
         Sdružení právnických osob Wirelessinfo                              2 000,- Kč 
 
Rozdíl finančních investic oproti minulému roku: 
      
         Vepaspol Olomouc a.s.………  + 2 223 tis. Kč 
 e Banka a.s.………                             –    200 tis. Kč
Finanční investice celkem za 2005    2 023 tis.Kč  
 
 
V roce 2005 došlo k odkupu akciového podílu eBanky a.s. hlavním akcionářem Českou 
pojišťovnou a.s. 
 

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

 
2 223 

 

 

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. Dále společnost uvažuje o investicích 
pro podporu dynamiky obchodu s rostlinnými produkty – technologie posklizňové 
úpravy rostlinných produktů, v další fázi pak technické zhodnocení skladů 
v Olomouci. 
 

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

Údaje o přerušeních v podnikání 

 Emitent za dobu své existence nepřerušil podnikání.  
    
 
Realizace nabídek převzetí 
 V roce 2005 nebyla realizována žádná nabídka převzetí.  
 
 
 
 
  
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 
MJM Litovel a.s 
 

 36

 
Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů           
podnikatelské činnosti emitenta 
 
            K 31.12.2004 průměrný evidenční počet zaměstnanců  185 

K 31.12.2005 průměrný evidenční počet zaměstnanců  184   

 

 

  Rozdělení průměrného počtu zaměstnanců dle kategorií ke konci roku: 

                                   2004   2005 

THP     69     68 
 

 dělníci               84                          84  

řidiči      14     14     

hlídači a POP     18                          18  

CELKEM            185   184  

   

 

Rozdělení průměrného počtu zaměstnanců dle druhu podnikatelské činnosti: 

 
 2004 2005 

Druh činnosti THP dělníci celkem THP dělníci celkem 

Obchodní činnost 29 57 86 29 61 90 

 Divize rostlinných produktů 9 25 34 9 29 38 
 Divize hnojiv, pesticidů a osiv  11 14 25 11 15 26 
 Divize odborných služeb a marketingu 9 18 27 9 17 26 

Výrobní činnost 11 20 31 9 18 27 
 Divize krmných směsí 9 11 20 7 10 17 
 Úsek mlýn 2 9 11 2 8 10 
Ostatní 29 39 68 30 37 67 
 Divize technická 5 28 33 5 25 30 
 Divize ekonomická (vč. správy) 23 6 29 24 7 31 
 Oddělení jakosti 1 5 6 1 5 6 
Celkem 69 116 185 68 116 184 
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Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti 
 
Představenstvo společnosti  MJM Litovel a.s. 
 
Představenstvo tvoří čtyři členové a je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a 
jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které 
nejsou právními předpisy nebo Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo 
dozorčí rady společnosti. Představenstvo se schází pravidelně. Funkční období 
jednotlivého člena je čtyřleté.   
 
 

• Ing. Miroslav Šuba (* 1945)  
  Předseda představenstva  
 
V 70. a 80. letech pracoval na různých hospodářských funkcích v zemědělských podnicích 
v olomouckém regionu. V roce 1983 vystudoval distančně Vysokou školu zemědělskou v 
Brně. V roce 1987 nastoupil do Agrochemického podniku Litovel do funkce ředitele. Od 
roku 1996 působil ve funkci generálního ředitele MJM group a.s. Od roku 2003 do 
současnosti pracuje n MJM Litovel a.s. ve funkci generálního ředitele a předsedy 
představenstva. 
 

• Ing. Jitka Neischlová (* 1948) 
 Místopředseda představenstva 
 
Vystudovala Vysoko školu zemědělskou v Brně (1971). Od roku 1971 zaměstnána u STS 
Olomouc. Od roku 1975 v Agrochemickém podnik Litovel. V rovce 1996  nastoupila ve 
společnosti MJM group a.s., na obchodním oddělení s odpovědností za obchod s hnojivy a 
pesticidy. Od roku 2003 do současnosti pracuje v MJM Litovel a.s. V současné době 
působí ve funkci výkonné ředitelky divize hnojiv, pesticidů a osiv.   
      
 

• Ing. Michael Knajbl (* 1946)  
  Člen představenstva  
 
Vysokou školu báňskou v Ostravě absolvoval v roce 1969. Od roku 1969 působil 
v různých technických funkcích v různých zemědělských podnicích. Od roku 1996 
pracoval ve společnosti MJM group a.s. Od roku 2003 je zaměstnancem emitenta na divizi 
technické. V současné době zodpovídá za realizace oprav a investic. 

 
 

• Ing. Radomír Šmoldas (* 1973) 
  Člen představenstva  
 
Vystudoval Mendlovu zemědělskou  a lesnickou univerzitu v Brně (1996) Od roku 1996 – 
1997 zastával různé pozice ve společnosti MJM spol s r.o. Od roku 1998 pracoval ve 
společnosti MJM group a.s. ve funkci odborného ředitele pro služby a marketing, kde 
působil až do roku 2003. Od roku 2003 je zaměstnancem MJM Litovel a.s. ve funkci 
ředitele divize odborných služeb a marketingu.   
 
V průběhu roku 2005 nedošlo ve složení představenstva k žádným změnám. 
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Dozorčí rada společnosti MJM Litovel a.s. 
 
Dozorčí rada společnosti je tříčlenná a dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení, působnost a pravomoci dozorčí 
rady určují Obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá pravidelně. Dvě 
třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu členů dozorčí rady 
volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu čtyř 
let. 
 

• Ing. Zdeněk Šoustal (* 1947) 
 Předseda dozorčí rady 
 
V roce 1971 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od roku 1971 působil 
v řídících ekonomických funkcích v zemědělských podnicích. Od roku 1996 byl 
zaměstnancem MJM group a.s. ve funkci odborného ředitele pro ekonomiku. Od roku 
2006 pracuje ve společnosti MJM Litovel a.s. ve funkci vedoucího oddělení strategie a 
koncepce.  
 
 
 

• Ing. Libor Ustrnul  (* 1955) 
 Člen dozorčí rady 
 
V roce 1974 ukončil maturitní zkouškou studium na Střední průmyslové škole 
potravinářské v Pardubicích obor mlynářství a krmivářství. V roce 1975 nastoupil do PVK 
Šternberk jako dělník technolog výroby. V letech 1987 až 1992 studoval distančně 
Vysokou školu zemědělskou v Brně obor zootechnický. Od roku 1993 zaměstnán jako 
vedoucí oddělení krmiv u Zemědělského zásobování a nákupu Šternberk a.s.(ZZN 
Šternberk). V letech 1995 až 1997 působil v ZZN Opava jako vedoucí divize krmiv. V 
období 1997-1998 zaměstnán u Obchodních sladoven Prostějov jako manažer pro výrobu 
krmiv. Od roku 1998 do 2003 zaměstnán u ZZN Šternberk na pozici odborného ředitele. 
Od 2003 v MJM Litovel a.s. na pozici ředitele divize krmných směsí.  
 
 

• Köhlerová Jaroslava (* 1941) 
 Člen dozorčí rady  

 
Od roku 1955 do roku 1972 pracovala jako administrativní síla v zemědělském podniku. 
Od roku 1972 působila ve funkci vedoucího finančního oddělení a plánování ve 
společnosti ZZN k.p. Olomouc. Od roku 1991 do roku 1993 byla zaměstnána ve 
společnosti Zemědělské zásobování a nákup Šternberk a.s. jako náměstek ředitele odboru 
ekonomiky. Počínaje rokem 2002 pracovala ve společnosti MJM Litovel a.s. jako asistent 
vedoucího ekonomického úseku až do počátku roku 2006.    
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Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích              
orgánů emitenta (v tis. Kč)  

 
Plnění poskytnutá představenstvu: 

 Peněžní příjmy: 5 006 tis. Kč (mzda, odměna za člena statut. orgánu, 
     důchodové připojištění) 

 Naturální příjmy:      67 tis. Kč (1 % přidanění služebního vozu) 

Plnění poskytnutá dozorčí radě: 

 Peněžní příjmy: 2 521 tis. Kč (mzda, odměna za člena statut. orgánu, 
    důchodové připojištění) 

 Naturální příjmy:      74 tis. Kč (1 % přidanění služebního vozu) 

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.  
 

Počet akcií, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích                        
zaměstnanců emitenta 
            Představenstvo  85 092    ks akcií 

            Dozorčí rada      7 132    ks 

 Celkem                                  92 224    ks akcií   
    
  Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo      

půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. 
 
 
5.1.3. ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO 
PAPÍRU 
 
 
Účetní závěrka 

Konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve formě 
srovnávací tabulky za poslední dvě účetní období, stejně jako výkaz Cash Flow a 
přehled o změnách vlastního kapitálu jsou uvedeny v části 2. Konsolidovaná účetní 
závěrka,  informační povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů včetně přílohy 
k této účetní závěrce.  
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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 2005 se společností  
Agrochemické družstvo Přerov, IČ 47676582, se sídlem Dluhonská 741, 750 00 Přerov 
z důvodu naplnění IFRS 3 (Podnikové kombinace) a IAS 27 (konsolidovaná a samostatná 
účetní závěrka). 
 Sestavená konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005 včetně popisu použitých metod 
konsolidace je přílohou této výroční zprávy.  
  
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. 

 

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. 
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Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední dvě účetní období 
 

Rok  2004  2005 
Hospodářský výsledek na 1 akcii *) 237,33 Kč 242,59 Kč 

*)  přepočet roku 2004 dle IFRS 
 
 
Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období 
 

Rok  2003  2004  2005 
výše dividendy x 30,- Kč *)  x 

*) hrubý výnos 
 
 
 
Změny v přijatých úvěrech 
 
 Bankovní úvěry k 31.12.2005 v tis. Kč 
 
                                                                             výše úvěru                             zůstatek 
úvěru   
      k 1.1.2005          k 31.12.2005 
 
LB Interfinanz AG 54 567    43 367 
LB Interfinanz AG           0    45 000 
Bankovní úvěry dlouhodobé                             54 567                     88 367 
 
Ostatní úvěry a výpomoci 
 
Citibank a.s. 
revolving                                                                 15 000                                                0 
 
Raiffesenbak a.s. 
Revolving                                                               90 000                                        90 000 
 
HVB Bank a.s. 
Revolving                     84 336    95 784  
Krátkodobý                    15 000      5 000 
 
KB směnky                                                               8 950                                       13 800 
Krátkodobé bankovní úvěry                              213 287                                     204 584 
 
 
Bankovní úvěry   celkem k 31.12.2005 činí                                     292 951 tis.Kč 
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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. 
 
 
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:  181 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:      19,01 % 
Výše výnosu z podílu:    x    
 
 
 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:   -20 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:       100,00 % 
Výše výnosu z podílu:      x    
 
Společnost MJM – agro  spol. s r.o. nepodniká.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 
MJM Litovel a.s 
 

 43

 
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:   839 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:       99,97 % 
 
 
 
 
 
5.1.4. 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 
a generální ředitel 
 
 
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 dvě účetní období byly ověřeny auditorem , a že 
výrok auditora uvedený ve výroční zprávě za rok 2005 odpovídá skutečnosti. 
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5.1.5.  INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACI 
V NÁSLEDUJÍCÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ 
 
 
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2006: 
 
  Společnost ve výhledu roku 2006 vychází z ø cen roku 2005. Podnik předpokládá 

zachování stávající výroby krmných směsí  v regionu. Pro naplnění tohoto výhledu a 
pro zajištění kvalitní výroby dle platných předpisů a požadavků zákazníků, věnuje 
zvýšenou pozornost jak technickým tak i technologickým změnám vyplývajícím 
z oboru podnikání. Dále společnost uvažuje o navýšení stávajícího obchodu rostlinných 
produktů s možností orientace na zahraniční trhy. V návaznosti na možnost nárůstu 
obchodu rostlinných produktů byly již v roce 2005 provedeny investice do úprav 
prostorů určených právě pro uskladnění rostlinných produktů. (viz. hlavní investice 
2005 str. 12). 

  V roce 2005 byly u emitenta zavedeny mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. 
V současné době probíhají v tomto směru další odborná školení pracovníků, kteří 
výkonně tyto standardy používají.  

 
 
Údaje o očekávané hospodářské situaci emitenta v roce 2006:  
 
        Společnost má pro rok 2006 zajištěnou výrobu krmných směsí a mouk :  
   
  Předpoklad výroby krmných směsí:………………………………   47 000 tun 
  Předpoklad výroby mouk:………………………………………...   23 000 tun 
  Předpoklad prodeje hnojiv:…………………………………….…   55 000 tun 
   Předpoklad nákupu rostlinných produktů celkem pro rok 2005:…. 124 500 tun 

 Předpoklad tržeb :…………………………………………………1 740 677 tis.Kč 
 
 
 
Z toho tržby za  pesticidy         170 000  tis. Kč 
                     za hnojiva                 275 000  tis. Kč 
                     za PHM                         535 050   tis.Kč 
                     tržby PREFARM                 8 400   tis.Kč 
                     tržby Agroslužby               15 500   tis.Kč 
 
 
Údaje  o očekávané finanční situaci v roce 2006: 
 
Očekávaná skutečnost  společnosti je přílohou I. této výroční zprávy. 
 
 
5.1.6.  PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ VEDOUCÍCH OSOB EMITENTA A ČLENŮ 
DOZORČÍ RADY 
 

Společnost má jednoznačně definovány zásady odměňování. Zaměstnanci 
společnosti jsou odměňováni pevnou a pohyblivou složkou mzdy. U THP 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 
MJM Litovel a.s 
 

 45

pracovníků jde o osobní hodnocení, které každý měsíc přiděluje vedoucí pracovník 
a schvaluje generální ředitel společnosti. U  dělnických kategorií se jedná o prémii 
přiznávanou měsíčně ve výši procentické sazby ze základní pevné složky. Osobní 
hodnocení má pro každého pracovníka stanovenou maximální výši. U prémií je 
stanovení maximální hranice dle divizí společnosti. Vedoucí pracovníci jsou dle 
konkrétních ukazatelů stanovených na začátku účetního období, schválených 
představenstvem, hmotně zainteresováni v podobě procentické výše z jim 
vyplacené roční mzdy. 
Odměny statutárních orgánů společnosti schvaluje valná hromada společnosti. 
  

5.1.7.  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 
2005 (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. 200 tis. Kč.   
V účetním období 2005 byla auditorovi uhrazena odměna za provedení auditu roku 
2004 ve výši 109 tis. Kč, když smluvně byla stanovena odměna max. 180 tis. Kč. 

 
 
 
5.2.  NÁLEŽITOSTI DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ 
 
5.2.1.  ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH 
  
 Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 
  
 Emitentovi nejsou známy žádné skutečnosti, které by významně ovlivnily 
 bezprostřední hospodářský a finanční vývoj společnosti. 
  
 
5.2.2.  INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI 
 
 Informace jsou k dispozici v kapitole 5.1.5. na straně 44. 
 
 
 
 
5.2.3.  INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 

Společnost i nadále spolupracuje v realizačním týmu na projektech Evropské unie 
zabývajících se konkurenceschopnými pěstebními technologiemi hlavních polních 
plodin diferencovaných podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření. 
Spolupráce byla zahájena od roku 2001. Na tyto projekty jsou poskytovány dotace 
na základě výsledku veřejné soutěže organizované garantem – Ministerstvo 
zemědělství ČR. Jiné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje emitente nevyvíjí.  
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Příloha I. 
 
 

CELKEM

5 NÁKLADY 1 679 677
50 Spotřebované nákupy 1 452 362

501 spot řeba surovin 279 149
501 spot řeba m ateriálu 15 086
502 spot řeba energie 13 067
504 prodané zboží 1 145 060
51 Služby 41 040

511 opravy a udržování 10 700
512-518 ost atní služby 30 740

52 Osobní náklady 53 097
521 m zdové náklady 38 577
524 odvody 14 520
53 Daně a  poplatky 1 818
54 Jiné provozní náklady 29 717

546 odpis pohledávek 2 469
55 Odpisy + opr. položky 29 807
56 Finanční náklady 3 550

562 úroky 16 900
568 ost atní fin . náklady 12 630
58 Mim ořádné náklady 0

6 VÝNO S Y 1 740 677
601 t ržby za vlastní výrobky 350 198
602 t ržby z prodeje služeb 56 880
604 t ržby za zboží 1 224 650
61 Zm ěna stavu vnitr. zásob 0

621 Aktivace 28 050
64 Jiné provozní výnosy 33 112

646 odpis pohledávek 0
66 Finanční výnosy 11 500
68 Mim ořádné výnosy 0

61 000HO S PO DÁŘS KÝ VÝS LEDEK

MJM Litovel a.s.

Očekávaná skutečnost v roce 2006

 


	cele2.pdf
	cele1.pdf
	aa.pdf
	a.pdf
	0.pdf
	A_Obsah_výroční_zprávy.doc
	 
	 
	V Litovli  duben 2006                         
	 
	Obsah 
	1.   Zpráva nezávislého auditora      
	 Auditorská zpráva ke konsolidované výroční zprávě                                     1                
	       Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce    2 
	3.   Zpráva o vztazích mezi  ovládající a ovládanou osobou 
	             Stanovisko nezávislého auditora                                                       19 
	 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami                                20 
	4.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti     22 




	5. Textová část výroční zprávy emitenta       
	  Údaje o průměrném počtu zaměstnanců                   36 


	B_nadpis kapitoly 1.doc

	1-2.pdf
	e.pdf

	4-5.pdf
	6-7.pdf

	H_Příloha k závěrce 2005.pdf
	1. Obecné údaje 
	2. Komentář ke konsolidované účetní závěrce 

	18-19.pdf

	I_nadpis kapitoly 3..pdf
	19.pdf

	20-21.pdf
	L_nadpis kapitoly 4.pdf
	22-23.pdf
	N.pdf
	V Litovli  duben 2006                         
	Sídlo:    Cholinská 1048/19, Litovel  
	Předmět podnikání 
	Emitentovi jsou známy tyto údaje   
	 
	Ing. Šuba Miroslav
	k 21.12.2005 
	k 31.12.2005 
	Ing. Knajbl Michael
	HAMA Litovel spol. s r.o.

	Ing. Neischlová Jitka
	16,06 %
	Popis struktury společnosti  
	Příjmení a jméno
	Václava III.č.10, Olomouc



	Ing. Neischlová Jitka
	Náklo č. 172
	Knajblová Zdeňka
	Zahradní 117, Litovel
	Köhlerová Jaroslava            
	Havlíčkova 702, Litovel
	Ostatní – internetová adresa společnosti  



	5.1.2. Údaje o činnosti a předmětu podnikání  
	Dlouhodobý hmotný majetek 
	THP     69     68 
	 Ing. Jitka Neischlová (* 1948) 
	 Místopředseda představenstva 
	 
	Vystudovala Vysoko školu zemědělskou v Brně (1971). Od roku 1971 zaměstnána u STS Olomouc. Od roku 1975 v Agrochemickém podnik Litovel. V rovce 1996  nastoupila ve společnosti MJM group a.s., na obchodním oddělení s odpovědností za obchod s hnojivy a pesticidy. Od roku 2003 do současnosti pracuje v MJM Litovel a.s. V současné době působí ve funkci výkonné ředitelky divize hnojiv, pesticidů a osiv.   
	 Ing. Zdeněk Šoustal (* 1947) 
	 Předseda dozorčí rady 
	 Ing. Libor Ustrnul  (* 1955) 
	 Člen dozorčí rady 
	 Köhlerová Jaroslava (* 1941) 
	 Člen dozorčí rady  



	Ing. Miroslav Šuba     Ing. Jiří Klvač, CSc.  
	Jméno, příjmení:   Ing.  Marie Havlíčková 






