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Prenosimo iz dnevnika "Glas Slavonije", objavljeno 14. studenog 2016.
REKORDI U TVORNICI ŠEĆERA OSIJEK U ovogodišnjoj kampanji u osječkoj

šećerani zabilježili najvišu digestiju repe dosad

U nešto više od 60 dana prerade šećerne repe i rafinacije sirovog šećera u ovogodišnjoj
jesenskoj kampanji proizvodnje bijelog kristal-šećera u Tvornici šećera Osijek (TŠO)
prerađeno je više od 300 tisuća tona šećerne repe, oko 20 tisuća tona sirovog šećera i
proizvedeno je preko 60 tisuća tona bijelog kristal-šećera.
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Kampanja bi trebala trajati do kraja prosinca, a ukupno će biti prerađeno oko 550 tisuća tona
šećerne repe i 36 tisuća tona sirovog šećera.

Ukupna proizvodnja u jesenskoj kampanji bit će oko 110 tisuća tona bijelog kristal-šećera. I
prinosi i digestija (sadržaj šećera) šećerne repe u ovoj su godini kod gotovo svih proizvođača
Tvornice šećera Osijek iznad višegodišnjih prosjeka. Prosječan prinos šećerne repe po
hektaru s dosad izvađenih površina je 82 t/ha, a prosječna digestija dopremljene repe u TŠO
je 16,25 te prosječne nečistoće od nešto više od 10 %. Sve to kazuje da će proizvođači
šećerne repe u ovoj godini biti izrazito zadovoljni poslovnim rezultatima i zaradom iz svoje
suradnje s Tvornicom šećera Osijek.
Uspješna suradnja
- Kada govorimo o nekakvim dosadašnjim rekordima koje su zabilježili proizvođači šećerne
repe u ovogodišnjoj jesenskoj kampanji TŠO-a, moglo bi se spomenuti da je najveći prinos
šećerne repe po hektaru na pojedenim područjima i kod pojedinih proizvođača dostigao brojku
od 105 t/ha, a najveća zabilježena digestija repe dopremljene do sada u TŠO iznosila je čak
20,16.

Ovakvi naturalni pokazatelji rezultat su povoljnih vremenskih uvjeta za proizvodnju šećerne
repe u 2016. godine te uspješne i nužne suradnje proizvođača i sirovinske službe Tvornice
šećera Osijek - izjavio je Damir Rogulja, predsjednik Uprave Tvornice šećera Osijek. U
osječkoj šećerani će krajem veljače odnosno početkom ožujka 2017. godine biti odrađena
nova kampanja prerade sirovog šećera, gdje će biti prerađeno minimalno 25.000 tona sirovog
šećera, a ovisno o daljnjim kretanjima cijena bijelog kristal-šećera na tržištu EU moguće je da
će ta brojka biti i veća.

Tvornica šećera Osijek je za prvih devet mjeseci 2016. godine povećala ukupne prihode u
odnosu na devet mjeseci 2015. godine za 70 % na 493 milijuna kuna uz smanjenje
ostvarenog gubitka s 34 milijuna kuna na osam milijuna kuna za prvih devet mjeseci ove
godine.

- Negativan rezultat u ovoj godini isključivo je posljedica realizacije prodaje više od 27 tisuća
tona bijelog kristal-šećera izvan tržišta Europske unije, a koje su bile proglašene
špekulativnim zalihama. Na tom je 'poslu' Tvornica šećera Osijek ostvarila gubitak veći od 20
milijuna kuna, a oportunitetni trošak tog posla je više od 35 milijuna kuna. Pojednostavljeno, da
je TŠO mogao taj šećer realizirati na tržištu EU-a, ostvario bi prihod veći za 35 milijuna kuna
u odnosu na ostvareni i financijski rezultat devet mjeseci 2016. godine bio bi pozitivan. Ipak, i
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unatoč ovim otežavajućim okolnostima koje su do sada utjecale na račun dobiti i gubitka, do
kraja 2016. godine očekujemo da će poslovna godina biti uspješna uz ostvarenje dobiti naveo je Rogulja.
Promjene cijena
Kad je riječ o cijeni šećera, Rogulja navodi da su cijene šećera u Hrvatskoj gotovo na istim
razinama kao i na nama bližim tržištima EU i iznosi nešto više od 600 EUR/tona bez PDV-a i
ona je u ovom trenutku u odnosu na početak godine veća za oko 15 %.

- Ako se uzme u obzir činjenica da je prije početka prerade šećerne repe u EU na tržištu EU
zabilježena povijesno niska razina zaliha bijelog šećera, mogao se očekivati i veći rast cijena
šećera u EU. Ista predviđanja su i sada aktualna za kraj ove/početak 2017. godine. Znatno
veći porast cijene šećera zabilježen je na svjetskom tržištu, gdje je cijena u odnosu na
početak godine sada veća za više od 60 %. Tu dolazi do velike disproporcije između cijene
sirovog šećera i bijelog šećera s obzirom na to da se sirovi šećer dopremljen u Europu i
ocarinjen, dakle prije rafinacije u bijeli kristal-šećer, sada može kupiti po cijenama kojima se
sada u EU trguje bijeli kristal-šećer. To govori da bi bijeli kristal-šećer trebao poskupjeti za
minimalno 10-15 % ili bi trebalo doći do značajnije korekcije cijena sirovog šećera i bijelog
šećera na svjetskom tržištu - rekao je Rogulja.

TŠO je u ovoj godini do sada realizirao prodaju više od 130 tisuća tona bijelog kristal-šećera,
od kojih je 50 tisuća tona prodano u Hrvatskoj, 27 tisuća tona izvan tržišta EU (tzv.
špekulativne zalihe), a ostatak na tržištu EU zemalja koje su tradicionalno tržište šećera iz
Hrvatske (Italija, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Bugarska, Rumunjska).
Zdenka RUPČIĆZavršena prva faza investicije izgradnje vodne građevine za pročišćavanje
otpadnih voda
Prije početka jesenske kampanje šećerne repe završena je prva faza investicije izgradnje
vodne građevine za pročišćavanje otpadnih voda te je završeni dio već implementiran u
procese prerade. Drugi dio investicije trenutno je u izvođenju i bit će završen do kraja 2016.
godine. Ukupna investicija u vodnu građevinu iznosit će više od 10 milijuna eura.
RASTE INTERES ZA SJETVU REPE
Za vrijeme jesenske kampanje šećerne repe istodobno je u tijeku ugovaranje šećerne repe s
proizvođačima za 2017. godinu. U Tvornici šećera Osijek zadovoljni su interesom proizvođača
za sijanje šećerne repe u 2017. godini te je realan rast broja hektara za više od 15 % u odnosu
na ovu godinu, što bi za TŠO značilo sklapanje ugovora s proizvođačima šećerne repe na
više od 8000 hektara.
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