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Identifikační údaje 

Firma MJM Litovel a.s. 

Sídlo Cholinská I 048119, 784 O 1 Litovel 

Právní forma akciová společnost 

IČO 45193592 

DiČ CZ45 193592 



ZpRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
pro akcionáře akciové společnosti 

MJM Litovel a.s. 
Cholinská 1048/ 19,78401 Litovel, IČ:451 93592 

Ověřila jsem soulad výrocnz zprávy společnosti MJM Litovel a.s. k 31. 12. 2008 s účetní 
závěrkou, kteráje 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 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. 
Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku 
auditora. 

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti MJM Litovel a.S. 
k 31.12.2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

IngMarie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
Hradečná 16, 783 24 Slavětín 
V Hradečné 5.5 .. 2009 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
pro akcionáře akciové společnosti 

MJM Litovel a.S. 
Cholinská 1048/19,78401 Litovel, IČ:451 93592 

Prověřila jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými 
osobami společnosti MJM Litovel a. s. k 31.12.2008. Za sestavení této zprávy o vztazích je 
zodpovědný statutární orgán společnosti MJM Litovel a.s .. Mým úkolemje vydat na základě 
provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Prověrku jsem provedla v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych 
plánovala a provedla prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích 
neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování 
pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření 
věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem 
neprováděla, a proto nevyjadřuji výrok auditora. 

Na základě mé prověrky jsme nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených 
ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti MJM Litovel a.s. k 31.12.2008. 

Ing Marie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
Hradečná 16,783 24 Slavětín 
V Hradečné 5.5.2009 



Výroční zpráva 
společnosti MJM Litovel a.S. 
k 31.12.2008 

Vlastní kapitál: 


Během účetního období došlo k celkové změně stavu vlastního kapítálu o: + 2 I 219 tis . Kč . 


POpiS príčíny změn)' vlastního kapitálu Hodnota změny 

Hospoaarský vysledel< běinehO roku - JI YÓ~ 

Soclálnl tond - )1 

Nerozděleny ZISk mmulych let +)Y'<:44 

Celkový přehled změn vlastního kapitálu za běžný rok a předcházejícl období je uveden v Přehledu o změnách vlastního kapitálu 

- Příloha č. 3. Přílohy k účetní závěrce k 31.12 .2008. 

Předmět podnikání: 

výroba tepla 

opravy motorových vozidel 

laboratorní rozbor krmiv, obilovin a surovin pro jejich výrobu 

zámečnictvl 


koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 


mlynářství 


provozování drážní dopravy 

měření emisí silničnfch vozidel 

skladováni zbolí a manipulace s nákladem 

výroba krmiva krmných směsí 

nákup, prodej a skladováni zkapalněných uhlovodíkových plynů v tla,;ových nádobách, včetně jejich dopravy 

specializovaný maloobchal 

nákup, prodej a skladování paliva maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliva maziv ve 

spotřebitelském balení do 50 kg najeden 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 společensk)'ch věd 

výroba a dovoz chemických látek a chemických přlpravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně 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 aporadenství v oblasti hardware a software 

poskytování služeb pro zemědělství azahradnictví 

silniční motorová doprava nákladní 

výroba hnojiv 

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

testování, měření , analýzy a kontroly 



Výroční zpráva 
společnosti MJM Litovel a.s. 
k 31.12.2008 

Obsah výroční zprávy 

a) Zpráva o minulém vývoji čimosti účetní jednotky 

b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 

c) Zpráva o předpokládaném budoucím vývoji čirmosti 

d) Zpráva o v)'dajích na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje 

e) Zpráva o pořizováni vlastnlch akcií 

f) Informace požadované podle zvláštnÍ:h předpisů 

g) Infonnace o tom, zda účetnl jednotka má organizační složku v zahraničl 

h) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

i) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

Příloha: Účetní závěrka a výrok auditora k této závěrce 

a) Zpráva o minulém vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím postavení nejméně za 2 bezprostředně předcházející účetní období 

Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba krmiv, mlynářství a nákup zemědělských komodit od subjektů zemědělské 

prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování. 

Celková skladovací kapacita čini 85 tisíc tun v silech Sternberk a Uničov. Roční výkup činí cca 120 tis . tun obilovin všech druhů, 

dále cca 20 ti s. tun olejnin včetně máku a hořčice a jsou vykupovány rovněž všechny druhy luš těnin a ostatní maloobjemové plodiny. 

Společnost je rovněž významn)'ch skladovatelem intervenčnlch zásob SZIF. 

Část nakoupených obilovin je použita pro vlastní výrobu krmiva krmných směsl - krmné obiloviny, mlýnských výrobků 

potravinářské obiloviny. 

Výroba krmných směsi za rok 2008 činila cca 37 323 tun . Ve vlastním mlýně ve Sternberku bylo vyrobeno celkem 20 448 tun 

mouk. 

Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největš í výrobce na Moravě a rovněž tak svou mlynářskou kapacitou 

patři k významným subjektům tuzems kého trhu . Vzhledem k hlavnímu zaměření jsou důležitou součástí činnosti rovněž provozování 

nákladní autodopravy, drážrú dopravy a laboratorní rozbory krmiva surovn pro jejich výrobu. 

Společnost poskytuje svým obchodním partnerům, odběratelům krmiv , odborný poradenský servis "PROCHOV" zaměřený na 

poradenství v oblasti výživy a chovu hospodářských zvířat. 

Dalšl velmi významnou činnos tí 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 obili, sladovnických ječmenů, řepky a máku. Okres Bruntál a Šumperk 

je naopak producentem krmných obilovin pro výrobu krmn)'ch s měsi. 



Výroční zpráva 
s polečnosti MJM Litovel a.s. 
k 31.12.2008 

Údaje o tržbách 

Činnost Tržby 2008 tis. Kč Tržby 2007 tis. Kč 

Tržby za vlastní výrobky 390080 397 797 

z toho: výrobky hnojiva 46976 56598 

výrobky krmné směsi 219981 240645 

výrobky mlýnské 123 123 100554 

Tržby z prodeje služeb 76132 65340 

z toho : nájem 31095 22 468 

doprava 1909 2242 

PREFARM 6756 8639 

agroslužby 18 139 16343 

sušeni, čištění , skladováni rostl.produktů 15995 13789 

ostatní služby 2238 I 859 

Tržby za zboží I 626912 1367287 

z toho: pohonné hmoty 638857 556 720 

hnojiva a pest ic idy 502778 431 869 

rostl inné prod ukty 452702 346361 

krmné směsi 27 985 28733 

ostatní zboží 4590 3 604 

Změna stavu v}'robků 589 - 56 

Aktivace 31226 29072 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 569 1744 

Tržby z prodeje materiálu 28262 22622 

Ostatní provozní výnosy 66830 133812 

Tržba z prodeje cenných papírů a podílů - 5807 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - 13 

Výnosové úroky 2 4 

Ostatní finanční výnosy 20929 14265 

vývoj tržeb v letech 2004 až 2008 

tis. Kč 
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tržby za tržby Z tržby za změna aktivace tržby z ostatnl finanční 

vlastní prodeje zboží stavu prodeje provozní výnosy 

výrobky služeb výrobků majetku výnosy 
a 

materiálu 



Výroční zpráva 

společnosti MJM Litovel a .S. 

k 31.12.2008 

b) O skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úče01í závěrky nedoš.lo kžádné významné u:lálosti . 

c) Zpráva o předpokládaném budoudm vývoji činnosti 

Předpokládá se zachovánI jak stávající výroby krmných směsl , tak i mlýnských výrobků. V oblasti obchodu s rostlinnými 

produkty bude i nadále prohlubována spolupráce s polským i slovenskim trhem. V obchodní činnosti zaměřené na hnojiva, pesticidy a 

pohonné hmoty se předpokládá udrl.ení objemu tržeb v obdobné výši jako v roce 2008. 

d) Zpráva o výdajích v oblastí výzkumu a vývoje 

Společnost spolupracuje v realizačním týmu na projektech Evropské unie zabývajících se konkurenceschopn ými 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 ru základě výsledku veřejné soutěže organizované garantem- Ministerstvo 

zemědělství ČR . 

e) Zpráva o pořizování vlastních akcii 

Název,popis akcií Počet ks Jmenovitá hodnota 

Kmenove aKCIe na Jmeno v IIsllnne pooooe ) I OOj I UUU,-I Kus 

Kmenove aKCIe na majItele v ZaKJ1U10Vane pooooe ILV Oll I UUU,- I Kus 

f) Informace požadované podle zvláštních předpisů 

Nejsou , nevznikla povinnost podávat 

g) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

h) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

Propojené osoby 

HAMA Litovel , spol. s r.O. , IČ 19012527, Cholinská 1048/19,78504 Litovel 

Ing. Miroslav ~uba, r.č . 450904/438, bytem Olomouc, Václava lil 10 

Ing. Jitka Neischlová, r.č . 486204/401, bytem Náklo č . 172 

Ing. Michae l Knajbl, r.č . 4601211417, bytem Litovel , Zahradnl 1175 

Jaroslava K6hlerová, r.č. 4159054/418, bytem Litovel, Havlíčkova 34 

Marie Šoustalová, r.č. 485402/453, bytem Těšetice, Rataje Č . 60 

Zdeněk ~oustal , r.Č . 750805/4686, bytem Těšetice , Rataje č. 60 

Ing. Petra Adamcová, r.Č. 746220/5322, bytem Olomouc, Kaštanova7 

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 

Mezi společností jako mandatářem a společností HAMA Litovel, spol. s r.o ., IČ 19012527, Cholinská 1048119, 784 Ol Litovel 

jako mandantem byla pro rok 2008 uzavřena smlouva mandátní na poskytování s lužeb v oblasti vedení účetnictví v celkové částce 12000,00 

Kč/rok bez DPH . Služby b}iy fakturovány měslčně a průběžně během roku 2008 hrazeny. 

Výše odměn za služby jsou obvyklé vdobě a mfstě sjednání smlouvy. 

http:nedo�.lo


Výroční zpráva 
společnosti MJM Litovel a.S. 
k 31.12.2008 

?ádpé jiné sm!O'",)' nebyly v "'četnfm období rokl! 2008 "zavřepy, a to ani mez; 5pOleČn 05tí a ovhldajícímj osobami, ani mez; 

společností a ostatními osobami ovládanými stejnými osobam~ uvedenými jako osoby propojené. 

Společnost neučinila žádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob. Společnost nepřijala žádná opatření na popud či v zájmu 

propojených osob. Společnost neposkytla v rozhodném obdobl propojeným osobám žádná plněni bez protiplnění. Společnosti nevznikla 

uzavřením smluv žádná majetková újma. 

i) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

K datu zpracování Výroční zprávy za rok 4)08 nebylo o rozdělení hospodářského výsledku dosud rozhodnuto. 

Výročnl zpráva zpracována dne: 25.4.2009 

zastupce: 
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ÚČETNÍ ZÁ VĚRKA 

ZA ROK 2008 


Sestavená 

dle zákona Č . 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 


dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

Č . 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

pro akcionáře akciové společnosti 
MIM Litovel a.s. 

Cholinská 1048/19,784 Ol Litovel,IČ:451 93592 

Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti MJM Litovel a.s.tj. rozvahu k 31.12.2008, 
výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za 
období od 1.1.2008 do 31.12.2008 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 statutárm110 orgánu účetníjednotky za účetní závěrku 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 

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 vnim1Ím 
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 
úče tní závěrky. 

Domnívám se, že získané důkazní iriformace 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. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních tokll za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. 

Ing.Marie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
5.5.2009 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
--=:::-  v plném rozsahu 

~\~ HA Vl0"l' 
~' "1; ke dni _______~Lt~~~9_Q~______ . 


(v celých tisfcích Kč)
.? lVI O~, Název a sídlo účetní jednotky 

CR le 	 MJM Litovel a.s . 

Chol ínská 1048/19 
45193592 

Lítovel 

78401 

Označení 	 TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním období 

řádku 
běžném mínu lém 

a b c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží 	 01 1626912 1 367287 

A. 	 Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1 496014 1 254799 

+ Obchodní marže 	 (I.-A) 03 130898 112488 
I 

II. Výkony 	 (11.1 . až 11.3.) 04 498027 492 153 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobku a služeb 	 05 466212 463137 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 	 06 589 -56 

3. Akt ivace 07 31226 29072 

lB. Výkonová spotreba (8.1 . + B.2.) 08 423768 404392 

B. 1. 	 Spotreba materíálu a energie 09 361 007 349943 

B. 2. 	 Služby 10 62761 54449 

+ Přidaná hodnota 	 (I.-A. + II.-B. 11 205157 200249 

C. 	 Osobní náklady (součet C.1. až CA.) 12 63399 60631 

C. 1. 	 Mzdové náklady 13 44756 42679 

C. 2. 	 Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 2480 2490 

C. 3. 	 Náklady na sociálnl zabezpečeni a zdravotnl pojištěni 15 15471 14750 

C. 4. 	 Sociálnl náklady 16 692 712 

D. 	 Daně a poplatky 17 2868 2683 

E. 	 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 30941 28321 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (111.1 . + 111.2.) 19 28831 	 24366 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 	 20 569 1 744 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 	 21 28262 22622 

F. 	 Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a metriálu (F .1. + F.2.) 22 24766 19855 

F.1 	 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 146 403 

F.2 	 Prodaný materiál 24 24620 19452 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblastí 

G. 	 25 482 -8508a komplexnlch nákladů prlštích obdobl 

IV. Ostatnl provozni výnosy 	 26 66830 133812 

H. 	 Ostatni provozni náklady 27 112710 135739 

prevod provoznich výnosů 28v. 
prevod provoznich nákladů 	 29I. . Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+) až V.) 30 65652 	 119706 



Označení 	 TEXT Císlo 
Skutečnost v účetním období 

řádku 
běžném minulém 

a b c 1 2 

VI. 	 Tržby z prodeje cenných papíru a podílů 31 5807 

J. Prodané cenné papíry a podíly 	 32 5807 

VII. 	 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součetVI1.1. ažVI1.3.) 33 O 13 

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

VII. 2. 	 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 13 

VII. 3. 	 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 

VIII. 	 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 

K. Náklady z finančního majetku 	 38 

IX. 	 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 

L. Nákl'ady z přecenění majetkových papírů a derivátů 	 40 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 	 12898 

X. 	 Výnosové úroky 42 2 4 

Nákladové úroky 43 22046 22227IN 

XI. 	 Ostatní finanční výnosy 44 20929 14265 

O. Ostatnl finanční náklady 	 45 22634 16897 

XII. 	 Převod finančních výnosů 46 

P. Převod finančních nákladů 	 47 

. I 

Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. Až P.) 48 -23749 -37740 

O Ioaň z přljmů za běžnou činnost (0.1. + 0.2.) 49 11 437 13606 

O 1. - splatná 50 9712 21 096 

O 2. - odložená 51 1 725 -7490 

.. Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
52 30466 	 68360(provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - O.) 

XIII. Mimořádné výnosy 53 

R Mimořádné náklady 54 74 

S. Daň z přijmu z mimořádné činnosti 	 (S.1. + S.2.) 55 O O 

S.1. - splatná 	 56 

S.2. 1-odložená 	 57 

. Mimořádný výsledek hospodařeni (XIII. - R - S. 58 -74 	 O 

T. Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům (+/-) 	 59 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)... 60 30392 	 68360(výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T) 


Výsledek hospodaření před zdaněním

**** 	 61 41 829 81 966(provozní výsledek hospodaření+finančDÍ-'4§.le~ek hospodaření+mimořádné výnosy-Rl 

ff.\éKAV~ 
~ 1-0.? K4 ~, 

--:;;:;;, - ~:zJ 
Sestaveno dne: 15.4.2009 	 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky ~ 

nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní je ou 1627 
-1iJ~~~ ' ~~ ~ 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost 	 Předmět podnikání: Nákup zboží a jeho p~lynářství, výroba krmiv 

I 



ROZVAHA 
v plném rozsahu 

Ikedni 31.12.2008 ._------------------------------_.
(v celých tisídch Kč) 

Název a sídlo účetnl jednotky 

le MJM Litovel a.s. 

45193592 
Cholinská 1048/19 

Litovel 

78401 

Označeni AKTIVA Císlo Běžné účetní období Minulé ÚČ . období 
řádku Brutto Korekce Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. 001 1 678449 -503651 1 174798 1 182856 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 O 

B. Dlouhodobý majetek (B.I. + 8.11 . + B.III. 003 1 036276 -502109 534167 535715 

B. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.1.1 . až B.1.8.) 004 7634 -4204 3430 4782 

B. 1. 1. Zřízovací výdaje 005 O 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 O 

3. Software 007 7634 -4204 3430 4782 

4. Ocenitelná práva 008 O 

5. Goodwill 009 O 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 O 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 O 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

8. majetek 012 O 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.ll.l . až B.11.9.) 013 984348 -485007 499341 508020 

B. II. 1. Pozemky 014 43082 43082 43083 

2. Stavby 015 569692 -230278 339414 354540 

3. Samostatné movité věci a soubory movítých věcí 016 260949 -212062 48887 28734 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 O 

5. Základní stádo a tažná zvířata 018 O 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 154 -106 48 83 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 4067 4067 10644 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 O 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 106404 -42 561 63843 70936 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III .l .až B.111.7 .) 023 44294 -12898 31 396 22913 

B.III. 1. Podíly v ovládaných a ř í zených osobách 024 15000 15000 15000 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 O 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 29294 -12898 16396 7913 

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba , 
podstatný vliv 

027 O 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 O 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 O 

7. 
Posky1nuté zálohy na 
majetek 

dlouhodobý fínančnl 
030 O 



.' ~\~ I V-l/ť; :-", . 

/K41-~ ~~ 
O ~ačenl CR p.KTIVA

\\ 
~ 1627 /'

'tlJ" , ..... O~ " b 

Císlo 

řádku 

c 
Brutto 

1 

Běžné účetní období 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Minulé ÚČ. období 

Netto 
4 

C. Oběžiíaaktlva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV. 031 640766 -1 542 
I 

639224 644857 

C.I. Zásoby (součet C.1.1. až C.1.6. 032 373997 
I 

O 373997 389496 

C.I. 1. Materiál 033 15332 15332 19894 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 O 

3. Výrobky 035 1 082 1 082 1 837 

4. Zvířata 036 O 

5. Zboží 037 352926 352926 338956 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 4657 4657 28809 

C.II. Dlouhodobé pohledávky (součet C.11.1. až C.l1.8. 039 O O O O 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 O 

2. Pohledávky - ovládajíci a řídící osoba 041 O 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 O 

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

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 O 

6. Dohadné účty aktivní 045 O 

7. Jiné pohledávky 046 O 

8. Odložená daňová pohledávka 047 O 

Clil. Krátkodobé pohledávky (součet C.111.1. až C.111.9. 048 249617 -1 542 248075 239670 

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 201 464 -1 542 199922 224438 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 O 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 O 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdruženi 

052 O 

5. Sociální zabezpečeni a zdravotní pojištění 053 O 

6. Stát - daňové pohledávky 054 6982 6982 6879 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 143 1 143 1 450 

8. Dohadné účty aktivní 056 11 220 11 220 23 

9. Jiné pohledávky I 057 28808 28808 6880 

C. VI. Krátkodobý finanční majetek (so~čet C.IV.1 až C.IV.4.) 058 17152 O 117 152 15691 

IC IV. 1. Peníze 059 730 730 1406 

2. Účty v bankách 060 16422 16422 14285 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 O 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 O 

D. I. Časové rozlišení (0.1.1. + 0.1.3.) 063 1407 O 1 407 2284 

D. I. 1. Náklady příštích období 064 1 407 1407 2284 

2. Komplexní náklady příštích období 065 O 

3. Příjmy příštích období 066 O 



Císlo 
Označení PASIVA Stav v běžném účel. období Stav v mínulém účel. období 

a b 

PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 

A. Vlastní kapítál (A. I. +A.II. + A.III. + A.IV. + A.v.) 

A. I. Základní kapítál (A .1.1 . +A.1.2. +A.1.3.) 

A. I. 1. Základní kapitál 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 

3. Změny základního kapitálu 

A. II. Kapitálové fondy (součet A.11.1. až A.11.4.) 

A. II. 1. Emisnl ážio 

2. Ostatní kapitálové fondy 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 


Rezervní fondy , nedělitelný fond a 

A. III. (A.1I1.1 . + A.1I1.2 .) 

ostatní fondy ze zisku 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Neděl itelný fond 

2. Statutární a ostatní fondy 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (AIV.1. + A.IV.2.) 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

B. Cizi zdroje (B.I. + B.II. + B.1I1. + B.IV.) 

B. I. Rezervy (součet B.1.1. až 8.1.4.) 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 

3. Rezerva na daň z příjmů 

4. Ostatní rezervy 

B. II . Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.) 

B II . 1. Závazky z obchodních vztahů 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 

3. Závazky - podstatný vliv 

Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 
4. 

sdruženi 

5. Dlouhodobé p řijaté zálohy 

6. Vydané dluhopisy 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 

8. Dohadné účty pasivní 

9. Jíné závazky 

10. Odložený daňový závazek 

řádku 

c 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

I 
081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

5 

1 174798 

604699 

178334 

178334 

6 

1 182856 

583480 

178334 

178334 

118119 118119 

118359 

-240 

118359 

-240 

154833 

35841 

118992 

123021 

123021 

154890 

35841 

119 049 

63777 

63777 

30392 

570099 

O , 

68360 

599376 

O 

25485 23760 

1 413 1 413 

24072 22347 

/ 




(;lslo 
Označení PASIVA 	 Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období 

řádku 
a b 	 5 6 

c 

B. III. Krátkodobé závazky (součet B.111.1. až B.111.11.) 102 220483 	 204768 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 	 103 171 721 157691 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 	 104 

3. 	 Závazky - podstatný vliv 105 


Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 

106 482 	 6204. sdružení 

5. Závazky k zaměstnancům 	 107 41 653 33930 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 1 493 	 1 405 

7. 	 Stát - daňové závazky a dotace 109 324 6633 

8. 	 Krátkodobé přijaté zálohy 110 

9. Vydané dluhopisy 	 111 

10. Dohadné účty pasivní 	 112 4810 4489 

11. Jiné závazky 	 113 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.) 114 324 131 	 370848 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 	 115 36150 74197 

2. 	 Krátkodobé bankovní úvěry 116 285981 294651 

3. 	 Krátkodobé finanční výpomoci 117 2000 2000 

c. I. Časové rozlišení 	 (C.1.1. + C.1.2.) 118 O O 

C. I. 1. Výdaje příštích období 	 119 

2. 	 Výnosy příštích období 120 

Sestaveno dne: 15.4.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, ~cetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: Nákup zb -I a jeho prodej, mlynářství, výroba krmiv 

http:B.111.11


Příloha k účetní závěrce 


společnosti MJM Litovel a.s. 

k 31. 12.2008 


v plném rozsahu 


Příloha j e zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, § 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví 
obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady , 
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů , které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje 
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak . 

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2008 a končící dnem 31.12.2008. 

Obsah přílohy 

Obecné údaje 
Popis účetní jednotky 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
I. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
1.3 . Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 
5. Odpisování 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
I . Vysvětlivky k významným položkám Rozvahy 
2. Vysvětlivky k významným položkám zVýkazu zisků a ztrát 
3. Údaje podle Vyhl. Č . 500/2002, § 39, odst. I I 



Příloha k účetní závěrce 
společnosti MJM Litovel a.S. 
k 31.12.2008 

Obecné údaje 

Popis účetní jednotky 

Obchodní firma: MJM Litovel a.s. 

Sídlo: Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 

Právní forma: al,ciová společnost IČO: 45193592 

Předmět podnikání v celém rozsahu dle Obchodního rejstříku: 
výroba tepla 
opravy motorových vozidel 
laboratorní rozbor krmiv, obilovin a surovin pro jejich výrobu 
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 krmiva krmných směsí 
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách , včetně jejich dopravy 
specializovaný maloobchod 
nákup, prodej a skladování paliva maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu , prodeje a 
skladování paliva maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg najeden 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 aekonomických poradců 
činnost technických poradců v oblasti chemie, zemědělství a lesnictví 
ošetřování rostlin , rostlinných produktů , objektů apůdy 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, extrémně 
hořlavé, vysoce hořlavé , vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci , nebezpečné pro 
životnf 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 
silniční motorová doprava nákladní 
výroba hnojiv 
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
testování, měření, analýzy a kontroly 

Datum vzniku společnosti: l.května 1992 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě 
spisová značka: oddíl B, vložka 342 
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Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 

Jméno fyzické / právnické Bydliště, Podíl 
Osoby sídlo V tisících [Kč] I v [%1 

Ing. Miroslav Šuba Václava III č. 10, Olomouc 43 161 I 24,20 

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: 

Datum změny
Druh změny (dodatku) 

(dodatku) 
beze změn 

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: 

V roce 2008 došlo k podstatné změně v organizační struktuře společnosti: 
spojení divize odborných služeb a marketingu s divizí hnojiv, pesticidů a osiv pod divizi AGRO 

Dále proběhly dílčí drobné změny, kdy se jednalo pouze o mezidivizní přesuny zaměstnanců. Přílohami Č. I A 
I B jsou organizační struktury MJM Litovel a.s. platné pro rok 2007 a 2008. 

Členové statutárních a dozorčích orgánů I, rozvahovému dni: 

Funkce Příjmení Jméno 
předseda představenstva Ing. Šuba Miroslav 
místopředseda představenstva Ing. Neischlová Jitka 
člen představenstva Ing. Knajbl Michael 
člen představenstva Ing. Šmoldas Radomír 
předseda dozorčí rady Ing. Šoustal Zdeněk 

členka dozorčí rady Ing. Ustrnul Libor 
člen dozorčí rady Kohlerová Jaroslava 

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: 

Funkce Původní člen Nov' člen Datum změn 
beze změn 

Podniky ve skupině: 

Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20% 
podíl na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základnÚTI kapitálu těchto podniků. Uvádějí se také 
případné srn luvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na 
základním kapitálu u těchto podniků: 

MJM - agro, spol. s r.o. 100,00 % 
Agrochemické družstvo Přerov 99,97 % 
VEPASPOL Olomouc, a.s 44,20 % 

Dle §27 zákona o účetnictví Č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl obchodní podíl ve společnosti MJM 
agro, spol. s r.o. přeceněn na nulovou hodnotu, společnost nepodniká. 
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Výše vlastního kapitálu a výši účetního výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto podniků: 

Celková výše vlastního kapitálu MJM - agro, spol. s r.o. 77 tis. Kč 
Celková výše vlastního kapitálu Agrochemické družstvo Přerov 21009 tis. Kč 
Celková výše vlastního kapitálu VEPASPOL Olomouc, a.s. 91358 tis. Kč 
Celková výše účetního výsledku hospodaření po zdaněníMJM - agro, spol. s r.o. - 9 tis. Kč 
Celková výše účetního výsledku hospodaření po zdanění Agrochemické družstvo Přerov 2 106 tis. Kč 
Celková výše účetního výsledku hospodaření po zdanění VEPASPOL Olomouc, a.s. - 36778 tis. Kč 

Ovládací smlouvy s podniky ve skupině: 

Ve sledovaném účetním období nebyly uzavřeny. 

Smlouvy o převodech zisku s podniky ve skupině: 

Ve sledovaném účetním období nebyly uzavřeny. 

Zaměstnanci: 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 174 
z toho řídících pracovníků: 7 

Výše osobních nákladů v tis. Kč Zaměstnanci Řídící pracovníci 
Mzdové náklady (521) 38633 6 123 
Sociál.a zdravot.zabezp. (524) 13683 1788 
Další odměny statut.a dozor.orgánů (523) - 2480 
Ostatn í sociální náklady (527, 528) 582 IlO 

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, 
společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, 
vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé 
kategorie osob: 

Společnost poskytla, na základě smlouvy do 31.08.2008, osobní vozidlo i k účelu soukromého užívání Ing Jitce 
Neischlové. Použití vozidla je zdaňováno podle odst.6, §6 zákona 586/1992 Sb .. Pohonné hmoty spotřebované pro 
soukromé účely si hradí z vlastních prostředků. 

Plnění poskytnutá představenstvu: - peněžní příjmy 5354 tis. Kč (mzdy, odměny členům statut. orgánu, 
důchodové připojištění) 

- naturální příjmy 45 tis. Kč. (1% přidanění služebního vozu) 

Plnění poskytnutá dozorčí radě: - peněžní přUmy 2708 tis. Kč 	 (mzdy, odměny členům statut. orgánu, 
důchodové připojištění) 
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě 
opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

1. Způsob ocenění majetku 

1.1. Zásoby 

Účtování zásob je prováděno způsobem: 

ůsob účtování Kate orie zásob 

A veškeré zásob 


Výdej zásob ze skladu je účtován metodou: váženého aritmetického průměru 

Ocenění zásob 

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé 


náklady a výrobní režii. 

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a 

vedlejší pořizovací náklady (clo, dopravné, provize apod.) 


1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňováncenou pořízení. 

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů 

Ve sledovaném účetním období firma MJM Litovel a.s. nakupované cenné papíry a majetkové účasti oceňovala 
cenami pořízení. 

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 

Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: ve sledovaném období nebylo použito 
Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: ve sledovaném období nebylo použito 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 

Reprodukční pořizovací cenou je oceněn průmyslový objekt provozu v Bludově , který byl vložen do základního 
kapitálu společnosti v r. 1997, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly dne 23 .2.1998 a nemovitosti 
provozu v Přerově vložené do základního kapitálu společnosti v r. 1999, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí 
nastaly 6.4.2000. Reprodukční pořizovací cena byla stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem valnou hromadou 
na základě posudku dvou soudních znalců . 
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3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 

Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: 

Peněžní dopad na 
Změna Důvod změny 

Majetek Závazky Hosp.výsl. 
Účetní závěrka - přechod z IAS/IFRS vyloučení cenného papíru - - 
na České ú četní standardy z oficiálního trhu organizovaném 

společností RM-SYSTÉM, česká 
burza cenných papírů a.s. 

4. Opravné položky k majetku 

Stav na počátku Zůstatek ke konci ~ Opravné položky k v tis. Kč: Tvorba Zúčtování
období období ' 

- dlouhodobému majetku 35468 7094 7094 42562 
- zásobám - - - 
- finančnímu majetku 12898 - - 12898 
- pohledávkám - zákonné 1 782 - 240 - 240 I 542 
- pohledávkám - nezákonné 6372 - 6 372 - 6 372 

s. Odpisování 

Účtování o dlouhodobém majetku se řídí příslušným ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví a Vyhlášky č. 
500/2002 Sb. Účetní odpisy byly prováděny měsíčně dle programu Microsoft ® Bussiness Solutions - Navision ®. 
V nákladech společnosti jsou zúčtovány účetní odpisy, které nejsou shodné s odpisy daňovými o 5391 962,93 Kč. 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Pfi pfepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost směnných kurzů vyhlášených ČNB ke dni uskutečnění 
účetního případu . 

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 

Ve sledovaném účetním období nebylo použito. 
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 

l.Vysvětlivky k významným položkám z Rozvahy - významné přírůstky a úbytky: 

1.1. Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních 
skupin v tis. Kč : 

Dlouhodobý Stavby Movité Ostatní Pozemky Pořízení Pořízení dl. Podílové a 
nehmotný věci DIHM DIHM finančního realizované 
majetek majetku cenné papíry 

a podíly 

účet013 účet 021 účet 022 účet 029 účet 031 účet 042 účet 043 účet 061, 063 

A Pořizovací cena k 

počátku ÚO 


Pořízení, zařazení + 


Prodej -


Likvidace 

B Pořizovací cena 

ke konci ÚO 


OPIV\VKY 


C Počáteční stav k 

počátku ÚO 


Oprávky + 


Vyřazení, prodej 

D Konečn)' stav ke 

konci ÚO 


7135 565601 236902 154 

499 4091 30 135 

- - 1623 

- - 4465 

7634 569692 260949 154 

účet 073 účet 081 účet 082 I účet 089 

2353 211061 208168 71 

I 851 19217 9982 35 

- - 6088 

4204 230278 212062 106 

43083 10644 O 35811 

- - 6 577 8483 8483 

I - 8483 -
- - - -

43082 4067 ol 44294 
I 

- - - účet 096 
I 

- - - 12898 

- - - -

- - - -

- - - 12898 

1.2.Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (za jednotlivý majetek) v tis. Kč: 

Čís.smlouvy Ze dne 

41/05/004 10.03.2005 
1101700348 05.05.2005 
1551721179 05.07.2005 
1101700383 05.08.2006 
2510384 09.04.2007 

Předmět nájmu 

nákladní automobil MAN 2M2 3776 
RoGator 618 s příslušenstvím 
Bobcat manipulátor 
Sušárna obilovin SBC 13 LE 
Cisternový návěs W1LLlG 

Celková 
hodnota splátek 

2585 
6627 
1 854 
5624 
1675 

1.3.Doměrky splatné daně z příjmů za minulá období: 

Ve sledovaném účetním období nebyl ze strany FÚ žádný doměrek vyměřen. 

Splaceno 
platby 

2585 
6126 501 
I 854 

4769 855 
1 197 478 

Oceňovací 

rozdíl 
k nabytému CELKEM 

majetku 

účet 097 

106404 1005734 

45114 

- 10 107 

- 4465 

106404 1036276 

účet 098 Celkem 

35468 470019 

7093 38178 

- 6088 

42561 502 109 

Budoucí 
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1.4. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: 

Řádek Popis tis.Kč 

1 Rozdíl mezi účetní a danovou ze dlouhod.majetku 120361 

2a OP k pohledávkám účetní (úč.39 1..9) 

2b OP k zásobám (sk.19) 

2c OP k majetku (sk.09) 

3 Ostatní opravné položky účetní 

4 Rezervy mimo zákon o rezervách 

5 Neupl.ztráty min.let s možností uplatnění v příš.letech 

6 Nevyčerpané reinvest.odpočty (DPPO,tab.F) 

7 Ostatní zvyšující: 

8 Ostatní snižující: 

9 Orientační dopad do základu odložené daně 120361 

10 Orientační procento odložené daně pro příští rok 20 % 
II Hodnota odlož.daň.závazku 24072 

1.5. Rozpis rezerv na opravy: 


Ve sledovaném účetním období nebyla zákonná rezerva vytvořena. 


1.6. Rozpis ostatních rezerv: 

Ve sledovaném účetním období nebyly ostatní rezervy vytvořeny. 

1.7. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně popisu zajištění: 

Učetní jednotka mě I d ovaném účetním obd b íotevřeny tyto dlouh d oa ve s e o obé úvěry. 

Zůstatek
Banka 

tis.Kč 
Úrok sazba p.a. Zajištění 

NLB InterFinanz AG 15000 3M PRIBOR + 2,5 % VOP Olomouc, LV 2140 
NLB Factoring 21 150 3M PRIBOR + 2,5 % VOP Olomouc, LV 2140 

1.8.Nedoplatl<y pojištění a daní: 

Výše splatných závazků pojistnéhona sociální zabezpečení: -

Výše splatných závazků pojistného na zdravotní pojištění: 


Výše evidovaných daňových nedoplatků 


Výše pohledávek určených k obchodování: 

Přijaté dotace na investiční účely: 


Přijaté dotace na provozní účely: 


1.9. Informace o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, individuálním 
limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na 
rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich ocenění by převýšily 
jejich významnost: 

Ve sledovaném účetním období nebylo použito 
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1.10. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 

Název majetku 
VOP Přerov 

VOP Olomouc 

VOP Bludov 

VOP Šternberl< 

VOP Uničov 

VOP Litovel 

VOP Blatec 

Běžné období 
Popis 

LV 5788 - na poskytování úvěrů ze dne 13.11.2001 do celkové výše 115,5 mil. Kč, které 
vzniknou do 31.10.2012 Raiffeisenbank a.s. (smlouva 21.07.2008, právní účinky 18.08.2008) 
LV 2140 - ve výši 1,322 mil. EUR a zajištění pohledávek LB InterFinanz AG (smlouva 
29.08.2002, právní účinky 30.08.2002); k zajištění pohledávek ve výši 60 mil. Kč LB 
InterFinanz AG (smlouva 16.04.2004, právní účinky 19.04.2004); k zajištění pohledávky ve 
výši 30 mil. Kč NLB Factoring, a.s. (smlouva 24.07.2007, právní účinky 26.07.2007) 
LV 1665 - pro pohledávku do výše 90 mil. Kč Raiffeisenbank a.s.(smlouva 22.12.2003, 
právní účinky 13.01.2004); pro pohledávky do celkové výše 115,5 mil. Kč, které budou 
vznikat do 30.04.2009 Raiffeisenbank a.s (smlouva 22 .12.2006, právní účinky 03 .01.2007) 
LV 1390 - k zajištění pohledávek ve výši 20 mil. Kč, k zajištění pohledávek vzniklých do 
30.06.2007, a to do výše 20 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 
24 .06.2004, právní účinky 25.06.2004); k zajištění pohledávky ve výši 100 mil. Kč, 

k zajištění pohledávek, které mohou vznikat po dobu existence pohledávek předchozích, a to 
do výše 100 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 24 .06 .2004, právní 
účinky 25.06.2004); zajištění pohledávky ve výši 20 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s. (smlouva 26.11.2004, právní účinky 03.12.2004); k zajištění pohledávek ve výši 20 mil. 
Kč, k zajištění pohledávek, které mohou vznikat po dobu existence pohledávek předchozích, 
a to do výše 20 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 21.06.2006, právní 
účinky 26 .06.2006); k zajištění pohledávek ve výši 20 mil. Kč, k zajištění pohledávek, které 
mohou vznikat po dobu existence pohledávek předchozích, a to do výše 20 mil. Kč UniCredit 
Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 08.08.2007, právní účinky 21 .08 .2007); k zajištění 
pohledávek ve výši 30 mil. Kč, k zajištění pohledávek, které mohou vznikat po dobu 
existence pohledávek předchozích, a to do výše 30 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s. (smlouva 16.06.2008, právní účinky 19.06.2008) 
LV II - k zajištění pohledávky ve výši 100 mil. Kč, k zajištění pohledávek, které mohou 
vznikat po dobu existence pohledávek předchozích, a to do výše 100 mil. Kč UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. (smlouva 24.06.2004, právní účinky 25.06.2004); k zajištění pohledávek 
ve výši 20 mil. Kč, k zajištění pohledávek vzniklých do 30.06.2007, a to do výše 20 mil. Kč 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 24.06.2004, právní účinky 25.06.2004); 
zajištění pohledávky ve výši 20 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 
26.11.2004, právní účinky 03.12.2004); k zajištění pohledávek ve výši 20 mil. Kč , k zajištění 
pohledávek, které mohou vznikat po dobu existence pohledávek předchozích, a to do výše 20 
mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (smlouva 21.06.2006, právní účinky 

26 .06.2006); k zajištění pohledávek ve výši 20 mil. Kč, k zajištění pohledávek, které mohou 
vznikat po dobu existence pohledávek předchozích, a to do výše 20 mil. Kč UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. (smlouva 08.08.2007, právní účinky 21.08.2007); k zajištění pohledávek 
ve výši 30 mil. Kč, k zajištění pohledávek, které mohou vznikat po dobu existence 
pohledávek předchozích, a to do výše 30 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
(smlouva 16.06.2008, právní účinky 19.06.2008) 
LV 617 - k zajištění pohledávky ve výši 50 mil. Kč, k zajištění budoucích pohledávek 
vzniklých do 31.12.2012 do výše 50 mil. Kč LB InterFinanz AG (smlouva 03 .05 .2005, právní 
účinky 04.05.2005); k zajištění pohledávky ve výši 30 mil. Kč NLB Factoring, a.s. (smlouva 
24 .07 .2007, právní účinky 26.07 .2007) 
LV 601 - k zajištění pohledávek do výše 115,5 mil. Kč, které vznikly a budou vznikat do 
31 .10.2012 Raiffeisenbank a.s (smlouva 21.07.2008, právní účinky 18.08.2008) 
LV 430 - zajištění pohledávek ve výši 50 mil. Kč a budoucích pohledávek vzniklých do 
31.12.2012 do výše 50 mil. Kč LB TnterFinanz AG (smlouva 03.05.2005, právní účinky 
04.05 .2005); k zajištění pohledávek ve výši 30 mil. Kč NLB Factoring, a.s. (smlouva 
24.07.2007, právní účinky 26.07.2007) 



Příloha k účetn[ závěrce 
společnosti MJM Litovel a.s. 
k 3 l.l 2.2008 

1.11. Pohledávky a závazky 

1.11.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Doba 
Překročení 

Sledované období 
Z obchodního 

styku 
Ostatní 

Předchozí období 

Z obchodního styku Ostatní 

celkem po lhůtě 113662 - 128017 -
z toho do 30 dní 27725 - 62055 -

do 60 dní 7319 - 9752 -
do 90 dní 2210 - 3468 -

do 180 dní 18564 - 3293 -
nad 180 dní 57844 - 49449 -

1.11.2. Závazl,y po lhůtě splatnosti 

Sledované období Minulé období
Doba 

Z obchodního
Překročení Ostatní Z obchodního styku Ostatní

styku 

celkem po lhůtě 37900 - 42282 
z toho do 30 dní 23929 - 28447 

do 60 dní 3478 - 9495 
do 90 dní 7375 - 992 

do 180 dní 3 118 - 2831 

nad 180 dní - - 517 
~ . ~-

1.11.3. Pronájem majetku: 

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období pronajímala nebytové prostory v areálu VOP Olomouc. Celková výše 
tržeb z pronájmu za sledované období činila 51 721 tis . Kč. 

1.11.4. Údaje o pohledávkách a závazCÍch z titulu uplatnění zástavního a zajišt'ovacího práva nebo věcného 
břemene 

Pohledávky Běžné období Minulé období 
HMO logistika Olomouc, a.s. soudcovské zástavní právo na nemovitosti soudcovské zástavní právo na nemovitosti 
ZD Jedlí zástavní smlouva na nemovitosti zástavní smlouva na nemovitosti 
Sapola s.r.o. zástavní smlouva na nemovitosti ve zástavní smlouva na nemovitosti ve 

vlastnictví jednatele p. Polách vlastnictví jednatele p. Polách 

Závazky kryté zástavním právem z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva má účetní jednotka pouze z titulu 
čerpání provozních úvěrů . Rozpis tohoto majetku zatíženého zástavním právem viz. bod 1.10.. 

1.12. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. drobný hmotný majetek vedený na podrozvahových 
účtech): 

Hodnota 
Drobný hmotn . majetek 13 244 tis. Kč 



Příloha k účelu! závěrce 
společnosti MJM Litovel 3.5. 
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1.13. Cizí majetek, uvedený v bilanci 

Popis majetku Hodnota ~ nebylo použito 

1.14. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

(zámky pNjalé zajiný podnik z lilulu bankovního úvěru, akredilivu nebo směnečného práva, pokud není /vořena účelní rezerva) 


Typ záruky Příjemce záruky 
stav - sledované 

období 
stav - minulé 

období 
Zajišťovací bianco směnka 
k zajištění dlouhodobého úvěru ve 
výši 20 mil. Kč, který je řádně AG Consult s.r.o. 16 174 tis. Kč 17 049 tis. Kč 
splácen 

l.lS. Penzijní závazky: 

Po is závazku Hodnota 

1.16. Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku v tis. Kč: 

Ke konci sledovaného účetního období měla účetní jednotka závazek vůči Agrochemickému družstvu Přerov ve výši 
74 ti. Kč splatný 15.01.2009. Závazek byl řádně v termínu splacen. 

1.17. Významné události, ke I{terým došlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (dle 
§19/ZÚ) 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo kžádné významné události. 

1.18. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky, jsou-Ii rizika nebo užitky z těchto operací významné a 
pokud je zveřejnění těchto rizil{ nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky včetně 
finančního dopadu těchto operací na účetní jednotku: 

Ve sledovaném účetním období žádné tyto operace nenastaly. 

1.19. Informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových 
transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné 
k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za 
běžných tržních podmínek; výraz "spřízněná strana" má stejný význam jako v mezinárodních účetních 
standardech upravených právem Evropských společenství. 

Agrochemické družstvo Přerov - závazek vyplývající z nájmu movitých věcí v celkové výši 250 tis . Kč/rok , 

uzavřený za běžných tržních podmínek. 

VEPASPOL Olomouc, a.s - dodávky krmných směsí ve výši 70 387 tis. Kč/rok , všechny tyto transakce byly 
uzavřeny za běžných tržních podmínek. 



Příloha k účetní závěrce 
společnosti MJM Litovel a.s. 
k 31.12.2008 

1.20. Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za 
účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství, jiné 
neauditorské služby: 

Hodnota
Druh odměny 

odměny 

v roce 2008 odměna za audit roku 2007 200 tis . Kč 

1.21. Vlastní kapitál 

1.21.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období: 

Během účetního období došlo k celkové změně stavu vlastního kapitálu o : + 21219 tis. Kč. 
Hlavní příčiny: 

Hodnota
Popis příčiny změny vlastního kapitálu 

změny 

Hospodářský výsledek běžného roku - 37 968 
Sociální fond - 57 
Nerozdělený zisk minulých let + 59 244 

Celkový přehled změn vlastního kapitálu za běžný rok a předcházející období je uveden v Přehledu o změnách 
vlastního kapitálu - Příloha Č. 3. 

1.21.2. Struktura vlastního kapitálu po přeměně: 

V účetním období nedošlo k žádné přeměně podniku. 

1.21.3. Vydané akcie: 

Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění podle §25 ZÚ vydaných akcií v průběhu účetního období podle každého 
druhu akcií zvlášť: 

Název,popis akcií Počet ks Jmenovitá hodnota 

kmenové akcie na jméno v listinné podobě 57663 1 000,- / kus 
kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě 120671 I 000,- / kus 

1.21.4. Nové obchodní podíly: 

Počet a jmenovitá hodnota podle každého druhu obchodního podílu zvlášť: 

Jmenovitá
Název obchodního podílu Počet ks 

hodnota 
nákup akcií emitenta VEPASPOL Olomouc, a.s 66 300,- / kus 
nákup akcií emitenta VEPASPOL Olomouc, a.s 3268 3 000,- / kus 

1.21.5. Vyměnitelné dluhopisy a nebo podobné cenné papíry a práva (počet a rozsah práv): 

užito 
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2. Vysvětlivky k významným položkám z Výkazu zisků a ztrát 

2.1. Významné meziroční rozdíly: 

V účetní jednotce ve sledovaném účetním období - v návazností na účetní období předchozí - žádné významné 
meziroční rozdíly nenastaly . 

2.2. Tržby prodeje zboží, výrobků a služeb, rozvržené podle hlavních činností podniku v členění podle druhů 
činnosti a podle zeměpisného umístění trhů: 

Činnost Tržby tuzemsko Tržby EU 

Tržby za vlastní výrobky 390080 
z toho: výrobky hnojiva 46976 

výrobky krmné směsi 219981 

výrobky mlýnské 123 123 -

Tržby z prodeje služeb 75528 604 
z toho: nájem 31095 

doprava 1909 

PREFARM 6417 339 
agroslužby 18 139 

sušení, čištění, skladování rostl.produktů 15730 265 
ostatní služby 2238 -

Tržby za zboží 1 555698 71 214 
z toho : pohonné hmoty 638857 

hnojiva a pesticidy 502778 

rostlinné produkty 381 488 71214 
krmné směsi 27985 

ostatní zboží 4590 

Změna stavu výrobků 589 -
Aktivace 31 226 -

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 419 150 
Tržby z prodeje materiálu 28262 -
Ostatní provozní výnosy 66830 -
Výnosové úroky 2 -
Ostatní finanční výnosy 20929 

3. Údaje podle Vyhl. Č. 500/2002, § 39, odst. 11: 

3.1. Informace o významných údajích, které nejsou srovnatelné mezi minulým a běžným obdobím: 

V účetní jednotce ve sledovaném účetním období - v návazností na účetní období předchozí - žádné významné 
meziroční rozdíly nenastaly. 

Sestaveno dne: Sestavil : Statutárn í zástupce: h 
Ing. Helena Kovaříková Ing. Miroslav Šuba 

15.4.2009 předseda pře~nstva 
Schválil: ...v...... 

ln podpis 
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Příloha Č . 2
Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 31.12.2008 

Název účetní jednotky: MJM Litovel a.s . 
IČ: 45193592 

Text 

Stav peněžních prostředku a peněžních ekvivalentu na začátku 
účetního období 
Peněžní toky z hlavni výdělečné činnosti (provozní činnost) 
Učetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 
Upravyo nepeněžní operace 
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv, a dále umořováni opravné položky k nabytému majetku 
(+/-) 
Změna stavu opravných položek, rezerv 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a 
vyúčtované výnosové úroky (-) 
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 
ICistý peněžni tok z provozni činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) , aktivních účtů 
časového rozlišeni a dohadných účtů aktivních 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 
Změna stavu zásob (+/-) 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a ekvivalentů 
\.Jistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 
Přijaté úroky (+) 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-) 
Přijmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří 
mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z 
příjmů z mimořádné činnosti 
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 
\.Jistý peněžní tok z provozní činnosti 
Peněžnl toky z investiční činnosti 
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 
Příjmy z prodeje stálých aktiv 
Půjčky a úvěry spřízněným osobám 
L-istý peněžní tok vztahujíci se k investiční činnosti 
Peněžni toky z finančních činností 

I Dopady změn dlouhodobych závazku , popř . takových krátkodobých 
závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé 

provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 
Zvýšení peněžních prostředků a peněžnich ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu 
včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 
Další vklady peněžních prostředků společniků a akcionářů (+) 
Uhrada ztráty společníky (+) 
Přímé platby na vrub fondů (-) 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 
daně vztahujicí se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se 
společníky veřejné obchodní společnosti a komplementári u 
komanditních společnosti (-) 
\.Jistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 
\.Jisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 
Stav peněžních prostředku a peněžních ekvivalentu na konci období 

Kontrolní číslo 
. ' 

Skutečnost v účetním období 
sledovanem mlnulem 

15691 29811 

41829 81966 
54285 52615 

30941 28321 
877 730 
423 1341 

22044 22223 

96114 134581 
22809 -137619 

-8405 -10374 

15715 6863 
15499 -134108 

118923 -3038 
-22046 -22227 

2 4 

-11437 -1 3606 

O 

85442 -38867 

-29393 -9986 
-423 -1341 

-29816 -11 327 

-44992 43468 

-9173 -7394 

-259 -260 

-8914 -7 134 
-54 165 36074 

1461 -14120 
17152 15691 

320184 42287 



Přehled o změnách vlastního kapitálu Iv celých tisících Kč) k: 31.12.2008 
Název účetní jednotky: MJM Litovel a.s. 

IČ: 45193592 

Skutečnost v účetním období 
označ. Text sledovanem mlnulem 

A. 	 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 
1. počáteční zůstatek 	 178334 
2. zvýšení 
3. snížení 
4. konečný zůstatek 	 178334 

B. Základní kapitál nezapsaný 	 -I 
1. počáteční zůstatek 	 I 

2. zvýšení 
3. snížení 
4. konečný zůstatek 

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

D. Emisní ážio 
1. počáteční zůstatek 

2. zvýšení 
3. snížení 
4. konečný zůstatek 

E. Rezervní fondy 
1. počáteční zůstatek 	 35841 
2. zvýšení 
3. snížení 
4. konečný zůstatek 	 35841 

F. Ostatní fondy ze zisku 
1. počáteční zůstatek 	 119049 
2. zvýšení 	 202 
3. snížení 	 259 
4. konečný zůstatek 	 118992 

G. Kapitálové fondy 
1. počáteční zůstatek 	 118119 
2. zvýšení 
3. snížení 
4. konečný zůstatek 	 118119 

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 
1. počáteční zůstatek 

2. zvýšení I I 
3. snížení I 
4. konečný zůstatek 

I. Zisk účetních období 
1. počáteční zůstatek 	 63777 
2. zvýšení 	 59244 
3. snížení 
4. konečný zůstatek 	 123021 

J. Ztráta účetních období 
1. počáteční zůstatek 

2. zvýšení 
3. 	 snížení 
4. 	 konečný zůstatek 

K. 	 IZísk/ztráta za účetní období po zdanění I 30392 
,..~;".';'; ':;~ 

Příloha Č. 3 
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ZpRAVA NEZAVISLÉHO AUDITORA 
pro akcionáře akciové společnosti 

MJM Litovel a.s. 
Cholinská 1048/19,784 Ol Litovel,1Č: 451 93592 

Ověřila jsem soulad konsolidované výroční zprávy společnosti MJM Litovel a.s. k 31. 12. 
2008 s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost 
výročni 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. 

Ověřeni jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžaduji, aby 
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby ziskal přiměřenou jistotu, že informace 
obsažené ve výroční zprávě, které popisuji skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v 
účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s přislušnou účetni závěrkou. 

Jsme přesvědčena, že provedené ověřeni poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku 
auditora. 

Podle mého názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti MJM 
Litovel a.s. k 31.12.2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou 
konsolidovanou účetní závěrkou. 

Ing.Marie Havlíčková 
Číslo osvědčeni o zápisu do seznamu auditorů 1627 
5.5.2009 



Výroční zpráva 
společnosti MJM Litovel a.s. 
k 31.12.2008 

Obsah výroční zprávy 

1. 	 Název a sídlo dceřiných a přidružených podniků zahrnutých do konsolidačního celku 

2. 	 Konsolidační metody 

3. 	 vývoj obchodních a výrobních záměrů konsolidačního celku 

4. 	 Údaje o důležitých událostech, které vznikly po účetní závěrce podniků 
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Výkaz zisků a ztrát 


Rozvaha 


Příloha ke konsolidované účetní závěrce; cash flow 


1. 	 Název a sídlo dceřiných a přidružených podniků zahrnutých do konsolidačního celku 

Agrochemické družstvo Přerov 

Dluhonská 741, 750 00 Přerov 

IČ: 47676582 

Den vzniku: 22. března 1994 

Předmět podnikání: pronájem věcí movitých a nemovitých včetně služeb s tím spojených 

Statutární orgány : 	 předseda družstva - Ing. Bohumil Semenovič 

místopředseda družstva - Ing. Zdeněk Šoustal 

MJM Litovel a.s . se podílí na základním kapitálu 99,97 %. 

VEPASPOL Olomouc, a.s. 

Paseka 270, 7783 97 Paseka 

IČ: 47672846 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd . B, vl. 575 

Předmět podnikání: zemědělská výroba se zaměřením na výrobu a prodej jatečních prasat 

Statutární orgány: 	 předseda představenstva - Ing. Stanislav Bartoněk 

místopředseda představenstva - Ing. Miroslav Šuba 

člen představenstva - Ing. Antonín Hlavinka 

člen představenstva - Ing. Zdeněk Šoustal 

člen představenstva - Ing. Jan Spáčilík 

předseda dozorčí rady - Ing. Jaroslav Navrátil 

člen dozorčí rady - Ing. Bohuslav Nevěřil 

člen dozorčí rady - Alois Chlebníček 

MJM Litovel a.s. se podílí na základním kapitálu 44,197 %. 



Výročnl zpráva 
společnosti MJM Litovel a.S. 
k J l.12.2008 

2. Konsolidační metody 

Konsolidace byla provedena dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky Č. 500/2002 Sb., 

kterou se prováděj í některá ustanovení zákona o účetnictví Č. 563/1991 Sb., a českým účetním standardem pro 

podnikatele Č. 020 "Konsolidovaná účetní závěrka". 

1. 	 FÁZE 

Plnou metodou konsolidace byla provedena konsolidace MJM Litovel a.s. a Agrochemickým 

družstvem Přerov, kde se podílí na základním kapitálu 99,97%. 

2. 	 FÁZE 

Ekvivalenční metodou konsolidace byla provedena konsolidace MJM Litovel a.s . s VEPASPOLEM 

Olomouc, a.s., kde se podílí na základním kapitálu 44,197%. 

Vobou případech vznikly záporné konsolidační rozdíly . Tyto konsolidační rozdíly se budou 

odepisovat 20 let. 

3. Vývoj obchodních a výrobních záměrů konsolidačního celku 

Po konsolidaci výrobních a obchodních vztahů a užší provázanosti na výrobu krmných směsí 

společnosti MJM Litovel a.s., je dalším záměrem pokračovat v zefektivnění celé činnosti formou energeticko

ekologického zpracování druhotných produktů. 

4. Údaje o důležitých událostech, které vznikly po účetní závěrce podniků 

1. 	 MJM Litovel a.s. - po konci rozvahového dne k 31.12.2008 nenastaly žádné důležité události 

2. 	 Agrochemické družstvo Přerov - po konci rozvahového dne k 31 .12.2008 nenastaly žádné důležité 

události 

3. 	 VEPASPOL Olomouc, a.s. - dne 15.3.2009 bylo do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, pobočka v Olomouci, zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 

39 864 900,- Kč o částku ve výši 19 932 450,- Kč na celkovou novou výši základního kapitálu 

59797350,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady podle rozhodnutí valné hromady společnosti 

VEPASPOL Olomouc, a.s. ze dne 15.12.2008. 



Výročnf zpráva 

společnosti MJM Litovel R.S. 


k 31.12.2008 

5. Předpokládaný vývoj podniků konsolidačního celku 

1. 	 MJM Litovel a.s. - předpokládá se zachování jak stávající výroby krmných směsí , tak i mlýnských 

výrobků . V oblasti obchodu s rostlinnými produkty bude i nadále prohlubována spolupráce s polským i 

slovenským trhem. V obchodní činnosti zaměřené na hnojiva, pesticidy a pohonné hmoty se 

předpokládá udržení objemu tržeb v obdobné výši jako v roce 2008. 

2. 	 Agrochemické družstvo Přerov - pokračování pronájmu věcí movitých a nemovitých včetně služeb 

s tím spojených. 

3. 	 VEPASPOL Olomouc, a.s. - pokračování v repopulaci stáda a splnění záměru ozdravení prostředí a 

celého chovu prasat. V roce 2009 se zaměřit na nákup selat k zastájení do výkrmu a využít tak plné 

kapacity výroby. 

Výroční zpráva zpracována dne: 4.5.2009 

tatutarm zastupce: 



ÚČETNÍ ZÁ VĚRKA 

ZA ROK 2008 


konsolidovaná 

Sestavená 

dle zákona Č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisťI a 


dle Českých účetních standardťI pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

Č . 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisťI . 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
pro akcionáře akciové společnosti 


MJM Litovel a.s. 

Cholinská 1048/19,784 Ol Litovel,IČ: 451 93 592 


Ověřila jsem přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti MJM Litovel a.s. , tj. 
rozvahu k 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled 
o peněžních tocích za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 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 účetníjednotky za konsolidovanou účetní závěrku 
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními 
předpisy 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 v 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 přiměřenoujistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílemje 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 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. 

lng.Marie Havlíčková 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1627 
5.5.2009 



VÝKAZ. ZISKU A ZTRÁTY 
konsolidovaný 

_~~_c![IL___________~:J~J~~f9_Q~__. 
(v celých tisících Kč) 

Název a sídlo účetní jednotky 

le MJM Litovel a.s. 

45193592 
Cholinská 1048/19 

Litovel 

78401 

TEXT 
Běžné účetní obdobi 

b 
MJM +ACHP Konsolidační 

Upravy 
ekvivalence 

Celková 
konsolidace 

Tržby za prodej zboží + výkony 2125189 2 125 189 

Náklady vynaložené na prodané zboží + výkony 1919869 1 919869 

Osobnf náklady 63532 63532 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30945 30945 

Ostatní provozní výnosy , náklady -45 180 -45 180 

iProvozní výsledek hospodaření 65663 O O 65663 

I ,Fínanční výnosy, náklady -23750 -23750 

Finanční výsledek hospodaření -23750 O O -23750 

Mimořádné výnosy, náklady 2125 2125 

Mimořádný výsledek hospodařeni 2125 O O 2125 

Výsledek hospodařeni před zdaněním 44038 O O 44038 

Daň z příjmů splatná, odložená 11 540 11 540 

Výsledek hospodaření za účetni období 32498 O O 32498 

Úprava konsolidovaného zisku 32498 300 1 199 33997 

Sestaveno dne: 4.5.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu Ú~jednotkY 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, á je účetní 
jednotkou 

/P~ 
Právni forma účetní jednotky: akcíová společnost Předmět podníkání: Ná~~ a jeho prodej, 

mlynářstvi, výroba krmiv 



ROZVAHA 

konsolidovaná 


ke dni 31 .12.2008 

~--------------------------

(v celých tisícfch Kč) 
Název a sidlo účetn i jednotky 

le 
45193592 

AKTIVA 

MJM +ACHP
b 

AKTIVA CELKEM 1197430 

Pohledávky za upsaný základni kapitál 

Dlouhodobý majetek 554396 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3430 

Dlouhodobý hmotný majetek 499390 

Dlouhodobý finančni majetek 51 576 

Konsolidačni rozdíl 

Oběžná aktiva 641 627 

Zásoby 373997 

Dlouhodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky 248107 

Krátkodobý finanční majetek 19523 

Časové rozlišen i 1 407 

PASIVA 

MJM + ACHP 
b 

PASIVA CELKEM 1 197430 

Vlastni kapitál 625708 

Základní kapitál 197837 

Kapitá lové fondy 118119 

Rezervn í fondy, nedélitelný fond a ost.fondy ze zisku 154863 

Hospodářský výsledek minulých let 122391 

Hospodářský výsledek běžného roku 32498 

Cizí zdroje 571 722 

Rezervy , dlouhodobé závazky 25485 

Krátkodobé závazky 222 106 

Bankovni úvěry a výpomoci 324131 

Časové roz lišen i 

MJM Litovel a.s. 

Cholinská 1048/19 

Litovel 

78401 

Běžné účetní obdob i 

Konsolidačni Úpravy ekvivalence 

-20703 -39181 

-20703 -39 181 

-15000 -16397 

-5703 -22784 

O 	 O 

Běžné účetni obdobi 

Konsolidačni Úpravy ekvivalence 

-20703 -39181 

-20703 -39 181 

-19 503 

-1 	500 -40380 

300 1 199 

O 	 O 

Celková konsolidace 

1 137546 

O 

494512 

499390 

20179 

-28487 

641 627 

373997 

O 

248107 

19523 

1 407 

Celková konsolidace 

1 137546 

565824 

178334 

118119 

154863 

80511 

33997 

571 722 

25485 

222106 

324 131 

O 

Sestaveno dne: 4.5.2009 	 Podpisový záznam statutárního orgánu účetni jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právni forma účetni jednotky: akciová Předmět podnikáni: Nákup zboži a jeho prodej. mlyná'ství ýroba krmiv 
společnost 

3430 



MJM Litovel a.s. 


Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 


Příloha ke konsolidované účetní závěrce 


za rok 2008 




Příloha ke konsolidované účetní závěrce 
společnosti MJM Litovel a.s. 
k 31.12.2008 

Obsah přílohy ke konsolidované účetní závěrce 

1. Název a sídlo dceřiných a přidružených podniků zahrnutých do konsolidačního celku 

2. Obecné údaje obsažené v příloze 

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

1. Název a sídlo dceřiných a přidružených podniků zahrnutých do konsolidačního celku 

Agrochemické družstvo Přerov 

Dluhonská 741 , 75000 Přerov 

IČ: 47676582 

Den vzniku: 22 . března 1994 

Předmět podnikání: pronájem věcí movitých a nemovitých včetně služeb s tím spojených 

Statutární orgány: 	 předseda družstva - Ing. Bohumil Semenovič 

místopředseda družstva - Ing. Zdeněk Šoustal 

MJM Litovel a.s. se podílí na základním kapitálu 99,97 %. 

VEPASPOL Olomouc, a.S. 

Paseka 270, 7783 97 Paseka 

IČ : 47672846 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. B, vl. 575 

Předmět podnikání: zemědělská výroba se zaměřením na výrobu a prodej jatečních prasat 

Statutární orgány: předseda představenstva - Ing. Stanislav Bartoněk 

místopředseda představenstva - Ing. Miroslav Šuba 

člen představenstva - Ing. Antonín Hlavinka 

člen představenstva - Tng. Zdeněk Šoustal 

člen představenstva - Ing. Jan Spáčilík 

předseda dozorčí rady - Ing. Jaroslav Navrátil 

člen dozorčí rady - Ing. Bohuslav Nevěřil 

člen dozorčí rady - Alois Chlebníček 

MJM Litovel a.s. se podílí na základním kapitálu 44,197 %. 

2. Obecné údaje obsažené v příloze 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/ 1991 Sb., o 

účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní 

závěrky pro podnikatele. 



PřOoha ke konsolidované účetni závěrce 
společnosti MJM Litovel a.S. 
k31122008 

Konsolidace byla provedena dle zákona Č . 56311991 Sb., o účetnictví a vyhlášky Č. 500/2002 Sb. , 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Č . 56311991 Sb., a českým účetním standardem pro 

podnikatele Č . 020 "Konsolidovaná účetní závěrka". 

1. FÁZE 

Plnou metodou konsolidace byla provedena konsolidace MJM Litovel a.s. a Agrochemickým 

družstvem Přerov, kde se podílí na základním kapitálu 99,97%. 

2. FÁZE 

Ekvivalenční metodou konsolidace byla provedena konsolidace MJM Litovel a.s. s VEPASPOLMEM 

Olomouc, a.s., kde se podílí na základním kapitálu 44,197%. 

Vobou případech vznikly záporné konsolidační rozdíly. Tyto konsolidační rozdíly se budou 

odepisovat 20 let. 

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

U společnosti MJM Litovel a.s. se předpokládá zachování jak stávající výroby krmných směsí, tak i 

mlýnských výrobků . V oblasti obchodu s rostlinnými produkty bude i nadále prohlubována spolupráce 

s polským i slovenským trhem . V obchodní činnosti zaměřené na hnojiva, pesticidy a pohonné hmoty se 

předpokládá udržení objemu tržeb v obdobné výši jako v roce 2008. 

Agrochemické družstvo Přerov - pokračování pronájmu věcí movitých a nemovitých včetně služeb 

s tím spojených. 

VEPASPOL Olomouc, a.s. - pokračování v repopulaci stáda a splnění záměru ozdravení prostředí a 

celého chovu prasat. V roce 2009 se zaměřit na nákup selat k zastájení do výkrmu a využít tak plné kapacity 

výroby. 

Po konci rozvahového dne k 31.12.2008 u společností MJM Litovel a.s. a Agrochemické družstvo 

Přerov nenastaly žádné důležité události. 

U společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. bylo dne 15.3.2009 do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti ze 

stávající výše 39 864 900,- Kč o částku ve výši 19932450,- Kč na celkovou novou výši základního kapitálu 

59797350,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady podle rozhodnutí valné hromady společnosti 

VEPASPOL Olomouc, a .s. ze dne 15.12.2008. 

tatutarm zastupce: 

Ing. Miroslav Šuba 

předseda představenstva

t/'Schválil: 

.. . ~.. .... .. ... . 



PŘEHLED O PENĚŽNíCH TocíCH (CASH FLOW) 
konsolidovaný 

J~~_f!I]J______________~J~1~.:~Q9_~_____. 
(v celých tisících Kč) 

Název a sídle účetní jednetky 

le MJM Litevel a.s. 

Chelinská 1048/19 
45193592 

Litevel 

78401 

TEXT 

Skutečnest v účetním ebdebí 

Stav peněžních prestředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního. ebdobí 15691 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Účetní získ nebe ztráta z běžné činnesti pe zdanění 33997 

Úpravy o. nepeněžní eperace 30945 

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkeu zůstatkevé ceny predaných stálých aktiva dále 
30945

umeřevání epravné peležky k nabytému majetku (+/-) 

Čistý peněžní tek z preveznl činnesti pred zdaněním, změnami pracevníhe kapitálu a 
64942

mimeřádnými peležkami 

Změny stavu nepeněžních sležek pracevníhe kapitálu 22975 

Změna stavu pehledávek z prevezní čirmesH (+/-), aktivních účtů časevéhe rezlišení a 
22975dohadných účtů aktivních 

Čístý peněžní tok z provozní činností' 

i Peněžní toky z investični činnosti 

Čistý peněžní tok vztahujlcí se k investični činnosti 

Peněžní toky z finanční činnosti 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

87917 

-82 189 

-1 896 

Čisté zvýšení, resp. sníženi peněžních prostredkO 3832 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období I 19523 
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