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1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Sídlo společnosti
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602
339 15 Klatovy IV
IČO: 60 19 74 12
DIČ: CZ60 19 74 12
Datum vzniku společnosti: 7. 6. 1994
Právní forma společnosti: akciová společnost, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 781
Předmět činnosti (dle výpisu ze Živnostenského rejstříku):
– pekařství, cukrářství
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
– silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Členové orgánů společnosti k 31. prosinci 2015
Správní rada
Předseda:

Ing. Karel Robert Blažek, dat.nar.17.5.1967

Člen:

Šárka Trávnická, dat.nar.4.3.1978

Člen:

Lenka Tučková, dat.nar.13.5.1972

Člen:

Martin Tuček, dat.nar.10.7.1975

Statutární ředitel
Antonín Trefanec, dat.nar.16.2.1939

Základní kapitál společnosti:
Základní kapitál společnosti: 18.750 tis. Kč
Akcie společnosti jsou rozděleny na 375.000 ks kmenových akcií v listinné podobě.
Akcie:
Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. má vydané akcie v listinné podobě na majitele.
Doručitel těchto akcií hlasuje na valné hromadě.
Celkem vydáno 375.000 ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 50,-Kč.
Zástavní právo není uvaleno na žádný druh majetku společnosti.
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Vedení společnosti / management k 31. 12. 2015:
Statutární ředitel:

Antonín Trefanec

Výrobní ředitel:

Ing. Dagmar Kacerovská

Obchodní ředitel:

Ing. Jana Holubová

Finanční ředitel:

Ing. Jarmila Bradáčová

Technický vedoucí

Ing. Ivan Rába

Společnost je členěna na jednotlivé organizační a řídící útvary, tj. výrobní, pomocné a
ostatní provozy, dle organizačního řádu:
Výrobní
provozovny:
Pomocné
provozy:

Ostatní provozy

- pekárna Klatovy
- cukrárna Klatovy
- správa a.s.
- doprava
- údržba
- skladové hospodářství
- prodejny
- kantýna

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Prosperující a tržně úspěšní budeme když:

1. Vyrobíme v dobré kvalitě.

2. Sledujeme aktuální trendy v oblasti výroby zdravotně nezávadných potravin
a zavádíme je do praxe.

3. Zajistíme včasnost dodávek.

4. Vstřícnost a ochotu doplníme nabídkou nových výrobků.

5. Vytvořením prostředí vzájemné důvěry s našimi odběrateli posílíme svoji
pozici na trhu.
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3. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení akcionáři,
Dovoluji si Vám předložit zprávu o hospodaření společnosti Pekárny a cukrárny
Klatovy, a.s. v uplynulém roce 2015. Po finanční stránce se nám nepodařilo dosáhnout
srovnatelných výsledků roku předcházejícího v důsledku neustálého tlaku na snížení cen za
strany obchodních řetězců. Rok 2015 pro nás znamenal pokles čistého obratu i zisku. V roce
2015 vytvořila naše společnost zisk před zdaněním ve výši 12.339 tis. Kč.
V obchodní oblasti jsme rozšířili prodej ve vlastní obchodní síti. Na trh jsme uvedli řadu nových
výrobků.
V investiční oblasti jsme započali s úpravou linky polotrvanlivého pečiva a zahájili přípravu
výstavby skladu na linecké rohlíčky.
Věřím, že budeme v nastavené investiční úrovni pokračovat i v dalších letech a i přes
všechny nástrahy, které přináší trh, konkurenti, státní a kontrolní orgány, vše úspěšně
zvládneme. Pokud budeme mít spokojené a věrné zákazníky, budeme mít i jistotu zaměstnání
a dalšího rozvoje. Všem zaměstnancům naší firmy, kteří odvádí svou práci profesionálně,
poctivě a rádi, patří velké poděkování. Poděkování patří i našim akcionářům, kteří do podnikání
vložili své prostředky a managementu dali důvěru s nimi hospodařit.

Statutární ředitel
Antonín Trefanec
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4. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S.
4. 1. FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI
Hlavním předmětem činnosti akciové společnosti je výroba a prodej pekařských a
cukrářských výrobků a dále nákup a prodej zboží zejména pekařského. V minimálním rozsahu
je provozována podnikatelská činnost na úseku dopravy (dopravní služby pro cizí subjekty),
dále v oblasti prodeje výrobních surovin a pronájmu majetku společnosti.
Dosažený hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2015 je v částce 10 680 tis. Kč, za
rok 2014 je v částce 19 780 tis. Kč, za rok 2013 je v částce 22 890 tis. Kč, za rok 2012 je
v částce 23 024 tis. Kč, za rok 2011 je v částce 12 377 tis. Kč.
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Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 /v tisících Kč/:
Aktiva k 31. 12. 2015
stálá aktiva
94 046
oběžná aktiva
63 563
ostatní aktiva
869
aktiva celkem
158 478
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Pasiva k 31. 12. 2015
vlastní kapitál
125 760
cizí zdroje
32 516
ostatní pasiva
202
pasiva celkem
158 478
12 339
10 680

Aktiva

dlouhodobý hmotný
majetek
zásoby
krátkodobé pohledávky
krátkodobý finanční
majetek

Pasiva
základní kapitál

rezervní fondy,
nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku
výsledek hospodaření
minulých let
výsledek hospodaření
běžného účetního
období
dlouhodobé závazky
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4. 2. INFORMATIKA
Počátkem roku 2015 byla dokončena virtualizace informačního systému ComSTAR a
následná migrace do datového centra (O2 cloud). Toto řešení nabízí vyšší variabilitu při
nastavování potřebného výkonu, zvyšuje zabezpečení dat a možnosti zálohování a to při
zachování ekonomické efektivity (ve srovnání s použitím fyzického serveru).
V druhé polovině roku byla provedena úprava některých bezpečnostních zásad
v připojení k internetu (instalace nové verze firewallu) a úprava VPN připojení k O2 cloudu
s IS Comstar.
Po celý rok probíhala plánovaná obnova počítačových stanic a běžné opravy a údržba
technického i programového vybavení.

4. 3. OBCHOD A MARKETING
V roce 2015 se obchodní strategie společnosti zaměřila na udržování stávajících
zákazníků, budování povědomí zákazníků o firmě a v neposlední řadě na sledování trendů na
pekařském trhu s cílem uspokojovat aktuální potřeby zákazníků.
Trendem poslední doby jsou především zdravé potraviny, minimalizace obsahu
emulgátorů, správné výživové hodnoty potravin a přínos potravin pro zdraví. Zákazníci se
zajímají rovněž o původ potravin, jejich regionalitu, udržitelnost zdrojů apod. Na všechny tyto
situace se snažíme reagovat, proto i některé naše výrobky již obsahují známá označení: „UTZ
certified kakao“ apod. Rovněž se snažíme vylepšit výživové hodnoty některých našich
výrobků.

Společnost se prezentuje věžičkou, a dále jako brandovou využívá značku Klasa.
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Firma dodává největší část své produkce do prodejen a centrálních skladů
mezinárodních řetězců. Dále dodává do sítí národních a lokálních řetězců, jednotlivým
nezávislým prodejnám a zákazníkům. Nemalou součástí odběrů jsou firemní prodejny, a to
především jako předkasové prodejny v řetězcích nebo v rámci nákupních center. V roce 2015
byla nově otevřena firemní prodejna Tesco Sušice.

Společnost je držitelem certifikátů HACCP, ISO 22000, BRC a IFS.

4. 4. VÝROBNÍ ČINNOST
Výroba společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je realizována na provozovnách
pekárny a cukrárny v Klatovech. Na plně automatizované lince vyrábíme ucelenou řadu
polotrvanlivých lineckých třených rohlíčků. Tím je zajištěna výrobní kapacita k celoplošné
distribuci polotrvanlivé cukrařiny do centrálních skladů obchodních řetězců i do nezávislé
obchodní sítě. Standardnosti výrobků a výrazného zvýšení produktivity práce je dosaženo
zajištěním plně automatizované výroby.
V listopadu 2015 proběhla úspěšně na provozech v Klatovech certifikace podle
mezinárodní normy IFS (International Food Standard) a certifikace podle mezinárodní normy
BRC (Global Standard for Food Safety). Při dozorovém auditu jsme obhájili funkčnosti
systému kritických bodů HACCP a funkčnost systému řízení podle normy ISO 22 000. Na
podzim roku 2015 získala společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. certifikát HG-BH* a
ucházela se o certifikát UTZ (viz. příloha 1). Vzhledem k malé spotřebě kakaa dostala naše
společnost pro používání označení UTZ na obale výjimku z certifikace. Cílem udržování
certifikovaného Integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin (ISMBP) je zajistit
bezpečnost potravin tak, aby neexistovaly žádné slabé články v mechanismu výrobního řetězce.
ISMBP specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, ve kterém
organizace obhajuje a dokazuje svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní
nezávadnosti potravin. Tím je schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který vyhovuje
nejen požadavkům zákazníků, ale i legislativě vztahující se k bezpečnosti potravin. Cílem je
zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly možných rizik spojených
s výrobou a dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému. Systém
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řízení podle ISMBP významně napomáhá podpořit obchodní strategii firmy nejen v České
republice, ale také v zahraničí.
Včasné zajištění kompletního sortimentu ve standardní kvalitě je základním cílem
výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Vzhledem k vysokým požadavkům na trh
s pekařským a cukrářským zbožím, realizujeme výrobu kvalitního zboží, servis a čerstvost
zboží několika denními závozy.
Výrobní řadu polotrvanlivých výrobků jsme v roce 2015 rozšířili o výrobek Povidláčky 200g. Korpusy třených rohlíčků jsou slepeny švestkovými povidly, přestříkány
tmavou cukrářskou polevou a zabaleny po 6 kusech do tradičního blistru.
Vedle tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba společnosti orientuje i na
nové trendy vícezrnných druhů pečiva, celozrnných chlebů a krájených a balených chlebů.
Výroba měkké cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech.
Vedle výroby tradičních zákusků vyrábíme i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy, které
dle požadavků zákazníků obměňujeme.
V roce 2015 jsme pro naše zákazníky připravili tyto inovované výrobky: Modelované
výrobky 80g, Muffiny 75g, Šátečky s fruktózou s různou náplní 50g, Housku zlatý len 60g,
Mini ciabatty 40 a 60g a Medovník 140g,

4. 5. INVESTIČNÍ ČINNOST
V roce 2015 jsme pořídili a zařadili do majetku společnosti:
– vysokozdvižný vozík LINDE – pro manipulaci s paletami hotových výrobků – linka
polotrvanlivého pečiva,
– předkasová prodejna v obchodním domě TESCO v Sušici - vybudována a prodejním
zařízením vybavena ,
– server HP Proliant - zakoupen pro zrychlení chodu, zálohování a zlepšení antivirového
systému.
V rámci technického zhodnocení jsme provedli:
– výkonnější čerpadlo a úpravu přívodního potrubí k lince polotrvanlivého pečiva
„Zařízení na přípravu náplní“ – zakoupeno a uvedeno do provozu.

4. 6. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII
Společnost nadále pokračuje ve zlepšování své práce i vybavenosti v environmentální
oblasti (ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady atd.):
-

dodržuje všechny legislativní normativy, je podrobena kontrole v rámci akreditace
dle norem ISO 22000, IFS, BRC
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-

obnovuje vozový park pořízením nových nákladních a osobních automobilů, které
splňují platné emisní požadavky EU

4. 7. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST
V roce 2015 pracovalo ve společnosti 250 zaměstnanců (přepočtený stav), což je oproti
roku 2014 snížení počtu o 14 zaměstnanců. Snahou organizace je stabilizovat kmen pracovníků
a zlepšovat jejich vztah k efektivitě a řádnému využívání pracovní doby.
I v roce 2015 pokračovala implementace elektronického docházkového systému za
účelem zefektivnění a automatizace procesů mezi prvotní evidencí docházky zaměstnanců a
mzdovým systémem.

V Klatovech dne: 29.4.2016

…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec

12

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů

Společnosti:

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.

Za účetní období:

2015

1.

Identifikace osoby ovládané podávající zprávu:

Obchodní firma:
Nový název obchodní firmy:
Sídlo:
IČ:
Zapsána v obchodním rejstříku:
Soud, u nějž je OR veden:
Oddíl:
Vložka:

2.

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602, Klatovy IV, PSČ 339 15
60197412
Ano
Krajský soud v Plzni
B
781

Struktura zprávy:
V souladu s ustanovením § 82 ZOK předkládá statutární ředitel společnosti následující
zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající a mezi ovládanou osobou a
ostatními ovládanými osobami za účetní období shora uvedené.
V odst. 3 uvádíme strukturu propojených osob v podobě schématu a v odst. 4 u
jednotlivých ovládajících osob a ostatních osob ovládaných těmito ovládajícími
osobami právní vztahy se společností podávající zprávu, a sice u každé z nich v daném
účetním období uzavřené smlouvy, učiněné právní úkony a ostatní skutečnosti, o nichž
tak stanoví § 82 ZOK.

3.

Organizační struktura propojených osob je znázorněna v přiloženém grafu.

4.

Identifikace osoby ovládající ve vztahu k ovládané osobě a přehled o vztazích
mezi propojenými osobami:

Ovládající osoba:

A.

Obchodní firma:
Sídlo:
Reg. Číslo
Právní důvod postavení
ovládající osoby:

BADENILL MANAGEMENT LIMITED
17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cyprus
HE279960
většinový akcionář

Období:

2015

-1-

Druh

Datum

Charakteristika

(sml., pr.úkon, opatření)
Výplata dividend za rok 2014

5.

(poskytnutá plnění a protiplnění, hodnocení
vzniklé újmy)
8.6.2015, 4.6.2015

plnění: peněžité, újma: nevznikla

Tato zpráva je součástí výroční zprávy, správnost údajů v ní uvedených bude
prozkoumána správní radou a bude ověřena auditorem.

V Klatovech dne: 31.3.2016

…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec

-2-

BADENILL MANAGEMENT
LIMITED
17, Gr. Xenopoulou Street, 3106
Limassol, Cyprus

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602
Klatovy IV, 339 15
IČO: 60197412

V Klatovech dne: 31.3.2016

