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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
                                               pro akcionáře akciové společnosti 
                                                                MJM Litovel a.s. 
                                    Cholinská 1048/19,784 01 Litovel,IČ:451 93 592 
 
 
Ověřila jsem soulad konsolidované výroční zprávy společnosti MJM Litovel a.s. k 31. 12. 
2006 s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost 
výroční zprávy je  zodpovědný statutární orgán společnosti MJM Litovel a.s.. Mým úkolem je 
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu této výroční zprávy s účetní závěrkou. 
 
Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby 
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace 
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v 
účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 
Jsme přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku 
auditora. 
 
Podle mého názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti MJM 
Litovel a.s. k 31.12.2006 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou 
konsolidovanou účetní závěrkou. 
 
 
Ing.Marie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
23.4.2007 
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ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 
pro akcionáře akciové společnosti 

MJM Litovel a.s. 
Cholinská 1048/19,784 01 Litovel,IČ:451 93 592 

 
 
Ověřila jsem přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti MJM Litovel a.s. , tj. 
rozvahu k 31.12.2006, výkaz zisku a ztráty,  přehled o změnách  vlastního  kapitálu  a  přehled 
o peněžních tocích za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně 
popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti MJM Litovel a.s. jsou 
uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku 
 
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti 
MJM Litovel a.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly 
nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti  způsobené  podvodem  nebo  chybou, zvolit a uplatňovat  vhodné  účetní metody 
a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 
 
Odpovědnost auditora 
 
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. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
 
Audit  zahrnuje  provedení  auditorských  postupů,  jejichž  cílem je  získat  důkazní informace 
o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky. 
 
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
mého výroku. 
 
Výrok auditora 
 
Podle  mého názoru  konsolidovaná  účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
a finanční situace společnosti MJM Litovel a.s. k 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. 
 
 
Ing.Marie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
23.4.2007       



 
 
 
 
2. Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31.prosince 2006 
 
Sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
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Druhý rok Rok předcházející Běžný rok
předcházející běžnému roku

běžnému roku

1. Aktiva celkem 847 100 923 791 1 012 655

2. Pohledávky celkem NETTO 230 677 350 081 232 369

Z toho dlouhodobé pohledávky z obchodního
styku

3. Vlastní kapitál 341 531 416 122 453 410

4. Základní kapitál 159 048 178 334 178 334

5. Závazky z obchodních vztahů 162 172 147 224 171 230

6. Emise dluhopisů x x x

7. Hodnota vlastního kapitálu připadající na akcii,
podílový list podílového fondu

8. Hospodářský výsledek po zdanění 42 579 44 101 44 668

2 5432 3332 147

Vybrané finanční ukazatele roční zprávy emitentů

veřejně obchodovatelných cenných papírů

sestaveno dle IFRS

xxx
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Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2006 31.12.2005

(v tis. Kč)

2 1 570 080 1 584 237

Ostatní výnosy 3 86 585 46 532

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby -71 248

Aktivace 26 011 27 385

Spotřeba materiálu a surovin 4 282 640 285 610

Náklady na zaměstnance 58 220 57 806

Odpisy 5 30 267 25 472

Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení

Ostatní náklady 6 1 221 378 1 198 857

Finanční náklady 7 32 470 32 232

Podíl na zisku přidružených spoleností

57 630 58 425

Daň ze zisku 8 12 962 14 324

44 668 44 101

Akcionářům mateřské společnosti

Menšinový podíl

Zisk (+) / ztráta (-) na akcii  - v Kč 9 250,47 247,29

Připadající:

Zisk za období

Zisk před zdaněním

Výnosy - tržby

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

 4



poznámka 31.12.2006 31.12.2005
(v tis. Kč)

Aktiva

Pozemky, budovy a stavby 10 457 438 365 359

Nehmotná aktiva 11 4 342 0

Dlouhodobé investice 12 33 089 29 347

Dlouhodobá aktiva 494 869 394 706

Zásoby 13 255 388 169 051

Pohledávky 14 232 369 350 081

Peníze a bankovní účty 15 30 029 9 953

Krátkodobá aktiva 517 786 529 085

Aktiva celkem 1 012 655 923 791

Vlastní kapitál a závazky

Základní kapitál 178 334 178 334

Ostatní fondy 173 663 77 772

Nerozdělený zisk 101 413 160 016

Vlastní kapitál  19 453 410 416 122

Menšinový podíl 19

Bankovní úvěry 18 67 167 88 367

Odložený daňový závazek 17 29 837 30 627

Závazky 16 6 635 9 420

Dlouhodobé závazky 103 639 128 414

Bankovní úvěry a půjčky 18 252 723 209 045

Závazky celkem 16 202 883 169 276

Splatný daňový závazek 0 934

Krátkodobé závazky 455 606 379 255

Vlastní kapitál a závazky celkem 1 012 655 923 791

Konsolidovaný rozvaha
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Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2006 31.12.2005

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

Provozní zisk (EBITDA) 44 668 44 101
Odpisy 30 267 25 472
Nákladové úroky 16 509 17 226
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu 107 635 -59 599
Placené úroky -16 509 -17 226

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 182 570 9 974

Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje na nákup pozemků, budov a zařízení -131 756 -62 505
Přijatý úrok, dividendy a ostatní investiční činnost 0 0

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -131 756 -62 505

Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem z vydání základního kapitálu 0 23 963
Příjen z (vydání) z dlouhodobého dluhu (netto) -24 675 25 181
Zaplacené dividendy -6 063 -4 548

Čisté snížení / zvýšení peněžních prostředků z finanční činnosti -30 738 44 596
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 20 076 -7 935

Peněžní prostředky a ekvivalenty na počátku období 9 953 17 888
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období 30 029 9 953

Konsolidovaný výkaz peněžních toků
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Konsolidovaný výkaz o změně vlastního kapitálu

Základní Ostatní Nerozdělený Menšinový Celkem
poznámka kapitál fondy zisk podíl

(v tis. Kč)
Stav k 1 lednu 2006 178 334 77 772 160 016 0 416 122

Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce 0 0 44 668 0 44 668
Dividendy vztahující se k roku 2005 0 0 -6 063 0 -6 063
Dopady v důsledku změny metody (přechod na IFRS) 19 0 0 0 0 0
Ostatní změny 19 0 95 891 -97 208 0 -1 317

Zůstatek k 31.prosinci 2006 178 334 173 663 101 413 0 453 410
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Příloha k účetní závěrce sestavené dle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IAS / IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií 

za rok 2006  
 
1. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOZE 

 
Tato příloha ke konsolidované účetní závěrce byla sestavena dle Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií na rok 2006. Peněžní 
údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V příloze jsou uváděny údaje za 
minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní období. 
   

2. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 
 
2.1.   POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 

Společnost:  MJM Litovel a.s. 

IČ:  45193592 

Založení: 1. května 1992 

Sídlo:  Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 

Právní forma: akciová společnost 

Společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 342. 

Hospodářský rok: od 1.1.2006 do 31.12.2006 

Předmět podnikání: výroba krmiv a krmných směsí, mlynářství a nákup zboží za 

účelem dalšího prodeje a prodej 

Základní kapitál: 178 334 000,- Kč 

Členové statutárních a dozorčích orgánů: 

• Ing. Miroslav Šuba  - předseda představenstva  
• Ing. Jitka Neischlová  - místopředseda představenstva 
• Ing. Michael Knajbl - člen představenstva  
• Ing. Radomír Šmoldas - člen představenstva 

 
• Ing. Zdeněk Šoustal - předseda dozorčí rady 
• Ing. Libor Ustrnul -člen dozorčí rady 
• Köhlerová Jaroslava - člen dozorčí rady  

  
2.2.   PODNIKY VNICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV 

 
Agrochemické družstvo Přerov – 99,97 % 
MJM-agro, spol. s r.o. – 100 % 
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3. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH 
ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCENĚNÍ 

 
3.1. 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 uvedeno jinak. 
 
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2006 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. 
 
Pro konsolidovanou účetní závěrku platí stav IFRS k 31. prosinci 2006. 
 
 

3.2. APLIKACE STANDARDŮ 
 
V roce 2006 uplatnila účetní jednotka níže uvedené IFRS, které se týkají její činnosti.  
 

• 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 
• IFRS 3 – Podnikové kombinace   

 
Většina aplikovaných standardů neměla podstatný vliv na účetních postupech 
společnosti.  
 
V souvislosti s přijetím IFRS bylo nutné přehodnotit dobu životnosti používaných 
aktiv. Ve všech případech došlo k prodloužení ekonomické doby životnosti užívaných 
aktiv. 
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3.3. 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. 
 
 

3.4.  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. 
 
 

3.5.  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. 
 
 
 

3.6. 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.  
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3.7. LEASINGY 
 
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. 
 
 

3.8.  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. 
 
 

3.9.  POHLEDÁVKY 
 
Obchodní pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku 
zohledňující snížení hodnoty pohledávek. Opravná položka je tvořena tehdy, jestliže 
se 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. 
 
 

3.10. 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. 
 
 

3.11. 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. 
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3.12. 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. 

 
 
3.13. 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.  
 
 

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

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

4. 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 
 

Výnosy Celku jsou tvořeny zejména obchodními aktivitami na domácím trhu. 
Informace o segmentech jsou z tohoto důvodu uváděny pouze na základě obchodního 
členění. 
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2 VÝNOSY A TRŽBY 
Rok Rok 

končící končící
31.12.2006 31.12.2005

Výrobky 321 471 333 725
Služby 53 619 50 967
Zboží 1 160 515 1 151 866
Prodaný materiál 34 473 31 922
Prodej cenných papírů 2 15 265
Ostatní výnosy 492

Výnosy celkem 1 570 080 1 584 237

(v tis. Kč)

V
ýn

os
y

 
 

 
3 OSTATNÍ VÝNOSY 

 
Rok Rok 

končící končící
31.12.2006 31.12.2005

Finanční výnosy *) 14 643 10 981
Výnosové úroky **) 1 185 138

Kurzové zisky 55 160
Ostatní výnosy  ***) 70 702 35 253

Výnosy celkem 86 585 46 532

(v tis. Kč)

V
ýn

os
y

 
 
*) Výnosy z bonusů za včasnou úhradu dodavatelských faktur 
**)  Výnosy z poskytnutých záloh na dodávky zboží ze žní 2006 
***) Ostatní výnosy jsou tvořeny postoupením pohledávek – všechny postoupení jsou v nominální 
hodnotě pohledávky 
 
 

4 SPOTŘEBA MATERIÁLU A SUROVIN 
Rok Rok 

končící končící
31.12.2006 31.12.2005

Suroviny pro krmné směsi 148 118 151 235
Suroviny pro mlýn *) 63 296 61 863
Suroviny pro hnojiva**) 41 176 45 332
Energie pro výrobu 5 308 5 095
Ostatní materiál ***) 15 812 14 555
Energie -ostatní ****) 8 930 7 530

Náklady na suroviny a energie 282 640 285 610

(v tis. Kč)

N
ák

la
dy

 
*) spotřeba surovin vykazuje nárůst v důsledku zvýšení ceny vstupní suroviny 
**) pokles v důsledku meziročního snížení výroby směsných hnojiv 
***) 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 spuštěním odepisování střediska VOP Olomouc, 
kdy v roce 2006 došlo k ukončení rekonstrukcí a zařazení do majetku. Dalším 
důvodem je pak překlopení nového předmětu leasingu (sušárna obilovin LAW) do 
aktiv společnosti. Bližší informace o investicích realizovaných v průběhu roku 2006 
jsou popsány ve výroční zprávě za rok 2006. 
 
 
 
 

6 OSTATNÍ NÁKLADY 
Rok Rok 

končící končící
31.12.2006 31.12.2005

Náklady na zboží 1 077 299 1 067 109
Náklady na služby 39 771 35 914
   opravy 7 851 7 821
   cestovné 2 073 2 073
   reprezentace 772 885
   přepravné dodavatelské 10 994 8 772
   ostatní služby 18 081 16 363
Zústatková cena prod.materiálu 28 553 27 900
Daně a poplatky 2 244 5 881
Opravné položky k pohledávkám *) -829 7 129
Ostatní provozní náklady **) 74 340 54 924

Náklady na suroviny a energie 1 221 378 1 198 857

(v tis. Kč)

N
ák

la
dy

 
*) pokles z důvodu úhrady starších pohledávek (2002, 2003, 2004) – ukončení soudních řízení, a dále 
z důvodu nedotváření dalších opravných položek na HMO Logistika a.s. neboť v průběhu roku došlo 
k likvidaci části pohledávky zápočtem a současný stav opravné položky se z 10 % dostal na 53 %.   
**) souvislost s postoupením pohledávek – návaznost na ostatní výnosy (v roce 2006 nárůst počtu     
       postoupení pohledávek u zemědělských partnerů ) 
 
 
 

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). 
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8 DAŇ ZE ZISKU 
 

Rok Rok 
končící končící

31.12.2006 31.12.2005

Běžnou daňovou povinnost 13 751 18 366
Odloženou daň (Poznámka č. 17) -789 -4 042

Daň z příjmu - náklad (+) / úspora (-) 12 962 14 324

(v tis. Kč)

Celkový daňový náklad obsahuje:

 
 
 
 
 

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

31.12.2006 31.12.2005
Počet akcií 178 334 178 334
Čistý zisk (+) / ztráta (-) pro akcionáře (tis. Kč) 44 668 44 101

Zisk (+) / ztráta (-) na akcii (Kč) 250,47 247,29
  
 
 

10 POZEMKY, BUDOVY A STAVBY 
 

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

318 345 12 144 14 862 20 008 365 359
103 841 13 861 4 768 3 966 126 436

Úbytky a ostatní změny -45 -1 262 -9 532 0 -10 839
-18 313 -7 048 -2 104 -2 802 -30 267

Zůstatková hodnota 403 828 17 695 7 994 21 172 450 689

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

595 453 174 125 53 200 34 260 857 038
-191 625 -156 430 -45 206 -13 088 -406 349

Zůstatková hodnota 403 828 17 695 7 994 21 172 450 689

(v tis. Kč)

K 31.12.2006
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2006
Počáteční zůstatek

(v tis. Kč)

Odpisy

Přírůstky

Informace o zástavním právu jsou v textové části výroční zprávy. 
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11 NEHMOTNÁ AKTIVA 

Goodwill Licence Software Celkem

0 0 0 0
0 0 4 342 4 342

Úbytky a osataní změny 0 0 0 0
0 0 0 0

Zůstatková hodnota 0 0 4 342 4 342

Goodwill Licence Software Celkem

0 0 4 342 4 342
0 0 0 0

Zůstatková hodnota 0 0 4 342 4 342

(v tis. Kč)

K 31.12.2006
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2006
Počáteční zůstatek

Odpisy

Přírůstky

 
V průběhu roku 2006 bylo rozhodnuto o nákupu nového informačního systému 
Microsoft NAVISION k jehož úplnému převzetí a zařazení dojde ve II. čtvrtletí roku 
2007. 
 
 
 

12 DLOUHODOBÉ INVESTICE 

2006 2005

29 347 30 382
3 760 2 223

Konsolidační rozdíl -16 -3 058
-2 -200

33 089 29 347

33 107 32 605
0 0

(v tis. Kč)

Dlouhodobé
Krátkodobé

Realizovaná finanční aktiva
Počáteční stav

Úbytky, úpravy 

Přírůstky

Konečný stav

 
 
 
 
 

13 ZÁSOBY 
 

2006 2005

13 268 10 556
1 075 1 171

Zboží 229 345 144 914
11 700 12 410

255 388 169 051

(v tis. Kč)
Materiál

Poskytnuté zálohy na zboží

Výrobky
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14 POHLEDÁVKY 

2006 2005

219 773 330 578
1 096 1 136

Příjmy příštích období 0 17 598
11 500 769

232 369 350 081

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

Stát - daňové pohledávky

Jiné pohledávky

 
 
Pohledávky z obchodního styku jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám po 
lhůtě splatnosti větší jak 6 měsíců. Výše opravných položek je 24 337 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. 
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 
 

2006 2005

241 2 203
29 788 7 750
30 029 9 953

(v tis. Kč)
Pokladní zůstatky
Bankovní účty

 
 
 

16 ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM 
 
 

2006 2005

171 230 147 224
Závazky k akcionářům 852 563
Závazky k zaměstnancům 24 765 14 754
Sociální a zdravotní pojištění 1 271 1 285
Stát - daňové závazky 348 389
Výdaje příštích období 4 417 5 061
Ostatní závazky 6 635 9 420

209 518 178 696

Dlouhodobé závazky - splatné nad 1 rok 6 635 9 420
Krátkodobé závazky - slatné do 1 roku 202 883 169 276

209 518 178 696

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

 
 
Celek má ke konci roku 2006 celkem 21 036 tis. Kč závazků po lhůtě splatnosti (do 30 
dnů: 18 910 tis. Kč).  V položkách závazků k zaměstnancům je obsažena podniková 
spořitelna v celkové výši 24 748 tis. Kč (2005: 14 651 tis. Kč). V položce ostatních 
závazků je současná hodnota budoucí splátek leasingu. 
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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 roku 2006 zůstalo zachováno i pro rok 2007, tj. 24 %. 
Pro kalkulaci krátkodobé odložené daňové pohledávky nebo závazku byla použita 
sazba jako pro rok 2005. Snížení odloženého daňového závazku o 790 tis. Kč tedy 
připadá na dočasné rozdíly vyplývající z rozdílu daňové a účetní zůstatkové hodnoty 
aktiv a závazků. 
Celku vzniká pouze odložený daňový závazek. 
 

2006 2005

30 627 34 669
Dopad do výkazu zisků a ztrát  (poznámka č. 8) -789 -4 042
   z titulu změny sazby daně 0 -2 667
   z rozdílu zústatkových cen ke konci období -789 -1 375

29 837 30 627Stav k 31.prosinci

(v tis. Kč)
Stav k 1.lednu

 
 
 
 

18 BANKOVNÍ ÚVĚRY A KONTOKORENTNÍ ÚČTY 
 

2006 2005

231 611 95 000
Úvěry - ostatní finanční instituce 67 167 88 367
Úvěry - kontokorentní 8 812 95 784
Úvěry - eskontní 7 500 13 800
Ostatní 4 800 4 461

319 890 297 412

Dlouhodobé úvěry - splatné nad 1 rok 67 167 88 367
   krátkodobá část dlouhodobého úvěru 21 200 21 200
Krátkodobé úvěry - slatné do 1 roku 252 723 209 045

319 890 297 412

(v tis. 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 rozhodnutí valné 
hromady konané v červnu 2006 o převodu nerozděleného zisku minulých let způsobu 
rozdělení hospodářského výsledku roku 2005.  
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Základní Ostatní Nerozdělený Menšinový
kapitál fondy zisk podíl

178 334 77 772 160 016 0
čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 44 668 0
dividendy *) 0 0 -6 063 0
ostatní změny **) 0 95 891 -97 208 0

178 334 173 663 101 413 0

(v tis. Kč)
počáteční zůstatek

 
*) dividendy za rok 2005 po schválení valnou hromadou 
**)  změny v položce ostatních fondů z důvodu schválení valné hromady o převodu 
nerozděleného zisku z minulých let ve výši 60 000 tis. Kč, převodu části výsledku 
hospodaření roku 2005 (35 929 tis. Kč) a přídělu do sociálního fondu (200 tis. Kč). 
V roce 2006 došlo k čerpání sociálního fondu ve výši 238 tis. Kč. 
V řádku ostatních změn ve sloupci Nerozdělený zisk jsou promítnuty zmíněné operace 
schválené valnou hromadou a dále srážková daň připadající na hrubý výnos z dividend 
v celkové výši 1 270 tis. Kč a neposlední řadě i výsledek hospodaření 
Agrochemického družstva Přerov.  
 

  
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

V roce 2006 Celek udržel dosažené výsledky z roku 2005 ve výkupech obilí, ve výrobě 
a prodeji zboží, což se následně promítlo do finančních ukazatelů a následně také do 
hospodářského výsledku. 
 
Hospodářské výsledky za rok 2006 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 Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví. 

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

 
 

Litovel  31.03.2007 



 
 
 
 
 
 

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

IČ 45193592 
 

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

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
 

Představenstvo akciové společnosti MJM Litovel, a.s. / dále možno jen jako společnost/ 
v souladu s ustanovením § 66 a odst.  9 obchodního zákoníku konstatuje: 
 
I. 
 Propojené  osoby   
 
 HAMA Litovel, spol. s r.o., IČ 19012527, Cholinská 1048/19, 785 04 Litovel 
 Ing. Miroslav Šuba, r.č. 450904/438, bytem Olomouc, Václava III 10  
 Ing.Jitka Neischlová, r.č. 486204/401, bytem Náklo č. 172 
 Ing. Michael  Knajbl, r.č. 460121/417, bytem Litovel, Zahradní 1175 
 Vladimír   Žouželka, r.č. 530615/081, bytem Řídeč č. 267 
 Jaroslava Köhlerová, r.č. 4159054/418, bytem Litovel, Havlíčkova 34 
 Marie  Šoustalová, r.č. 485402/453, bytem Těšetice, Rataje č. 60 
 Zdeněk Šoustal, r.č. 750805/4686, bytem Těšetice, Rataje č. 60 
 Ing. Petra Adamcová, r.č. 746220/5322, bytem Olomouc, Kaštanova 7 
 Zdeňka Knajblová, r.č. 486005/085, bytem Litovel, Zahradní 1175 
 Ing. Alexandr Neischl, r.č. 741004/5302, bytem Náklo č. 172 
 Ing. Ivo Neischl, r.č. 780323/5330, bytem Náklo č. 172 
 
 
II.   
Přehled uzavřených smluv  
 
     Smlouva mandátní na poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví pro rok 2006  
uzavřená mezi společnostÍ jako mandatářem a společností HAMA Litovel, spol. s r.o., IČ 
19012527, Cholinská 1048/19, 785 04 Litovel jako mandantem v celkové částce 12 000,00 
Kč / rok bez DPH ( příjem společnosti ). Služby byly fakturovány měsíčně a byly průběžně 
během roku 2006 uhrazeny.  
 
 
 Výše  odměn za služby jsou obvyklé v době a místě sjednání smlouvy.  
 
 Žádné jiné  smlouvy nebyly v účetním období  roku 2006 uzavřeny, a to ani mezi 
společností a ovládajícími osobami ani mezi společností a ostatními osobami ovládanými 
stejnými osobami uvedenými  pod bodem l.  
 
 
III.      
  Společnost neučinila žádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob. 
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IV.     
 Společnost nepřijala žádná opatření na popud či v zájmu propojených osob. 
 
 
V.  
 Společnost neposkytla v rozhodném období propojeným osobám žádné plnění  bez 
protiplnění. Plnění z obchodně závazných vztahů včetně protiplnění jsou uvedeny v článku II. 
 
 
Společnosti nevznikla uzavřením smluv uvedených v čl. II. žádná majetková újma.   
   
 
 Představenstvo předkládá tuto zprávu dozorčí radě k přezkoumání v souladu s ust. § 66a 
odst. 10 obchodního zákoníku a auditorovi k ověření správnosti údajů v ní uvedených. 
 
 Zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2006. 
 
 
V Litovli dne 23.března 2007 
 
 
 
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 
jejího majetku (§ 192 odst. 2 obchodního zákoníku)  
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MJM Litovel a.s. 
Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 

IČ 45193592 
 
 

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

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku 

 
 
 
 V roce 2006 společnost MJM Litovel a.s. dále intenzivně pracovala na prohlubování a 
rozšiřování svých regionálních podnikatelských aktivit. 
 Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba krmiv, mlynářství a nákup zemědělských 
komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování. Další 
hlavní činností společnosti je nákup a prodej hnojiv, chemikálií, pohonných hmot, 
poskytování agroslužeb. Společnost poskytuje svým obchodním partnerům – odběratelům 
krmiv odborný poradenský servis „ PROCHOV“, zaměřený na poradenství z oblasti výživy a 
chovu zvířat. 
 V rámci společnosti je vytvořen samostatný útvar se skupinou odborníků, kteří trvale 
pracují na kvalitativním rozvoji systému precizního zemědělství označovaného ochrannou 
známkou Prefarm. 

Aplikační služby jsou prováděny kompletními technologickými stroji, což umožňuje 
nejen nízké poškozování půdního profilu, ale také práci za ztížených klimatických nebo 
půdních podmínek. 
 
 Nepříznivé přírodní podmínky v průběhu žní roku 2006 v celém středoevropském  
regionu spolu s přeshraniční průchodností v rámci Evropské unie vyvolaly zvýšený zájem a 
konkurenční boj o výkup obilí, zejména krmného a kukuřice, od zemědělských pěstitelů. 
Důsledkem byl celkový meziroční pokles výkupu a prodeje rostlinných produktů v tunách o 
cca 25 %. Obdobně složitý vývoj vyvolávaly konkurenční tlaky a boj o zákazníka i při  
prodeji hnojiv a mouky. 
 Společnost se v tomto prostředí soustředila především na stabilizaci podmínek pro 
nerušené zajištění vlastní výroby krmiv a mouky a dále na rentabilitu obchodů a racionalizaci 
nákladů. 
 

Pro výrobu krmných směsí bylo použito 24 900 tun krmných obilovin, což je o 3,2 % 
více než v roce 2005 a pro výrobu mouk bylo použito 21 528 tun pšenice potravinářské. 
Divize hnojiv, pesticidů a osiv prodala celkem 44 851 tun hnojiv ve fakturační hodnotě 209,7 
mil. Kč a dále pak pesticidy ve finančním objemu 173,2 mil. Kč. V roce 2006 dále pokračoval 
růst prodeje osiv, který se meziročně zvýšil o 15,5 % a dosáhl finanční hodnoty 31,5 mil. Kč. 
Divize odborných služeb a marketingu zvýšila prodej motorové nafty o 9,4% meziročně na 
20,3 mil. litrů a výrazně také povýšila služby PREFARMU a tržby za agroslužby. 
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Stav a popis majetku : 
 
 K 31.12.2006 hospodařila společnost s celkovým konsolidovaným majetkem ve výši 
1 012 mil. Kč. Z toho dlouhodobý hmotný majetek 457 mil. Kč, jehož nárůst odpovídá hlavní 
investici roku 2006-viz. níže. Nehmotný majetek 4 mil. Kč (nákup nového informačního 
systému) a dlouhodobé investice 33 089 mil. Kč. V krátkodobých aktivech  se jedná o zásoby 
255 mil. Kč což představuje meziroční nárůst o 86 mil. Kč (předzásobení zbožím před jarní 
sezónou). U pohledávek byl zaznamenán meziroční pokles 118 mil. Kč z 350 mil. Kč na 232 
mil. Kč a na položce peněz a bankovních účtů naopak došlo k nárůstu zůstatku z 10 mil Kč na 
celkových 30 mil. Kč. 
  

Rizikové faktory, které by ohrožovaly stav majetku nejsou představenstvu společnosti 
známi. Veškerý majetek společnosti je plnohodnotně pojištěn. 
 

V roce 2006 bylo proinvestováno na vlastních technologických investicích ke zvýšení 
výkonnosti, produktivity práce a pracovních podmínek celkem 126,5 mil. Kč, z toho 
z vlastních zdrojů za 123,2 mil. Kč a formou finančního leasingu 3,3 mil. Kč. Mezi 
nejvýznamnějších patří – nákup skladovacích prostor v Olomouci, technologie vyskladnění 
obilí za 2,1 mil. Kč, rekonstrukce příjmových cest obilí za 1,8 mil. Kč, linka na zpracování 
odpadu – pelety za 2,5 mil. Kč, lokotraktor za 1,6 mil. Kč . 
Kromě toho byla v rámci leasingu nově pořízena: 

• Sušárna obilovin LAW 
a pokračuje leasingové financování: 

• Samojízdný nosič nástaveb ROGATOR RG 618 
• Nákladní automobil sklápěčový MAN 
• Teleskopický manipulátor BOBCAT 

 
V rámci dlouhodobého nehmotného majetku byl pořízen nový informační systém Microsoft 
NAVISION za 4,3 mil Kč. Převzetí systému bude provedeno ve II. čtvrtletí roku 2007. 
 
 
Hlavní dosažené ekonomické ukazatele : 
 - konsolidované, sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS 
 
(uváděno  v tis. Kč ) 
- hospodářský výsledek po zdanění…………    44 668 
- vlastní kapitál…………     453 410    
      z toho základní kapitál…………   178 334    
- zásoby celkem………     255 388 
- pohledávky celkem netto………   232 369    
      z toho z obchodních vztahů………   219 773    
- dlouhodobé závazky………        6 635 
- krátkodobé závazky………    202 883 
      z toho z obchodních vztahů………   171 230  
- bankovní úvěry a výpomoci………   319 890 
     z toho bankovní úvěry dlouhodobé……     67 167 
           krátkodobé………  252 723 
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Hospodářské výsledky za rok 2006 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 Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví. Podroběji viz. příloha k účetní závěrce za rok 2006. 
  
 
 Z dosažených hospodářských výsledků vyplývá, že při podnik udržel základní 
strukturu a proporce výroby a prodejů. Dílčí výpadky výše zmíněných komodit 
kompenzovala společnost vyšší dynamikou výroby, prodejů a zisku zejména na úseku 
krmných směsí, PHM, odborných služeb a osiv. Podnik docílil i mírného meziročního 
nárůstu zisku o 3,11 % na objem 44,6 mil. Kč, na čemž se výraznou měrou podílel i dosažený  
dílčí hospodářský výsledek z finančního okruhu hospodaření, který se meziročně zlepšil o 4,2 
mil. Kč. 
 
 
 V měsíci listopadu 2006 byl úspěšně proveden rekvalifikační audit na normy ISO 
9001:2000. 
 
 
 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. 
 
 Představenstvo společnosti se scházelo pravidelně dle stanov společnosti, vždy za 
přítomnosti předsedy dozorčí rady. Pravidelně hodnotilo finanční situaci společnosti a 
přijímalo opatření k zajištění hospodářského výsledku společnosti. 
 
 V aktuálním období r. 2007 očekává společnost MJM Litovel a.s. pokračování činnosti 
ve svých nosných segmentech výroby a prodeje, tj. krmných směsí, mlýnských výrobků, 
rostlinných produktů, hnojiv, chemikálií a pohonných hmot s rozšiřujícím se přesahem i do 
zahraničně-obchodních aktivit. Výši tržeb za rok 2007 očekáváme cca 1 915 mil. Kč a 
hospodářský výsledek před zdaněním v objemu cca 62 mil. Kč. 
 
 
 
V Litovli dne 23.03.2007 
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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 

 laboratorní rozbor krmiv,obilovin a surovin pro jejich výrobu 
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 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 

 výroba hnojiv 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 testování, měření, analýzy a kontroly 
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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 31.12.2006

             24,12  %
Ing.Neischlová  Jitka  16,06  %
Šoustal  Zdeněk 12,36  %
Ing. Knajbl Michael 8,04  %
Šoustalová Marie 6,10  %
HAMA Litovel spol. s r.o.   4,33  %
Köhlerová Jaroslava 3,90  %
Ing. Adamcová Petra 3,01  %
Knajblová Zdeňka 1,51  %
Ing. Neischl Alexandr 1,51  %
Ing. Neischl Ivo 1,51  %
 

CELKEM             82,45 %

 
 

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

Mezi veřejností je umístěno 17,55 %  z celkového  základního  kapitálu  společnosti, 
který  je 178 334 000,-Kč.  

 
 

 

Podíl na základním kapitálu 
 více než 10%

Ing.Šuba M. Ing.Neischlová J.
Ing.Šoustal Z. Mgr. Dvořáková
Ostatní akcionáři
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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 2006, které 
má emitent k dispozici a dle údajů vyplývajících z oznamovací povinnosti.  
 

Ing. Š u b a  Miroslav 24,12 %  
Ing. N e i s c h l o v á  Jitka 16,06 %  
Š o u s t a l  Zdeněk 12,36 %  
Mgr. Dvořáková Dana 10,81 %  
Ing. K n a j b l  Michael   8,04 %  
Š o u s t a l o v á  Marie   6,10 %  

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

V roce 2005 ani v  roce 2006 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
Ing. 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
Ing. Neischl Alexandr Náklo č. 172
Ing. Neischl Ivo Náklo č. 172
HAMA Litovel spol. s r.o. Cholinská 1048/19, Litovel
 
 

 
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 šest 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. 

            OLOMOUC - logistické a skladové centrum    
Litovel Cholinská 1048/19  
Litovel Palackého 875  
Přerov  Dluhonská    741 
Blatec -  BLATEC 
Bludov- BLUDOV 
Olomouc – Hamerská 19 
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. 
 
VOP Olomouc – logistické a skladovací centrum. Provádí se skladování cukru pro 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). 

 
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.  
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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 2006 -  46 375 tun. 
Ve vlastním mlýně ve Šternberku bylo vyrobeno celkem 21 749 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     2005   2006      

Za prodej zboží 1 151 866 1 160 515 
Tržby z prodeje vlastních výrobků 333 725 321 471 
Tržby za služby 50 967 53 620 
Změna stavu zásob 248 -71 
Aktivace 27 385 26 011 
Tržby z prodeje materiálu 31 922 34 473 
Ostatní provozní výnosy 35 253 70 702 
Výnosové úroky 138 1 185 
Tržby z prodeje cenných papírů 15 265 2 
Kurzové zisky 160 55 
Ostatní finanční výnosy 10 981 14 643 
Mimořádné výnosy  x x 
Výnosy z cenných papírů x x 
Výnosy celkem 1 657 910 1 682 606 

 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 
MJM Litovel a.s 
 

 34

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Tisíce

tržby za
zboží

tržby za
vlastní
výrobky

tržby za
služby

změna
stavu zásob

aktivace tržby z
prodeje

majetku  a
materiálu

ostatní
provozní
výnosy

finanční
výnosy

Vývoj tržeb 2004 až 2006

2004

2005

2006

 
 

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 422 260 135 417 286 843
2. Ostatní staveb.objekty 130 312 56 208 74 104
3. Energetické a hnací stroje 22 514 20 661 1 853
4. Pracovní stroje a zařízení 124 836 112 701 12 135
5. Přístroje zvláštního zařízení  26 775 23 068 3 707
6. Dopravní prostředky 53 200 45 206 7 994
7. Inventář                                  371 371 0
8. Ostatní – leasingy                  33 899 12 612 21 287
   
 Celkem 814 167 406 244 407 923
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Pozemky 

výměra (m2 ) cena v tis.Kč 
358 254 42 881 

 

 

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 2140  
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 řízení se svými dlužníky, které ovšem nemají významný 
vliv na finanční situaci společnosti. 
 
K 31.12.2006  jsou  u soudu následující pohledávky nad l mil. Kč : 
 
Erna – Erneker Miloš Holešov v částce  2 010 877,13 Kč –  řeší Okresní soud Kroměříž. 
 
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  2006  

 

Název investice Pořizovací cena 
v tis. Kč Umístění Způsob financování

Nemovitý majetek – sklad.prostory 100 000 tuzemsko vlastní zdroje 
Sušička obilí a řepky LAW    5 248 tuzemsko leasing 
Software NAVISION    4 342 tuzemsko vlastní zdroje 
Rekonstrukce skladů VOP Olomouc    3 096 tuzemsko vlastní zdroje 
Linka na výrobu pelet    2 542 tuzemsko vlastní zdroje 
Technologie vyskladnění obilovin    2 100 tuzemsko vlastní zdroje 
Rekonstrukce dopravních cest-silo    1 889 tuzemsko vlastní zdroje 
Motorová lokomotiva    1 641 tuzemsko vlastní zdroje 
Osobní automobil Škoda Superb      955 tuzemsko vlastní zdroje 
Analyzátor Omega – odd. jakosti      636 tuzemsko vlastní zdroje 
Nákladní automobil Citroen      586 tuzemsko vlastní zdroje 
Ostatní     3 513 tuzemsko vlastní zdroje 
    

CELKEM 126 548   
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Finanční investice k 31.12.2006 celkem  36 165 450,- Kč 
Z toho     
 
         Agrochemické družstvo  Přerov………    15 005 000,- Kč 
 (včetně základního členského vkladu 5 000,-) 
 Vepaspol Olomouc a.s.………               21 048 450,- 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.………  + 3 760 tis. Kč 
Finanční investice celkem za 2006    3 760 tis.Kč  
 
 
 

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

 
3 760 

 

 

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. 
 
 

 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 2006 nebyla realizována žádná nabídka převzetí.  
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Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů           
podnikatelské činnosti emitenta 
 
            K 31.12.2005 průměrný evidenční počet zaměstnanců  184 

K 31.12.2006 průměrný evidenční počet zaměstnanců  187   

 

 

  Rozdělení průměrného počtu zaměstnanců dle kategorií ke konci roku: 

                                   2005   2006 

THP     68   67 
 

 dělníci               84                        87 

řidiči      14   15       

hlídači a POP     18                        18     

CELKEM            184   187 

   

 

Rozdělení průměrného počtu zaměstnanců dle druhu podnikatelské činnosti: 

 
 2005 2006 

Druh činnosti THP dělníci celkem THP dělníci celkem 

Obchodní činnost 29 61 90 27 64 91 

 Divize rostlinných produktů 9 29 38 9 27 36 
 Divize hnojiv, pesticidů a osiv  11 15 26 8 11 19 
 Divize odborných služeb a marketingu 9 17 26 10 26 36 
Výrobní činnost 9 18 27 9 19 28 
 Divize krmných směsí 7 10 17 7 11 18 
 Úsek mlýn 2 8 10 2 8 10 
Ostatní 30 37 67 31 37 68 
 Divize technická 5 25 30 6 29 35 
 Divize ekonomická (vč. správy) 24 7 31 24 2 26 
 Oddělení jakosti 1 5 6 1 6 7 
Celkem 69 116 185 67 120 187 
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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 v MJM Litovel a.s. ve funkci generálního ředitele a předsedy 
představenstva. 
 

• Ing. Jitka Neischlová (* 1948) 
 Místopředseda představenstva 
 
Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně (1971). Od roku 1971 zaměstnána u STS 
Olomouc. Od roku 1975 v Agrochemickém podniku 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 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 2006 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 za rok 2006: 

a) mzdy………    4 051 tis. Kč 

b) odměny člena statutárního orgánu… 1 260 tis. Kč 

c) důchodové pojištění……        19 tis. Kč 

  

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

 

Plnění poskytnutá dozorčí radě: 

 Peněžní příjmy za rok 2006: 

d) mzdy………    2 282 tis. Kč 

e) odměny člena statutárního orgánu…    840 tis. Kč 

f) důchodové pojištění……          9 tis. Kč 

  

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  85 999    ks akcií 

            Dozorčí rada      7 132    ks 

 Celkem                                  93 131    ks akcií   
    
  Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo      

půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry. 
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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.  

 
 
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 2006 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 2006 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.  
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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. 
 
 
 

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední dvě účetní období 
 

Rok  2005  2006 
Hospodářský výsledek na 1 akcii *) 247,29 Kč 250,47 Kč 

 
 
 
Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období 
 

Rok  2004  2005  2006 
výše dividendy 30,00 Kč*) 40,00 Kč *)  x 

*) hrubý výnos 
 
 
 
 
Změny v přijatých úvěrech 
 
 Bankovní úvěry k 31.12.2006 v tis. Kč 
 
                                                                             výše úvěru                             zůstatek 
úvěru   
      k 1.1.2006          k 31.12.2006 
 
LB Interfinanz AG 43 367    32 167 
LB Interfinanz AG  45 000    35 000 
Bankovní úvěry dlouhodobé                             88 367                     67 167 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 
MJM Litovel a.s 
 

 44

Ostatní úvěry a výpomoci 
 
Citibank a.s. 
revolving                                                                          0                                        14 923 
 
Raiffesenbak a.s. 
Revolving                                                               90 000                                       110 000 
 
HVB Bank a.s. 
Krátkodobý                     95 784    115 000  
Revolving                        5 000        8 812 
 
KB směnky                                                             13 800                                           7 500 
Krátkodobé bankovní úvěry                              204 584                                      247 923 
 
Výpomoci                                                                  4 461                                          4 800 
 
Bankovní úvěry a výpomoci celkem k 31.12.2006 činí                319 890 tis.Kč 
 
 
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:  11 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:      17,89 % 
Výše výnosu z podílu:    x    
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 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:   -682 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:       100,00 % 
Výše výnosu z podílu:      x    
 
Společnost MJM – agro  spol. s r.o. nepodniká.  
 
 
 
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:   60 tis. Kč 
Výše podílu emitenta na základním kapitálu:       99,97 % 
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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 2006 odpovídá skutečnosti. 
 
 
 
 
5.1.5.  INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACI 
V NÁSLEDUJÍCÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ 
 
 
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2007: 
 
  Společnost ve výhledu roku 2007 vychází z ø cen roku 2006. 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 2006 provedeny investice do úprav 
prostorů určených právě pro uskladnění rostlinných produktů.  
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Údaje o očekávané hospodářské situaci emitenta v roce 2007:  
 
        Společnost má pro rok 2007 zajištěnou výrobu krmných směsí a mouk :  
   
  Předpoklad výroby krmných směsí:………………………………   50 800 tun 
  Předpoklad výroby mouk:………………………………………...   22 500 tun 
  Předpoklad prodeje hnojiv:…………………………………….…   53 500 tun 
  Předpoklad nákupu rostlinných produktů celkem pro rok 2007:…. 120 000 tun 

 Předpoklad tržeb :…………………………………………………1 915 000 tis.Kč 
 
 
 
Z toho tržby  za mlýnské výrobky    94 000  tis. Kč 
     za  pesticidy        183 000  tis. Kč 
                      za krmné směsi      221 000  tis. Kč 
                      za hnojiva                 245 000  tis. Kč 
                      za rostlinné produkty   431 000  tis. Kč 
                      za PHM                        556 000  tis. Kč 
                      tržby PREFARM               10 000  tis. Kč 
                      tržby Agroslužby               16 000  tis. Kč 
 
 
Údaje  o očekávané finanční situaci v roce 2007: 
 
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 
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 osoby společnosti jsou 
členové statutárního orgánu a generální ředitel (osoba totožná s předsedou 
představenstva). Společnost nemá výkonné ředitele odpovědné za podstatné části 
úkolů svěřovaných generálnímu řediteli ani osoby, podléhající představenstvu a 
řídící činnost společnosti jako celku. Společnost má ve své hierarchii pouze 
výkonné ředitele divizí, kteří ovšem řídí pouze určitý dílčí úsek činnosti 
společnosti.  
 
Principy odměňování členů statutárního orgánu a dozorční rady 
 

Valná hromada schvaluje v souladu se stanovami společnosti výši odměny 
pro všechny členy představenstva a všechny členy dozorčí rady. Poté 
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představenstvo na svém nejbližším zasedání rozhodne o rozdělení výše odměny 
schválené valnou hromadou mezi jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady. 

Odměňování v roce 2006: 
• výše odměny členů představenstva souhrnně 1 260 tis. Kč 
• výše odměny členů dozorčí rady souhrnně 840 tis. Kč 
 

Generální ředitel má uzavřenou se společností pracovní smlouvu. Jeho 
odměňování se řídí zásadami odměňování vydanými společností a tudíž mu náleží: 

• základní mzda 
• osobní hodnocení 
• roční odměna 

V roce 2006 bylo tudíž vyplaceno generálnímu řediteli z titulu pracovněprávního vztahu 
1 878 tis. Kč (hrubá mzda).  
 
V ostatním viz. bod Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti str. 41  
 

 
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 
2006 (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(tj. 200 plánovaných hodin v sazbě 1000,- Kč za 
hodinu).  Vyúčtování auditorských prací bývá pravidelně po datu zveřejnění 
výroční zprávy, zpravidla v průběhu měsíce května.  
V účetním období 2006 byla auditorovi uhrazena odměna za provedení auditu roku 
2005 ve výši 180 tis. Kč, když smluvně byla stanovena odměna max. 180 tis. Kč 
(tj. 180 plánovaných hodin v sazbě 1000,- Kč za hodinu). 
Odměna auditorovi byla vždy poskytnuta dohromady za emitenta a za 
konsolidovaný celek. Žádná jiná plnění nebyla auditorovi ani za emitenta ani za 
konsolidovaný celek poskytnuta. 

 
 
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 mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky. 

  
 
5.2.2.  INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI 
 
 Informace jsou k dispozici v kapitole 5.1.5. na straně 46. 
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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.  

 
 
5.2.4.  INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 

V návaznosti na spolupráci s firmou EKOVER vybudovala společnost MJM 
Litovel a.s. v roce 2006 technologickou linku na výrobu paliva – pelet EKOVER, 
které se vyrábí zpracováním rostlinného odpadu a slouží jako biomasa pro 
spalování v teplárnách. Připravuje se i prodej pro vytápění v rodinných domech. 
Výroba a prodej v roce 2006 dosáhl objemu 817 tun. V oblasti pracovně právních 
vztahů společnost umožňuje svým zaměstnancům další možnosti odborného 
vzdělávání ( jazykové znalosti, účetní a další odborně-provozní specializace.). 

 
 
5.2.5.  INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ 
 
 Emitent nemá organizační složku v zahraničí 
 

 
 
Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za poslední dvě účetní období  
  
Jméno, příjmení:   Ing.  Marie Havlíčková 
Bydliště nebo místo podnikání:  Hradečná 16, 783 24 Slavětín u Litovle  
IČ:       46617639       
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů Komory auditorů ČR 1627  
účetní období:  2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
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Příloha I. 
 

CELKEM

5 NÁKLADY 1 852 393

50 Spotřebované nákupy 325 632

501 spotřeba surovin 295 893

501 spotřeba materiálu 15 150

502 spotřeba energie 14 589

504 prodané zboží 1 331 858

51 Služby 46 253

511 opravy a udržování 11 560

512-518 ostatní služby 34 693

52 Osobní náklady 54 144

521 mzdové náklady 39 022

524 odvody 15 122

53 Daně a poplatky 1 407

54 Jiné provozní náklady 34 592

546 odpis pohledávek 0

55 Odpisy + opr. položky 29 807

56 Finanční náklady 28 700

562 úroky 16 500

568 ostatní fin. náklady 12 200
58 Mimořádné náklady 0

6 VÝNOSY 1 914 393

601 tržby za vlastní výrobky 363 558

602 tržby z prodeje služeb 61 504

604 tržby za zboží 1 411 850

61 Změna stavu vnitr. zásob 0

621 Aktivace 29 131

64 Jiné provozní výnosy 35 300

646 odpis pohledávek 0

66 Finanční výnosy 13 050

68 Mimořádné výnosy 0

62 000HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

MJM Litovel a.s.

Očekávaná skutečnost v roce 2007
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ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 
 
                                            pro akcionáře akciové společnosti 
                                                           MJM Litovel a.s. 
                                   Cholinská 1048/19,784 01 Litovel,IČ:451 93 592 
  
Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti MJM Litovel a.s.tj. rozvahu k 31.12.2006, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za 
období od 1.1.2006 do 31.12.2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých 
významných účetních metod. Údaje o společnosti MJM Litovel a.s. jsou uvedeny v příloze  
této účetní závěrky. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti MJM Litovel a.s.. 
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a 
věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady. 
 
 
Odpovědnost auditora 
 
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. V souladu s těmito 
předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o 
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky. 
 
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
mého výroku. 
 
Výrok auditora 
 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti MJM Litovel a.s. 31.12.2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví ve znění přijatém EU. 
 
Ing.Marie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
23.4.2007 



Výkaz zisků a ztrát 

Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2006 31.12.2005

(v tis. Kč)

2 1 569 828 1 568 336

Ostatní výnosy 3 86 449 46 232

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby -71 248

Aktivace 26 011 27 385

Spotřeba materiálu a surovin 4 282 640 285 610

Náklady na zaměstnance 57 979 57 597

Odpisy 5 30 263 25 468

Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení

Ostatní náklady 6 1 221 297 1 183 719

Finanční náklady 7 32 468 32 221

Podíl na zisku přidružených spoleností

57 570 57 586

Daň ze zisku 8 12 962 14 324

44 608 43 262

Akcionářům mateřské společnosti

Menšinový podíl

Zisk (+) / ztráta (-) na akcii  - v Kč 9 250,14 242,59

Připadající:

Zisk za období

Zisk před zdaněním

Výnosy - tržby



Rozvaha

poznámka 31.12.2006 31.12.2005
(v tis. Kč)

Aktiva

Pozemky, budovy a stavby 10 457 382 365 299

Nehmotná aktiva 11 4 342 0

Dlouhodobé investice 12 36 165 32 405

Dlouhodobá aktiva 497 889 397 704

Zásoby 13 255 388 169 051

Pohledávky 14 229 295 347 218

Peníze a bankovní účty 15 29 811 9 282

Krátkodobá aktiva 514 494 525 551

Aktiva celkem 1 012 383 923 255

Vlastní kapitál a závazky

Základní kapitál 178 334 178 334

Ostatní fondy 173 633 77 742

Nerozdělený zisk 101 209 159 863

Vlastní kapitál  19 453 176 415 939

Menšinový podíl 19

Bankovní úvěry 18 67 167 88 367

Odložený daňový závazek 17 29 837 30 627

Závazky 16 6 635 9 320

Dlouhodobé závazky 103 639 128 314

Bankovní úvěry a půjčky 18 252 723 209 045

Závazky celkem 16 202 845 169 023

Splatný daňový závazek 934

Krátkodobé závazky 455 568 379 002

Vlastní kapitál a závazky celkem 1 012 383 923 255

Ing. Miroslav Šuba
předseda představenstva
a generální ředitel

Výkaz peněžních toků



Výkaz peněžních toků

Rok končící Rok končící
poznámka 31.12.2006 31.12.2005

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

Provozní zisk (EBITDA) 44 608 43 262
Odpisy 30 263 25 468
Nákladové úroky 16 509 17 226
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu 108 152 -59 599
Placené úroky -16 509 -17 226

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 183 023 9 131

Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje na nákup pozemků, budov a zařízení -131 756 -62 120
Přijatý úrok, dividendy a ostatní investiční činnost 0 0

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -131 756 -62 120

Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem z vydání základního kapitálu 23 963
Příjem z (vydání) z dlouhodobého dluhu (netto) -24 675 25 181
Zaplacené dividendy -6 063 -4 548

Čisté snížení / zvýšení peněžních prostředků z finanční činnosti -30 738 44 596
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 20 529 -7 935

Peněžní prostředky a ekvivalenty na počátku období 9 282 17 675
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období 29 811 9 282

Ing. Miroslav Šuba
předseda představenstva
a generální ředitel



Výkaz o změně vlastního kapitálu

Základní Ostatní Nerozdělený Menšinový Celkem
poznámka kapitál fondy zisk podíl

(v tis. Kč)
Stav k 1 lednu 2006 178 334 77 742 159 863 0 415 939

Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce 0 0 44 608 0 44 608
Dividendy vztahující se k roku 2005 19 0 0 -6 063 0 -6 063
Dopady v důsledku změny metody (přechod na IFRS) 0 0 0 0 0
Ostatní změny 19 0 95 891 -97 199 0 -1 308

Zůstatek k 31.prosinci 2006 178 334 173 633 101 209 0 453 176

Ing. Miroslav Šuba
předseda představenstva
a generální ředitel



 
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2006_INDIVIDUÁLNÍ 
IAS / IFRS 

Příloha k účetní závěrce sestavené dle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IAS / IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií 

za rok 2006  
 
1. OBECNÉ VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOZE 

 
Tato příloha k účetní závěrce byla sestavena dle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií na rok 2006. Peněžní údaje jsou 
v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. V příloze jsou uváděny údaje za minulé 
účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní období. 
   

2. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 
 
2.1.   POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 
 

Společnost:  MJM Litovel a.s. 

IČ:  45193592 

Založení: 1. května 1992 

Sídlo:  Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 

Právní forma: akciová společnost 

Společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 342. 

Hospodářský rok: od 1.1.2006 do 31.12.2006 

Předmět podnikání: výroba krmiv a krmných směsí, mlynářství a nákup zboží za 

účelem dalšího prodeje a prodej 

Základní kapitál: 178 334 000,- Kč 

Členové statutárních a dozorčích orgánů: 

• Ing. Miroslav Šuba  - předseda představenstva  
• Ing. Jitka Neischlová  - místopředseda představenstva 
• Ing. Michael Knajbl - člen představenstva  
• Ing. Radomír Šmoldas - člen představenstva 

 
• Ing. Zdeněk Šoustal - předseda dozorčí rady 
• Ing. Libor Ustrnul -člen dozorčí rady 
• Köhlerová Jaroslava - člen dozorčí rady  

  
2.2.   PODNIKY VNICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV 

 
Agrochemické družstvo Přerov – 99,97 % 
MJM-agro, spol. s r.o. – 100 % 
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3. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH 
ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCENĚNÍ 

 
 
3.1. 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 2006 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. 
 
 

3.2. APLIKACE STANDARDŮ 
 
V roce 2006 uplatnila účetní jednotka níže uvedené IFRS, které se týkají její činnosti. 
Hodnoty roku 2005 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 
• IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
• IFRS 3 – Podnikové kombinace   

 
Většina aplikovaných standardů neměla podstatný vliv na účetních postupech 
společnosti.  
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3.3.  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. 
 
 

3.4.  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. 
 
 

3.5. 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 
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.  
 
 

3.6. LEASINGY 
 
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. 
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Pozemky, budovy a zařízení pořízené prostřednictvím finančního leasingu jsou 
odepisovány po dobu životnosti. 
 
 

3.7.  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. 
 
 

3.8.  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 účetní jednotka 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. 
 
 

3.9. 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. 
 

3.10. 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. 
 

3.11. 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. 

 
 
 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2006_INDIVIDUÁLNÍ 
IAS / IFRS 

5

3.12. 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.  
 

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

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

4.  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 
 

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
31.12.2006 31.12.2005

Výrobky 321 471 333 725
Služby 53 369 50 331
Zboží 1 160 515 1 151 866
Prodaný materiál 34 473 31 922
Prodej cenných papírů 0 106
Ostatní výnosy 0 492

Výnosy celkem 1 569 828 1 568 442

(v tis. Kč)

V
ýn

os
y
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3 OSTATNÍ VÝNOSY 
 

Rok Rok 
končící končící

31.12.2006 31.12.2005

Finanční výnosy *) 14 643 10 981
Výnosové úroky **) 1 149 138

Kurzové zisky 55 160
Ostatní výnosy  ***) 70 602 34 953

Výnosy celkem 86 449 46 232

(v tis. Kč)
V

ýn
os

y

 
*) Výnosy z bonusů za včasnou úhradu dodavatelských faktur 
**)  Výnosy z poskytnutých záloh na dodávky zboží ze žní 2006 
***) Ostatní výnosy jsou tvořeny postoupením pohledávek – všechny postoupení jsou v nominální 
hodnotě pohledávky 
  
 
 

4 SPOTŘEBA MATERIÁLU A SUROVIN 
Rok Rok 

končící končící
31.12.2006 31.12.2005

Suroviny pro krmné směsi 148 118 151 235
Suroviny pro mlýn *) 63 296 61 863
Suroviny pro hnojiva**) 41 176 45 332
Energie pro výrobu 5 308 5 095
Ostatní materiál ***) 15 812 14 555
Energie -ostatní ****) 8 930 7 530

Náklady na suroviny a energie 282 640 285 610

(v tis. Kč)

N
ák

la
dy

 
*) spotřeba surovin vykazuje nárůst v důsledku zvýšení ceny vstupní suroviny 
**) pokles v důsledku meziročního  snížení výroby směsných hnojiv 
***) obsahuje položky ostatního materiálu – PHM, náhradní díly pro údržbu, atd. 
****) spotřeba všech ostatních divizí mimo výrobní linky (elektřina, plyn, voda) 
 
 
 

5 ODPISY 
 
Nárůst na položce odpisů je způsoben spuštěním odepisování střediska VOP Olomouc, 
kdy v roce 2006 došlo k ukončení rekonstrukcí a zařazení do majetku. Dalším 
důvodem je pak překlopení nového předmětů leasingu (sušárna obilovin LAW) do 
aktiv společnosti. Bližší informace o investicích realizovaných v průběhu roku 2006 
jsou popsány ve výroční zprávě za rok 2006. 
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6 OSTATNÍ NÁKLADY 
Rok Rok 

končící končící
31.12.2006 31.12.2005

Náklady na zboží 1 077 299 1 067 109
Náklady na služby 39 711 35 854
   opravy 7 851 7 821
   cestovné 2 073 2 073
   reprezentace 772 885
   přepravné dodavatelské 10 994 8 772
   ostatní služby 18 021 16 303
Zústatková cena prod.materiálu 28 553 27 900
Daně a poplatky 2 240 5 877
Opravné položky k pohledávkám*) -829 7 129
Ostatní provozní náklady **) 74 323 39 850

Náklady na suroviny a energie 1 221 297 1 183 719

(v tis. Kč)

N
ák

la
dy

 
*) pokles z důvodu úhrady starších pohledávek (2002, 2003, 2004) – ukončení soudních řízení, a dále 
z důvodu nedotváření dalších opravných položek na HMO Logistika a.s. neboť v průběhu roku došlo 
k likvidaci části pohledávky zápočtem a současný stav opravné položky se z 10 % dostal na 53 %.   
**) souvislost s postoupením pohledávek – návaznost na ostatní výnosy (v roce 2006 nárůst počtu     
       postoupení pohledávek u zemědělských partnerů ) 
 
 
 
 

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
31.12.2006 31.12.2005

Běžnou daňovou povinnost 13 751 18 366
Odloženou daň (Poznámka č. 17) -789 -4 042

Daň z příjmu - náklad (+) / úspora (-) 12 962 14 324

(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

31.12.2006 31.12.2005
Počet akcií 178 334 178 334
Čistý zisk (+) / ztráta (-) pro akcionáře (tis. Kč) 44 608 43 262

Zisk (+) / ztráta (-) na akcii (Kč) 250,14 242,59  
 
 

10 POZEMKY, BUDOVY A STAVBY 
 

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

318 297 11 569 14 862 20 008 364 736
103 841 13 861 4 768 3 966 126 436

Úbytky a ostatní změny -45 -1 262 -9 532 0 -10 839
-18 313 -7 044 -2 104 -2 802 -30 263

Zůstatková hodnota 403 780 17 124 7 994 21 172 450 070

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

595 405 173 550 53 200 34 260 856 415
-191 625 -156 426 -45 206 -13 088 -406 345

Zůstatková hodnota 403 780 17 124 7 994 21 172 450 070

(v tis. Kč)

K 31.12.2006
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2006
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 0 0
0 0 4 342 4 342

Úbytky a ostaní změny 0 0 0 0
0 0 0 0

Zůstatková hodnota 0 0 4 342 4 342

Goodwill Licence Software Celkem

0 0 4 342 4 342
0 0 0 0

Zůstatková hodnota 0 0 4 342 4 342

(v tis. Kč)

K 31.12.2006
Pořizovací cena
Oprávky

Rok končící 31.12.2006
Počáteční zůstatek

Odpisy

Přírůstky
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V průběhu roku 2006 bylo rozhodnuto o nákupu nového informačního systému 
Microsoft NAVISION k jehož úplnému převzetí a zařazení dojde ve II. čtvrtletí roku 
2007. 
 
 

12 DLOUHODOBÉ INVESTICE 

 

2006 2005

32 405 30 382
3 760 2 223

0 -200
36 165 32 405

36 165 32 405
0 0

(v tis. Kč)

Dlouhodobé
Krátkodobé

Realizovaná finanční aktiva
Počáteční stav

Úbytky, úpravy
Přírůstky

Konečný stav

 
 
 

13 ZÁSOBY 

2006 2005

13 268 10 556
1 075 1 171

Zboží 229 345 144 914
11 700 12 410

255 388 169 051

(v tis. Kč)
Materiál

Poskytnuté zálohy na zboží

Výrobky

 
 
 
 

14 POHLEDÁVKY 

 

2006 2005

216 699 327 699
1 096 1 152

Příjmy příštích období 0 17 598
11 500 769

229 295 347 218

(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 24 337 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 

 

2006 2005

241 2 203
29 570 7 079
29 811 9 282

(v tis. Kč)
Pokladní zůstatky
Bankovní účty

 
 
 
 
 

16 ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM 
 
 
 

2006 2005

171 216 146 983
Závazky k akcionářům 852 563
Závazky k zaměstnancům 24 765 14 754
Sociální a zdravotní pojištění 1 271 1 285
Stát - daňové závazky 324 377
Výdaje příštích období 4 417 5 061
Ostatní závazky 6 635 9 320

209 480 178 343

Dlouhodobé závazky - splatné nad 1 rok 6 635 9 320
Krátkodobé závazky - slatné do 1 roku 202 845 169 023

209 480 178 343

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

 
 
 
Společnost má ke konci roku 2006 celkem 21 036 tis. Kč závazků po lhůtě splatnosti 
(do 30 dnů: 18 910 tis. Kč).  V položkách závazků k zaměstnancům je obsažena 
podniková spořitelna v celkové výši 24 748 tis. Kč (2005: 14 651 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 roku 2006 zůstalo zachováno i pro rok 2007, tj.  24 % . 
Pro kalkulaci krátkodobé odložené daňové pohledávky nebo závazku byla tedy použita 
stejná sazba jako pro rok 2005. Snížení odloženého daňového závazku 790 tis. Kč tedy  
připadá na dočasné rozdíly vyplývající z rozdílu daňové a účetní zůstatkové hodnoty 
aktiv a závazků. 
Společnosti vzniká pouze odložený daňový závazek. 
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2006 2005

30 627 34 669
Dopad do výkazu zisků a ztrát  (poznámka č. 8) -789 -4 042
   z titulu změny sazby daně 0 -2 667
   z rozdílu zústatkových cen ke konci období -789 -1 375

29 837 30 627Stav k 31.prosinci

(v tis. Kč)
Stav k 1.lednu

 
 
 
 

18 BANKOVNÍ ÚVĚRY A KONTOKORENTNÍ ÚČTY 
 

2006 2005

231 611 95 000
Úvěry - ostatní finanční instituce 67 167 88 367
Úvěry - kontokorentní 8 812 95 784
Úvěry - eskontní 7 500 13 800
Ostatní 4 800 4 461

319 890 297 412

Dlouhodobé úvěry - splatné nad 1 rok 67 167 88 367
   krátkodobá část dlouhodobého úvěru 21 200 21 200
Krátkodobé úvěry - slatné do 1 roku 252 723 209 045

319 890 297 412

(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 
 
 

Základní Ostatní Nerozdělený
kapitál fondy zisk

178 334 77 742 159 863
čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 44 608
dividendy *) 0 0 -6 063
ostatní změny **) 0 95 891 -97 199

178 334 173 633 101 209

(v tis. Kč)
počáteční zůstatek

 
*) dividendy za rok 2005 po schválení valnou hromadou 
**)  změny v položce ostatních fondů z důvodu schválení valné hromady o převodu 
nerozděleného zisku z minulých let ve výši 60 000 tis. Kč, převodu části výsledku 
hospodaření roku 2005 (35 929 tis. Kč) a přídělu do sociálního fondu (200 tis. Kč). 
V roce 2006 došlo k čerpání sociálního fondu ve výši 238 tis. Kč. 
V řádku ostatních změn ve sloupci Nerozdělený zisk jsou promítnuty zmíněné operace 
schválené valnou hromadou a dále srážková daň připadající na hrubý výnos z dividend 
v celkové výši 1 270 tis. Kč.  
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

V roce 2006 společnost MJM Litovel a.s. udržela dosažené výsledky z roku 2005 ve 
výkupech obilí, ve výrobě a prodeji zboží, což se následně promítlo do finančních 
ukazatelů a následně také do hospodářského výsledku. 
 
Hospodářské výsledky za rok 2006 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 Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví. 

  
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  31.03.2007 
 
 
 Podpis statutárního zástupce: 
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