
 

 

 
 
 
 
 

  
ÚÚ  ČČ  EE  TT  NN  ÍÍ        ZZ  ÁÁ  VV  ĚĚ  RR  KK  AA  

ZZ  AA        RR  OO  KK      22  00  00  55  
 
 

Sestavená 
 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS 

 
NEKONSOLIDOVANÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Obsah 
 
 

1. Zpráva nezávislého auditora 

2. Výkaz zisků a ztrát 

3. Rozvaha 

4. Výkaz peněžních toků 

5. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 

6. Příloha k účetní závěrce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
 
 
 
 
 

                   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 
 
 
 
 
Auditovaná společnost je akciová společnost zabývající se hlavními  
činnostmi: 
-nákup zemědělských komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich 
  posklizňová úprava a skladování 
-výroba krmiv, mlynářství 
-nákup a prodej hnojiv, chemikálií, pohonných hmot 
-poskytování služeb 
 
 
Odpovědný auditor:ing.Marie Havlíčková,Hradečná 16,783 24 Slavětín u Litovle 
                 č.osvědčení 1627 
 
 
Auditovaná účetní závěrka je sestavena za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005  
K rozvahovému dni 31.12.2005 v souladu s Mezinárodními standardy účetního  
výkaznictví.   
 
Společnost zastupoval ing. Miroslav Šuba, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

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 

 
Ověřila jsem  přiloženou  účetní  závěrku  k  31. 12. 2005  společnosti  MJM Litovel  a.s. 
Za  sestavení  účetní závěrky  je odpovědný statutární orgán společnosti. Mojí  úlohou  je  
vydat na základě  provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 
 
Audit jsem provedla v souladu  se  zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy  a  souvisejícími  aplikačními  doložkami  Komory  auditorů  České  republiky. 
Tyto  standardy  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   metod   a  významných   odhadů   provedených  vedením    a   dále 
zhodnocení  vypovídací  schopnosti  účetní  závěrky.  Jsem  přesvědčena,  že  provedený  
audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku auditora „ bez  výhrad“. 
 
Podle mého názoru účetní  závěrka  podává ve  všech  významných  ohledech  věrný 
a  poctivý  obraz  aktiv,  pasiv a  finanční  situace  společnosti  k   31. prosinci   2005 
a nákladů,výnosů  a výsledku hospodaření za rok  2005 v souladu s Mezinárodními 
standardy  účetního  výkaznictví ve znění přijatém  EU. 
 
 
 
V Hradečné 5.4.2006 
 
Ing.Marie Havlíčková 
Hradečná 16 
783 24  Slavětín u Litovle 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu KAČR  1627 
 
 



Výkaz zisků a ztrát 

Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2005 31.12.2004

(v tis. Kč)

2 1 568 336 1 689 187

Ostatní výnosy 3 46 232 105 775

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby 248 -130

Aktivace 27 385 38 843

Spotřeba materiálu a surovin 4 285 610 375 895

Náklady na zaměstnance 57 597 52 741

Odpisy 5 25 468 19 952

Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení

Ostatní náklady 6 1 183 719 1 299 368

Finanční náklady 7 32 221 29 706

Podíl na zisku přidružených spoleností

57 586 56 013

Daň ze zisku 8 14 324 13 690

43 262 42 323

Akcionářům mateřské společnosti

Menšinový podíl

Zisk (+) / ztráta (-) na akcii  - v Kč 9 242,59 237,33

Ing. Miroslav Šuba
předseda představenstva
a generální ředitel

Rozvaha

Připadající:

Zisk za období

Zisk před zdaněním

Výnosy - tržby



Rozvaha

poznámka 31.12.2005 31.12.2004
(v tis. Kč)

Aktiva

Pozemky, budovy a stavby 10 365 299 344 751

Nehmotná aktiva 11 0 39

Dlouhodobé investice 12 32 405 30 382

Dlouhodobá aktiva 397 704 375 172

Zásoby 13 169 051 240 862

Pohledávky 14 347 218 230 704

Peníze a bankovní účty 15 9 282 17 675

Krátkodobá aktiva 525 551 489 241

Aktiva celkem 923 255 864 413

Vlastní kapitál a závazky

Základní kapitál 178 334 178 334

Ostatní fondy 77 742 91 924

Nerozdělený zisk 159 863 86 212

Vlastní kapitál  19 415 939 356 470

Menšinový podíl 19

Bankovní úvěry 18 88 367 54 567

Odložený daňový závazek 17 30 627 34 669

Závazky 16 9 320 3 855

Dlouhodobé závazky 128 314 93 091

Bankovní úvěry a půjčky 18 209 045 218 787

Závazky celkem 16 169 023 192 538

Splatný daňový závazek 934 3 527

Krátkodobé závazky 379 002 414 852

Vlastní kapitál a závazky celkem 923 255 864 413

Ing. Miroslav Šuba
předseda představenstva
a generální ředitel

Výkaz peněžních toků

Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2005 31.12.2004

(v tis. Kč)



Výkaz peněžních toků

Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2005 31.12.2004

(v tis. Kč)
Peněžní toky z provozní (běžné) činnosti

Provozní zisk (EBITDA) 43 262 42 323
Odpisy 25 468 19 952
Nákladové úroky 17 226 15 668
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu -59 599 60 590
Placené úroky -17 226 -15 668

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 9 131 122 865

Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje na nákup pozemků, budov a zařízení -62 120 -151 771
Přijatý úrok, dividendy a ostatní investiční činnost 0 0

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -62 120 -151 771

Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem z vydání základního kapitálu 23 963 0
Příjen z (vydání) z dlouhodobého dluhu (netto) 25 181 26 567
Zaplacené dividendy -4 548 0

Čisté snížení / zvýšení peněžních prostředků z finanční činnosti 44 596 26 567
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -7 935 -2 126

Peněžní prostředky a ekvivalenty na počátku období 17 675 20 014
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období 9 282 17 675



Výkaz o změně vlastního kapitálu

Základní Ostatní Nerozdělený Menšinový Celkem
poznámka kapitál fondy zisk podíl

(v tis. Kč)
Stav k 1 lednu 2005 178 334 91 924 86 212 0 356 470

Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce 0 0 43 262 0 43 262
Dividendy vztahující se k roku 2004 0 0 -4 548 0 -4 548
Dopady v důsledku změny metody (přechod na IFRS) 19 0 -14 182 34 937 0 20 755
Ostatní změny 0 0 0 0 0

Zůstatek k 31.prosinci 2005 178 334 77 742 159 863 0 415 939



 
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2005 
IAS / IFRS 

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 účetní závěrky jsou popsány níže. Tyto 
účetní postupy byly aplikovány na všechny vykazované roky, pokud není jinak. 
 
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).   
 
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 
• IAS 38 – Nehmotná aktiva 
• IAS 40 – Investice do nemovitostí 
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• 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.  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. 
 
 
 

1.4.  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. 
 
 
 
 

1.5. 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 
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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.  
 
 
 

1.6. 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. 
 
 
 

1.7.  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. 
 
 
 

1.8.  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. 
 
 
 

1.9. 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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1.10. 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. 
 

1.11. 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. 

 
1.12. 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.  
 

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

1.14. 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 K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

1 INFORMACE O SEGMENTECH 
 

Společnost 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 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 Rok 

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Výrobky 333 725 422 472
Služby 50 331 41 842
Zboží 1 151 866 1 189 704
Prodaný materiál 31 922 35 165
Prodej cenných papírů 106 4
Ostatní výnosy 492 0

Výnosy celkem 1 568 442 1 689 187

(v tis. Kč)

V
ýn

os
y

 
 
 

 
3 OSTATNÍ VÝNOSY 

 
Rok Rok 

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  **) 34 953 91 381

Výnosy celkem 46 232 105 775

(v tis. Kč)

V
ýn

os
y

 
*) 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 Rok 

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Suroviny pro krmné směsi *) 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 -ostatní ****) 7 530 6 130

Náklady na suroviny a energie 285 610 375 895

(v tis. Kč)

N
ák

la
dy

 
*) 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 Rok 

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Náklady na zboží 1 067 109 1 122 628
Náklady na služby 35 854 46 171
   opravy 7 821 9 445
   cestovné 2 073 1 872
   reprezentace 885 874
   přepravné dodavatelské 8 772 10 234
   ostatní služby 16 303 23 746
Zústatková cena prod.materiálu 27 900 31 643
Daně a poplatky *) 5 877 1 868
Opravné položky k pohledávkám 7 129 9 517
Ostatní provozní náklady **) 39 850 87 541

Náklady na suroviny a energie 1 183 719 1 299 368

(v tis. Kč)

N
ák

la
dy

 
*) 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 Rok 

končící končící
31.12.2005 31.12.2004

Běžnou daňovou povinnost 18 366 19 055
Odloženou daň (Poznámka č. 17) -4 042 -5 365

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

(v tis. Kč)

Celkový daňový náklad obsahuje:
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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
Čistý 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

Úbytky 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 tis. Kč)

K 31.12.2005
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2005
Počáteční zůstatek

(v tis. Kč)

Odpisy

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 0

Úbytky a osataní změny 0 0 0 0
0 0 -39 -39

Zůstatková hodnota 0 0 0 0

Goodwill Licence Software Celkem

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

Zůstatková hodnota 0 0 0 0

(v tis. Kč)

K 31.12.2005
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2005
Počáteční zůstatek

Odpisy

Přírůstky

 
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
-200 0

32 405 30 382

32 405 30 382
0 0

(v tis. Kč)

Dlouhodobé
Krátkodobé

Realizovaná finanční aktiva
Počáteční stav

Úbytky, úpravy
Přírůstky

Konečný stav

 
 
 
 

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 tis. Kč)
Materiál

Poskytnuté zálohy na zboží

Výrobky

 
 
 
 

14 POHLEDÁVKY 

 

2005 2004

327 699 173 355
1 152 4 415

Příjmy příštích období 17 598 46 795
769 6 139

347 218 230 704

(v tis. 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 odepsány z účetnictví do doby splnění daných zákonných požadavků na 
daňovou uznatelnost těchto nákladů. 
Pohledávky za spřízněnými stranami společnost nemá. 
Díky výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že neexistují jiná rizika, která by 
nad rámec vytvořené opravné položky snížila hodnotu pohledávek. 
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15 PENÍZE A BANKOVNÍ ÚČTY 
 

2005 2004

2 203 1 799
7 079 15 876
9 282 17 675

(v tis. Kč)
Pokladní zůstatky
Bankovní účty

 
 
 
 
 

16 ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM 
 
 
 

2005 2004

146 983 162 073
Závazky k akcionářům 563 531
Závazky k zaměstnancům 14 754 12 393
Sociální a zdravotní pojištění 1 285 1 251
Stát - daňové závazky 377 370
Výdaje příštích období 5 061 3 749
Ostatní závazky 9 320 16 026

178 343 196 393

Dlouhodobé závazky - splatné nad 1 rok 9 320 3 855
Krátkodobé závazky - slatné do 1 roku 169 023 192 538

178 343 196 393

(v tis. Kč)
Závazky z obchodních vztahů (ntto)

 
 
 
Společnost 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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Společnosti vzniká pouze odložený daňový závazek. 
 

2005 2004

34 669 40 034
Dopad do výkazu zisků a ztrát  (poznámka č. 8 -4 042 -5 365
   z titulu změny sazby daně -2 667 -2 860
   z rozdílu zústatkových cen ke konci období -1 375 -2 505

30 627 34 669Stav k 31.prosinci

(v tis. Kč)
Stav k 1.lednu

 
 
 
 

18 BANKOVNÍ ÚVĚRY A KONTOKORENTNÍ ÚČTY 
 

2005 2004

95 000 120 000
Úvěry - ostatní finanční instituce 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 - slatné do 1 roku 209 045 218 787

297 412 273 354

(v tis. Kč)
Úvěry - bankovní

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

19 VLASTNÍ KAPITÁL 
 
Ve vlastním kapitálu společnosti 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 je meziročně beze změny. 
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Základní Ostatní Nerozdělený
kapitál fondy zisk

178 334 91 924 86 212
čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 43 262
dividendy *) 0 0 -4 548
ostatní změny 0 -14 182 34 937

178 334 77 742 159 863

(v tis. Kč)
počáteční zůstatek

 
*) dividendy za rok 2004 po schválení valnou hromadou 
 
 

  
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Rok 2005 nepotvrdil výjimečnou úrodu z předchozího roku v zemědělské prvovýrobě, 
přesto však naše společnost převážně udržela dosažené výsledky z roku 2004 ve 
výkupech obilí, ve výrobě a také v prodeji zboží. 
 
Hospodářské výsledky za rok 2005 byly převedeny z českých účetních standardů na  
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IAS/IFRS a to v podobě nezbytných 
korekcí, úprav, oprav a přeúčtování vedoucích ke vzniku výkazů dle IFRS standardů. 

  
Společnost nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy. Společnost nevlastní akcie ani 
zatímní listy své ovládající osoby. Ovládajícími osobami jsou osoby fyzické a 
společnost s ručením omezeným. 

 
 
 

Litovel  31.03.2006 
 
 
 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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