PEKÁRNY A CUKRÁRNY
KLATOVY, A. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

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

OBSAH:
1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
2. ÚVODNÍ SLOVO STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE
3. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S.
3. 1. FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU
3. 2. OBCHOD A MARKETING
3. 3. INFORMATIKA
3. 4. VÝROBNÍ ČINNOST
3. 5. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII
3. 6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST
Příloha
1. Certifikát jakosti
2. Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora k 31. 12. 2018
3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

2

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

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 2018
Správní rada
Předseda:

Ing. Karel Robert Blažek

Člen:

Lenka Tučková

Člen:

Martin Tuček

Statutární ředitel
Antonín Trefanec

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 jméno.
Majitel 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. 2018
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. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení akcionáři,
uplynulý rok nám všem opět připomenul, jak náročné je udržet si své pozice na trhu.
Tradiční výrobky, jak jsme je znali, prožívají již řadu let bouřlivé období změn vyplývající
především z nutnosti přizpůsobit se aktuálním stravovacím trendům. Společnost v roce 2018
pokračovala v marketingových aktivitách na podporu značky „Klasa“, zejména u nových a
inovovaných výrobků. Jedním z nejvýznamnějších opatření, jak se vyrovnat se stále rostoucími
vstupními náklady, bylo v oblasti obchodní politiky 5% navýšení prodejních cen odběratelům.
Ze stejného důvodu se přistoupilo k navýšení prodejních cen i na firemních prodejnách.
Rok 2018 byl pro společnost v oblasti hospodaření úspěšný. Hospodářský výsledek společnosti
překročil úroveň předcházejícího roku 2017 a nadále vykázal ziskový efekt. Plánované objemy
výroby byly splněny na 102%. V roce 2018 dosáhla naše společnost zisku před zdaněním ve
výši 22 285 tis. Kč, tržby za výrobky, služby a zboží v roce 2018 činily 373 mil. Kč, což
představuje nárůst o 12% oproti roku 2017.
V rámci našich výrobních aktiv se zaměřujeme na neustálé zvyšování kvality svých výrobků.
Jedním z cílů jak tento trend naplňovat jsou investice do nového strojního vybavení. Z důvodu
plánovaného rozšíření výroby „Kávového zrna“, bylo nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci
vhodných prostor, kam bylo následně umístěno nově pořízené strojní zařízení. Tato investice
přispěla k výraznému zrychlení a zefektivnění výroby. V průběhu roku 2018 začala také
realizace dalších dvou projektů, které významně přispějí k energetickým úsporám ve výrobě a
ke snížení finančních nákladů. Jedná se o náhradu stávající pece na pečení běžného pečiva za
novou energeticky úspornější. Druhým plánovaným záměrem je výstavba fotovoltaické
elektrárny. Jedná se o instalaci na střechu objektu pekárny. Z tohoto důvodu byla také
provedena rozsáhlá rekonstrukce této střechy. Oba projekty by měly být dokončeny v roce
2019.
Společnost má certifikovány všechny své klíčové výrobní systémy. Vysoká úroveň kvality
jednotlivých etap výroby je potvrzována každoročními dozorovými audity. V roce 2018
společnost obhájila certifikaci IFS - neohlášený audit.
V následujícím období se bude společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. snažit plnit
schválený plán, který předpokládá realizaci významných investic do sektoru pekařské a
cukrářské výroby, s cílem zefektivnění výrobních procesů a nastavení moderního výrobkového
portfolia, odpovídajícího aktuálním trendům. Realizace těchto aktivit spolu s obchodně
marketingovou strategií budou hlavními nástroji k upevnění pozic u stávajících odběratelů na
tuzemském, ale i na zahraničním trhu.
Závěrem bych rád poděkoval členům správní rady a našim akcionářům za jejich důvěru a trvale
poskytovanou podporu. Dále chci poděkovat nejen všem zaměstnancům za dobře odvedenou
práci, ale i našim obchodním partnerům za vstřícnost a spolupráci, a zejména pak našim
zákazníkům za zachování přízně.
Antonín Trefanec
Statutární ředitel
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3. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S.
3. 1. FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI
Hlavním předmětem činnosti akciové společnosti je výroba a prodej pekařských a
cukrářských výrobků, nákup a prodej zboží zejména pekařského. V malém rozsahu je
provozována podnikatelská činnost v oblasti pronájmu majetku společnosti a prodeje výrobních
surovin.
Výsledek hospodaření (před zdaněním) – hrubý zisk za rok 2018 dosáhl částky 22 285 tis. Kč.
Výsledek hospodaření (po zdanění) – čistý zisk za rok 2018 dosáhl částky 18 581 tis. Kč.
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Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 /v tisících Kč/:
Aktiva k 31. 12. 2018
Stálá aktiva
92 280
oběžná aktiva
96 126
aktiva celkem
188 406
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Pasiva k 31. 12. 2018
vlastní kapitál
cizí zdroje
pasiva celkem
22 285
18 581

138 526
49 880
188 406

Aktiva

stálá aktiva
zásoby
pohledávky
peněžní prostředky

Pasiva
základní kapitál
fondy ze zisku
VH minulých let
VH běžného účetního
období
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
časové rozlišení pasiv
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3. 2. OBCHOD A MARKETING
V roce 2018 jsme pokračovali ve strategii z minulých let. Nadále jsme se snažili
přizpůsobit nabídku výrobků naší průmyslové výrobě. Zároveň jsme našli nové výrobky, které
splňují požadavek velkokapacitní výroby.
Na regionálním trhu jsme začali nabízet Žitovák – výrobek, splňující současné trendy zdraví
prospěšných potravin. Žitovák je chléb s vysokým obsahem vlákniny a je zdrojem bílkovin.
Mezi zákazníky je velice oblíbený, což potvrdily první měsíce prodeje tohoto chleba.

Do řady oblíbených lineckých rohlíčků přibyl nový výrobek – Linecké rohlíčky s meruňkovou
náplní 210 g. Jedná se o první rohlíčky s mléčnou polevou, které se u zákazníků těší velké
oblibě.
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Dalším novým výrobkem jsou kávová zrna v novém elegantním balení. Jejich výroba byla
zautomatizována, proto jsme schopni vykrývat neustále se zvyšující poptávku spotřebitelů.
Kávová zrna jsou cukrářský výrobek, který má v Čechách, ale i v naší výrobě svou tradici.
Tento lahodný dezert vyrábíme ze směsi vynikající kávy a našlehané husté smetany podle
původní receptury z roku 1964. Zákusek, tvarovaný do podoby kávového zrnka, nabízíme po
osmi kusech v celorecyklovatelné papírové krabičce.
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Pro naše zákazníky byla dokončena úprava webových stránek www.pecukt.cz v různých
jazykových mutacích:
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V lednu 2018 prezentovaly zástupkyně naší společnosti výrobky řady lineckých rohlíčků na
mezinárodní výstavě ISM v Kolíně nad Rýnem. Mezi dalšími spoluvystavovateli pod záštitou
agentury Czech Trade načerpaly řadu zkušeností.

3. 3. INFORMATIKA
V roce 2018 pokračovalo rozšiřování funkcionality systému pro řízení skladu hotových
výrobků. Byly přidány vlastnosti pro zvýšení efektivity práce skladníků (využívání složených
čárových kódů, zefektivnění procesu inventury a další). Dále byl vytvořen analytický nástroj
na sledování skladových zásob a objednávek pro efektivnější plánování výroby na lince
lineckého pečiva.
V druhé polovině roku bylo rozhodnuto o změně způsobu vystavování faktur našim
odběratelům, a to na elektronickou formu od 1. 1. 2019. Našim zákazníkům jsme nabídli
zasílání faktur buď formou EDI pro zcela automatické zpracování dokladů (využíváno
především velkými řetězci) nebo zasílání faktur e-mailem ve standardním formátu PDF.

3. 4. VÝROBNÍ ČINNOST
Základním cílem výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je včasné zajištění
kompletního sortimentu ve standardní kvalitě. Vzhledem k vysokým požadavkům na trh
s pekařskými a cukrářskými výrobky, realizujeme kvalitu, servis a čerstvost zboží několika
závozy během dne.
Vedle tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba společnosti orientuje i na nové
trendy vícezrnných druhů pečiva, žitných chlebů, krájených a balených. Výroba měkké
cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech. Vyrábíme tradiční
zákusky, ale i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy.
V měsíci listopadu 2018 jsme úspěšně obhájili při neohlášeném certifikačním auditu certifikaci
podle mezinárodní normy IFS (International Food Standard) na obou našich provozovnách
v Klatovech. Na podzim roku 2018 jsme obhájili certifikát HG-BH*. 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 řízení podle ISMBP významně napomáhá podpořit
obchodní strategii firmy nejen v České republice, ale i v zahraničí.
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3. 5. 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, obnovuje vozový park pořízením nových nákladních a osobních automobilů, které
splňují platné emisní požadavky EU.

3. 6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST
Vzhledem k trvale nízké míře nezaměstnanosti se ani v roce 2018 nedařilo získávat nové
pracovníky do výroby. Omezená dostupnost pracovní síly a významný nárůst nákladů práce se
staly významným faktorem ovlivňujícím výrobu a hospodaření společnosti. Nové pracovníky
se společnost snaží získávat i pomocí spolupráce s agenturami práce. Využíváme také webové
stránky společnosti, inzeráty v regionálních periodikách, inzertní servery na internetu i servis
úřadů práce.
V organizaci v roce 2018 pracovalo 238 pracovníků, (což představuje pokles oproti minulému
roku o 11 pracovníků), z toho 220 pracovníků v pracovním poměru a 18 pracovníků pracovalo
na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (roční přepočtený stav).

V Klatovech dne: 25. 4. 2019

…………………………
Statutární ředitel
Antonín Trefanec
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Certifikát
Neohlášený
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
akreditovaný pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě podepsané dohody tímto potvrzuje, že
činnosti společnosti

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602, 339 15 Klatovy IV, Česko
COID: 16607
Splňuje požadavky uvedené v:

IFS Food Version 6.1, November 2017
a další související normativní dokumenty
na Základní úrovni
s hodnocením na 91.76 %

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Praha
v zastoupení: LRQA France SAS
Datum auditu: 14. listopad 2018
Současný certifikát vystaven: 14. leden 2019
Platnost certifikátu do: 04. únor 2020
Datum dalšího auditu od: 16. říjen 2019
Číslo smlouvy: 0047364
do: 25. prosinec 2019 anebo neohlášený
Identifikační číslo certifikátu: 10165178
Rozsah certifikace:
Výroba chleba, běžného pečiva, jemného pečiva baleného do fólie nebo nebaleného a strouhanky v papírových
sáčcích. Výroba lineckého třeného pečiva baleného do PS blistrů a fólie. Výroba cukrářských výrobků balených
do fólie a kartónu nebo nebalených.
Produktové kategorie: 6 - 6 - Výrobky ze zrní, cereálie, pečivo, cukrářské výrobky, snacky,
Technologické kategorie: D, F

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's
Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed
a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France
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