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Název: Lovochemie, a.s. 
IČ: 49100262
DIČ: 196-49100262
Sídlo: Lovosice, Terezínská 147,

PSČ 410 17
Telefon: 0419/561111
Fax: 0419/533098
E-mail: info@lovochemie.cz
Internet: http://www.lovochemie.cz
Právní forma: akciová společnost
Den zápisu: 1. listopadu 1993
Rejstříkový soud: Krajský soud v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 471
Zakladatel: Fond národního majetku

České republiky, Praha
Předmět 
podnikání: Výroba chemických výrobků,

zejména umělých hnojiv. 
Veškerá tato činnost je
zajiš�ována v sídle společnosti.

Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré
dokumenty a materiály uváděné ve výroční
zprávě emitenta: v sídle společnosti (sekretariát

ekonomického ředitele)
Ochranná známka společnosti:

Name: Lovochemie, a.s. 
Corporate ID: 49100262
Tax ID: 196-49100262
Registered Office: Lovosice, Terezínská 147,

PSČ 410 17
Phone: +420/419/561111
Fax: +420/419/533098
E-mail: info@lovochemie.cz
Website: http://www.lovochemie.cz
Legal Status: Joint stock company
Date 
of Incorporation: 1 November 1993
Register Court: Regional Court in Ústí n/L, 

File B, Insert 471
Founder: National Property Fund

of the Czech Republic, Prague
Principal
Operations: Production of chemical        

products, particularly fertilizers.
All these operations are
provided from the Company's 
premises as registered in the 
Register of Companies. 

Premises where all pieces of documentation 
and materials referred to in the Annual 
Report of the issuer are available:

registered office of the Company
(Economic Director's Office)

Registered Trade-mark of the Company:

profil společnosti - základní údaje profile of the company - general information

základní ekonomické ukazatele principal economic indicators
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Výnosy mil. Kč
Náklady mil. Kč
Zisk před zdaněním (ztráta) mil. Kč
Zisk po zdanění (ztráta) mil. Kč
Přidaná hodnota mil. Kč
Prodej celkem mil. Kč

z toho - vývoz mil. Kč
- tuzemsko mil. Kč

Aktiva celkem mil. Kč
Základní jmění mil. Kč
Průměrný počet pracovníků osoby 

Revenues CZKm
Costs CZKm
Profit/(loss) before tax CZKm
Net profit/(loss) CZKm
Value added CZKm
Total sales CZKm

of which- export CZKm
- domestic CZKm

Total assets CZKm
Share capital CZKm
Average number of employees persons

1998 1999 2000

3 138 2 074 2 668
3 127 2 128 2 431

11 -54 237
11 -54 221

543 351 564
2 600 1 696 2 545
1 462 807 1 192
1 138 889 1 353
2 135 1 927 2 030
1 142 1 142 1 141
1 282 888 788



/ VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ,

již podruhé mám tu čest uvádět výroční zprávu
Lovochemie, a. s.

V roce 2000 udělala Lovochemie, a. s. výrazný
pokrok. 

Pokračuje i nadále proces restrukturalizace.
To zvýší schopnost Lovochemie, a. s. obstát i v ná-
ročnější budoucnosti.

Krok za krokem se zjednodušuje i systém řízení
a komunikace ve společnosti. Jednoduché a srozu-
mitelné řízení přispívá k vyšší flexibilitě společnosti
jako celku a zkracuje reakční časy na odezvy
impulsů z trhu.

Dařilo se zajistit enormní výrobu a dodávky hnojiv
na oživený trh za dobré ceny. Veškeré útvary
společnosti podávaly skvělé výkony. Tyto hlavní
faktory příznivě ovlivnily závěrečný výsledek roku
2000, se kterým se seznámíte v této výroční
zprávě.

Pokračoval i proces hledání vnitřních úspor,
zejména surovin, energií a zvýšení efektu nových
investic. Začala výstavba toužebně očekávané
nové výrobny kyseliny dusičné. 

Vnímání společnosti však není podloženo pouze
ekonomickými ukazateli, ale i kladným vztahem
k okolí. Zejména ochrana životního prostředí je
nezbytnou složkou kultury vyspělé společnosti.
Lovochemie v minulém roce opět snížila svůj vliv
na okolí, zejména emise do ovzduší a vod.

/ DEAR SHAREHOLDERS, 
LADIES AND GENTLEMEN,

This is for the second time that I have pleasure
in introducing the annual report of Lovochemie, a.s.
(the "Company").

The Company has made substantial progress
during the year 2000. 

The restructuring progress of the Company has
been on-going and is targeted at increasing
the Company's ability to meet future challenges. 

Changes are being implemented over time to
simplify the management structure and commu-
nication process. A simple and transparent
management process enhances the flexibility
of the Company as a whole and reduces response
time to market impulses. 

The Company was successful in increasing signifi-
cantly its production and in providing fertilizers
to the revived market at favorable prices.
Performance of all the Company's departments
exceeded the set expectations. These key factors
had a favorable impact on the ultimate results
for the year ended 31 December 2000 that are
discussed in greater detail in this annual report.

The Company has been making significant efforts
to implement internal saving measures, specifically
in relation to raw materials, energy sources, and
to increase the effect of new investments. We
have finally initiated a long-expected project for
the construction of a nitric acid production room. 

The perception of the Company is supported not
only by its economic indicators but also by its
environmentally friendly approach. Environmental
protection is an integral component of each
advanced corporate culture. The Company has
reduced the environmental impact of its operati-
ons, specifically the air and water pollutant
emission factors.

úvodní slovo generálního ředitele
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statement from the managing director



Rokem 2000 skončilo století a tisíciletí, ale rozvoj
společnosti pokračuje i ve století dalším.

Dobrým krokem do nového roku byly úspěšné
zkoušky nových výrobků. Úpravy výrobních uzlů
by měly již v roce 2001 umožnit variabilitu
výrobního zařízení tak, aby byly schopny v reálném
čase měnit sortiment a vyrábět produkty, po
kterých je právě poptávka.

Vážení akcionáři, dámy a pánové, rok 2000 byl
pro Lovochemii, a. s. rokem úspěšným. Ujiš�uji Vás,
že celá společnost udělá vše pro to, aby rok 2001,
který je prvním rokem nového století a tisíciletí,
byl rokem neméně úspěšným.

ing. Luděk Peleška
generální ředitel / Managing Director 

The year 2000 was the last year of the century
and millennium and the Company's development
has been set to continue in the coming century. 

Successful tests of new products have been the
first significant achievement in the new year.
Production centers have been adjusted to facilitate,
as soon as in 2001, the flexibility of the production
facilities so as to ensure that the Company is
in a position to adjust production in real time
and as market requires. 

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen, the
Company experienced a successful year during
2000. I assure you that the whole Company will
make its best to ensure that the year 2001, being
the first year of a new century and millennium,
is at least as successful as the past year.
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/ PŘEDSTAVENSTVO

ing. Andrej Babiš předseda 
ing. Petr Kubal místopředseda
ing. Pavel Černý člen
ing. Milan Galia člen
ing. Josef Kasper člen
ing. Dagmar Negrová člen
ing. Luděk Peleška člen (od 10.2.2000)
ing. Pavel Švarc, CSc. člen
ing. Vít Šubert člen

/ DOZORČÍ RADA

ing. Jan Landa předseda 
pí Věra Knobová člen
ing. Otakar Lustik člen
ing. Pavel Dolanský člen (od 10.7.2000)
ing. Radek Hartman člen (od 10.7.2000 

do 27.10.2000)
ing. Vítězslav Ludwig člen (od 7.8.2000)

/ MANAGEMENT 

ing. Luděk Peleška generální ředitel 
ing. Pavel Černý ekonomický ředitel
JUDr. Miloslav Spěváček obchodní ředitel
ing. Emil Volhejn, CSc., MBA výrobní ředitel
ing. Milan Galia technický ředitel
Mgr. Jiří Fiala personální ředitel
ing. Jaroslava Trčková ředitelka řízení jakosti

stav k 31.12.2000

/ ZMĚNY, KTERÉ PROBĚHLY OD KONCE ROKU
DO OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Z důvodu organizačních změn byla od 1.1.2001
zrušena funkce ředitele pro jakost a úsek řízení
jakosti byl začleněn do úseku technického ředitele.

/ BOARD OF DIRECTORS

Andrej Babiš Chairman 
Petr Kubal Vice-chairman 
Pavel Černý Member 
Milan Galia Member 
Josef Kasper Member 
Dagmar Negrová Member 
Luděk Peleška Member (as of 10 February 2000)
Pavel Švarc Member
Vít Šubert Member

/ SUPERVISORY BOARD 

Jan Landa Chairman 
Věra Knobová Member 
Otakar Lustik Member
Pavel Dolanský Member (as of 10 July 2000)
Radek Hartman Member (from 10 July 2000

to 27 October 2000)
Vítězslav Ludwig Member (as of 7 August 2000)

/ MANAGEMENT 

Luděk Peleška Managing Director 
Pavel Černý Economic Director
Miloslav Spěváček Commercial Director
Emil Volhejn Production Director
Milan Galia Technical Director
Jiří Fiala Human Resources Director
Jaroslava Trčková QM-System Director

Status as of 31 December 2000

/ POST BALANCE SHEET DATE EVENTS UP
TO THE DATE OF THE ANNUAL REPORT 

As a result of organizational changes the position
of the QM-System Director has been cancelled
as of 1 January 2001. The QM-System Department
has been moved to the Technical Department.

orgány a management společnosti
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PŘEDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS
zleva shora -up row from left: Vít Šubert, Petr Kubal,
Pavel Švarc, Andrej Babiš, Milan Galia, Josef Kasper,

Luděk Peleška, Dagmar Negrová, Pavel Černý

DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD
zleva shora -up row from left: Vítězslav Ludwig, Otakar
Lustik, Věra Knobová, Jan Landa,

MANAGEMENT / MANAGEMENT
zleva - from left: Emil Volhejn, Milan Galia,

Jaroslava Trčková, Luděk Peleška, Pavel Černý,
Jiří Fiala, Miloslav Spěváček  



organizační struktura organizational structure
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Valná hromada akcionářů
General Meeting of Shareholders

Stav k 31.12.2000
Status as of 31December 2000

Struktura akcionářů ke dni 31.12.2000
The shareholders' structure as of 31 December 2000

Generální ředitel
Managing Director

Úsek generálního ředitele
Department of Managing Director

Úsek řízení jakosti
QM-system Department

Obchodní úsek
Commercial Department

Ekonomický úsek
Economic Department

Technický úsek
Technical Department

Personální úsek
Human Resources Department

Výrobní úsek
Production Department

specifické informace o společnosti

UNIPETROL, a.s. - Praha

specific information about the company 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL / SHARE CAPITAL

ostatní právnické osoby
other juristic persons

LOVODLAŽDICE s.r.o. - Lovosice Agroslužby Žatec, akciová společnost - Žatec

fyzické osoby
natural persons

AGROBOHEMIE a.s. - Praha

50 %

49,01 %

Lovochemie, a.s. - Lovosice

Představenstvo
Board of Directors

Dozorčí rada
Supervisory Board

Představitel vedení pro jakost
QM-System Manager

AGROFERT HOLDING, a.s. - Praha

PRECOLOR, a.s. - Přerov

DEZA, akciová společnost - Valašské Meziříčí

50 %

93,71 %

100 % 69,50 %

5,79 % 0,50 %

100 %



Údaje o koncernu

Společnost ovládající

Název: AGROBOHEMIE a.s.
Sídlo: Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00
IČ: 63078121
Základní kapitál: 1 015 200 tis. Kč
Vlastní kapitál: 1 020 501 tis. Kč
Průměrný počet zaměstnanců: 6
Hospodářský výsledek po zdanění: -15 900 tis. Kč
Údaje o hlavních oblastech činnosti: koupě zboží
za účelem jeho prodeje a prodej
Údaje o tržbách: pouze tuzemsko
1998 (1 600 136 tis. Kč), 1999 (802 599 tis. Kč),
2000 (702 014 tis. Kč)
Sídlo organizační složky podniku emitenta, která se
podílí alespoň 10% na celkovém obratu:
společnost nemá organizační složky
Závislost emitenta na patentech, licencích: ne
Soudní, správní či rozhodčí řízení: ne
Hlavní investice včetně finančních investic:
pouze finanční investice - 1997 (7 100 tis. Kč),
1998 (341 670 tis. Kč), 1999 (866 tis. Kč),
2000 (861 882 tis. Kč)
Hlavní budoucí investice s výjimkou finančních: ne
Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta
a údaje o obchodních vyhlídkách: AGROBOHEMIE
obchoduje pouze se čpavkem a močovinou na
tuzemském trhu. K tomuto má uzavřenou dlouho-
dobou smlouvu do roku 2011 s CHEMOPETROL,
a.s. na dodávky těchto komodit, která stanovuje
minimální výši objemu ročních dodávek.

Společnost ovládaná

Název: Agroslužby Žatec, akciová společnost
Sídlo: Žatec, Staňkovická 2842, PSČ 438 01
IČ: 00224472
Základní kapitál: 86 350 tis. Kč
Vlastní kapitál: 90 667 tis. Kč
Průměrný počet zaměstnanců: 26
Hospodářský výsledek po zdanění: 4 543 tis. Kč
Údaje o hlavních oblastech činnosti: nákup za
účelem prodeje a prodej zboží všeho druhu,
aplikace průmyslových a přírodních hnojiv, látek
a přípravků na ochranu a výživu rostlin, služby
v rostlinné výrobě.
Údaje o tržbách: pouze tuzemsko
1998 (78 100 tis. Kč), 1999 (92 076 tis. Kč), 
2000 (123 688 tis. Kč)
Sídlo organizační složky podniku emitenta, která se
podílí alespoň 10% na celkovém obratu: středisko

Data on the Trust

Controlling Company

Name: AGROBOHEMIE a.s.
Registered office: Praha 3, Roháčova 1099/83,
130 00
Identification no.: 63078121
Share capital: CZK 1,015,200 thousand
Equity: CZK 1,020,501 thousand
Average headcount: 6
Profit/loss after taxation: CZK -15,900 thousand
Major operation: purchase of goods for a purpose
of resale and sale
Sales: only local
1998 (CZK 1,600,136 thousand),
1999 (CZK 802,599 thousand),
2000 (CZK 702,014 thousand)
Registered office of the issuer's branch contributing
with a minimum of 10% to the total turnover:
the Company has no branches.
Issuer's dependence on patents, licenses: n/a
Legal, administrative or appeal proceedings: n/a
Major investments including financial investments:
only financial investments
1997 (CZK 7,100 thousand)
1998 (CZK 341,670 thousand),
1999 (CZK 866 thousand),
2000 (CZK 861,882 thousand)
Major future investment except for financial
investments: n/a
General information on tendencies in the issuer's
activities and data on business prospects:
AGROBOHEMIE is engaged only in local trading
of ammoniac and urea pursuant to a long-term
contract through 2011 with CHEMOPETROL, a.s.
for supplies of the above commodities; the contract
stipulates a minimal volume of annual supplies.

Controlled Company

Name: Agroslužby Žatec, akciová společnost
Registered office: Žatec, Staňkovická 2842, 438 01
Identification no.: 00224472
Share capital: CZK 86,350 thousand
Equity: CZK 90,667 thousand
Average headcount: 26
Profit after taxation: CZK 4,543 thousand
Major operation: purchase of goods for a purpose
of resale and sale, application of industrial and na-
tural fertilizers and substances for plant protection
and nutrition, plant production services.
Sales: only local - 1998 (CZK 78,100 thousand),
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Žatec, Staňkovická 2842 a středisko Postoloprty,
Postoloprty 610
Závislost emitenta na patentech, licencích: ne
Soudní, správní či rozhodčí řízení: ne
Hlavní investice včetně finančních investic:
1997 (1 800 tis. Kč), 1998 (600 tis. Kč),
1999 (1 200 tis. Kč), 2000 (200 tis. Kč), finanční
investice v letech 1997 až 2000 nebyly.
Hlavní budoucí investice s výjimkou finančních:
v roce 2001 předpoklad 3,5 mil. Kč, v roce 2002
předpoklad 9,5 mil. Kč (investice movitého
charakteru - nákladní automobily, sklízecí mlátička).
Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta
a údaje o obchodních vyhlídkách: strategie a rozvoj
společnosti směřuje k postupnému růstu obchodní
činnosti (rozšíření trhu) a přerušení dosavadního
trendu stagnace v poskytovaných službách.

Společnost ovládaná

Název: LOVODLAŽDICE s.r.o.
Sídlo: Lovosice, Terezínská 147, PSČ 410 17
IČ: 25023837
Základní kapitál: 100 tis. Kč
Vlastní kapitál: -993 tis. Kč
Průměrný počet zaměstnanců: 31
Hospodářský výsledek po zdanění: -190 tis. Kč
Údaje o hlavních oblastech činnosti: výroba
exkluzivních dvouvrstvých betonových dlaždic
Údaje o tržbách: jen tuzemsko
1998 (19 753 tis. Kč), 1999 (16 565 tis. Kč),
2000 (18 094 tis. Kč)
Sídlo organizační složky podniku emitenta, která se
podílí alespoň 10% na celkovém obratu:
závod Lovosice, Terezínská 147
Závislost emitenta na patentech, licencích: ne
Soudní, správní či rozhodčí řízení: ne
Hlavní investice včetně finančních investic: ne
Hlavní budoucí investice s výjimkou finančních: ne
Obecné údaje o tendencích v činnosti emitenta
a údaje o obchodních vyhlídkách: program výroby
dlaždic je dán využíváním jednoúčelové linky
na jejich výrobu. Cílem je dále udržovat a rozšiřovat
obchodní sí� v České republice v přímé úměře
na rozvoji stavebnictví.

1999 (CZK 92,076 thousand), 2000 (CZK 123,688
thousand)
Registered office of the issuer's branch contributing
with a minimum of 10% to the total turnover:
Žatec Center, Staňkovická 2842, and Postoloprty
Center, Postoloprty 610
Issuer's dependence on patents, licenses: n/a
Legal, administrative or appeal proceedings: n/a
Major investments including financial investments:
1997 (CZK 1,800 thousand),
1998 CZK 600 thousand),
1999 (CZK 1,200 thousand),
2000 (CZK 200 thousand),
no financial investments in 1997 to 2000.
Major future investments except for financial
investments: 2001 - an estimate of CZK 3.5 mil.,
2002 -an estimate of CZK 9.5 mil. (investments
in movables: trucks, combine harvester).
General information on tendencies in the issuer's
activities and data on business prospects:
the Company's strategy and development are
directed toward a gradual growth of business
activities (market expansion), seeking to overcome
the current stagnation in services rendered.

Controlled Company

Name: LOVODLAŽDICE s.r.o.
Registered office: Lovosice, Terezínská 147, 410 17
Identification no.: 25023837
Share capital: CZK 100 thousand
Equity: CZK (993) thousand
Average headcount: 31
Profit/loss after taxation: CZK (190) thousand
Major operation: production of supreme-quality
two-layer concrete tiles
Sales: only local - 1998 (CZK 19,753 thousand),
1999 (CZK 16,565 thousand),
2000 (CZK 18,094 thousand)
Registered office of the issuer's branch contributing
with a minimum of 10% to the total turnover:
Lovosice plant, Terezínská 147
Issuer's dependence on patents, licenses: n/a
Legal, administrative or appeal proceedings: n/a
Major investments including financial investments:
n/a
Major future investment except for financial
investments: n/a
General information on tendencies in the issuer's
activities and data on business prospects:
the tile production program is subject to the use
of a single-purpose production line. The objective
is to maintain and expand the trade network
in the Czech Republic on the level corresponding
with the development of the building industry.
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Společnost  k 31.12. 2000 neměla žádné vlastní
účastnické cenné papíry. V roce 1998 došlo ke
zvýšení základního kapitálu z 892 mil. Kč na 1 042
mil. Kč (upsání 250 356 ks akcií), v roce 2000
došlo ke snížení základního kapitálu o 652 tis. Kč
(zničení 652 ks vrácených zaměstnaneckých akcií).
Lovochemii, a.s. ovládá mateřská společnost
AGROBOHEMIE a.s., Praha, která vlastnila k 31.
12. 2000 93,71 % akcií. Žádný další z akcionářů
nevlastní více než 5 % akcií. Podmínky pro změny
výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jed-
notlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti
nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.

/ CENNÉ PAPÍRY

Společnost vydala 1 141 234 ks kmenových akcií
(ISIN - CZ0005088757) na majitele o jmenovité
hodnotě 1000 Kč. Akcie byly vydány v zaknihova-
né podobě a jsou veřejně obchodovatelné.
Celkový objem emise činí 1 141 234 000 Kč.
Převoditelnost akcií není omezena. Způsob zdaňo-
vání výnosů dle zákona o daních z příjmu.

Dále společnost vydala 800 ks zaměstnaneckých
akcií (ISIN - 770940002064) na jméno o jmenovi-
té hodnotě 1000 Kč vydaných v listinné podobě,
které jsou převoditelné jen mezi zaměstnanci spo-
lečnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu.
Celkový objem emise činil 800 000 Kč. V roce
2000 došlo ke zničení 652 ks vrácených zaměstna-
neckých akcií a zůstává platných 148 ks zaměst-
naneckých akcií.

Akcie na majitele jsou přijaty k obchodování
na Burze cenných papírů Praha, a.s. na volném trhu
a v RM - systému, a.s. Společnost nemá uzavřenu
smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou
osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé
akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená
s těmito cennými papíry.

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady,
hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti, které jsou před-
mětem jednání valné hromady,  uplatňovat návrhy
a protinávrhy.

Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu),
který valná hromada podle výsledku hospodaření

The Company held no treasury shares as of 31
December 2000. During 1998, the share capital
increased from CZK 892 million to CZK 1,042 mil-
lion (250,356 shares were subscribed for). During
2000, the share capital decreased by CZK 652
thousand (652 repurchased employee shares were
destroyed). The parent enterprise of Lovochemie,
a.s. is AGROBOHEMIE a.s., Praha which held
93.71% of the issued share capital as of 31
December 2000. There is no other shareholder
to hold more than 5% of the stock. The conditions
for changes in the amount of the share capital
and rights resulting from the individual stock types
in the Company's Articles of Association are
as strict as the terms and conditions provided
for in the law.

/ SECURITIES 

The Company has issued 1,141,234 ordinary
registered shares (ISIN - CZ0005088757) with
a nominal value of CZK 1,000 per share. The sha-
res are in the book-entry form and are readily mar-
ketable. The total volume of the issued shares was
CZK 1,141,234,000. The stock can be negotiated
without any restrictions. The method of income
taxation under the Income Tax Act.

In addition, the Company has issued 800 employee
registered shares (ISIN - 770940002064) with
a nominal value of CZK 1,000 per share. These
shares are in the materialized form (evidenced by
paper) and are transferable among the Company's
current employees and the Company's retired
employees. The total volume of the issued
employee shares was CZK 800,000. During 2000,
the Company destroyed 652 employee shares
that were repurchased and the remaining
148 employee shares remain valid and effective.

The registered shares are eligible for trading on
the open market of the Prague Stock Exchange
and via the RM-system, a.s. The Company has not
entered into any contract with a bank or another
authorized entity whereby stock holders would be
able to exercise for free their ownership rights
associated with the securities.

Every shareholder has the right to attend the
general meeting, to vote, to ask for explanations,
and to receive answers to questions about matters
concerning the Company, if such matters are on
the agenda of the general meeting of shareholders,
and to make proposals and counterproposals. 
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určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem
jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité
hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná
do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení
valné hromady o rozdělení zisku. Dividenda se
vyplácí v sídle společnosti.

Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi
akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené
v § 178 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvyšování jmění,
vzniká právo na dividendu až v roce následujícím
po zvýšení základního jmění.

Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího
zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení
svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových
vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
a) v důsledku snížení základního jmění,
b) při vrácení zatímního listu nebo jeho

prohlášení za neplatný,
c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo
na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru
jmenovité hodnoty jeho akcie ke jmenovité hod-
notě akcií všech akcionářů.
Mimořádná valná hromada Lovochemie, a.s. konaná
dne 11. prosince 2000 rozhodla o zrušení veřejné
obchodovatelnosti zaknihovaných akcií společnosti
Lovochemie, a.s. znějících na majitele, vedených
pod ISIN - CZ0005088757. Rozhodla také o změ-
ně podoby všech zaknihovaných akcií společnosti
Lovochemie, a.s. na podobu listinnou. 27. prosince
2000 zveřejnila firma CAPITAL PARTNERS a.s.,
obchodník s cennými papíry, jako řádně zmocněný
zástupce společnosti AGROBOHEMIE a.s. veřejný
návrh smlouvy o koupi akcií Lovochemie, a.s.

Every shareholder is entitled to a proportion of the
Company's profit (dividend) which the general
meeting of shareholders approved for distribution
to shareholders, taking into account the Company's
results of operations. This proportion is determined
as the ratio between the nominal value of the sha-
reholder's shares and the aggregate nominal value
of all the shareholders' shares. Dividends are
payable within 3 months from the date that the
general meeting passes the relevant resolution
on the distribution of profit. The dividend is paid
at the registered office address of the Company.

The Company may distribute profit among its sha-
reholders subject to the conditions set out in
S. 178 (2) of the Commercial Code being fulfilled. 

Shareholders that acquired their shares as part of
the capital increase process are entitled to receive
a dividend in the year following the year in which
the capital increase was completed.

During the existence of the Company and in the
event of its dissolution, shareholders are not
entitled to demand the return of their investments.
A return of the investment is not considered to ha-
ve taken place when payment are provided:
a) Due to a decrease in share capital;
b) On return of an interim certificate, or on decla-

ration of such interim certificate as invalid;
c) On distribution of the liquidation balance share.

In the event of the Company being dissolved
through liquidation each shareholder has the right
to receive a liquidation balance share determined
as the ratio between the nominal value of the sha-
reholder's shares and the aggregate nominal value
of all the shareholders' shares.

At the extraordinary meeting of shareholders
held on 11 December 2000 it was decided
to cancel the tradability of the book-entry shares
of Lovochemie, a.s. registered under ISIN -
CZ0005088757. In addition, it was decided
to transform all book-entry from shares into
certificate shares. On 27 December 2000, the
securities trader CAPITAL PARTNERS a.s., acting
as an authorized agent of AGROBOHEMIE a.s.,
published a draft share purchase agreement
relating to the shares of Lovochemie, a.s.
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/ OPERATIONS

Production Program

The main production program, which accounts for
more than 90 percent of the Company's turnover,
is the production of fertilizers. This production
program includes the production of calcium
ammonium nitrate (CAN), calcium ammonium
nitrate with magnesium (CAN with Mg), com-
pound fertilizers (NPK) in various types of nutrient
ratio N:P:K, calcium nitrate (CN) and liquid
fertilizers, of which the urea ammonium nitrate
solution (UAN) advertised under the commercial
name DAM 390 is the most important. In addition
to the production of fertilizers, the Company
performs the following activities: the production
of abrasive materials for tooth pastes - precipitated
calcium carbonate (Lovatan) and dicalcium-
phosphate dihydrate (Milevit), and the production
of polyethylene hoses or sacks, both with
and without printing.

/ ČINNOST

Výrobní program

Hlavním výrobním programem, podílejícím
se téměř 90 % na obratu společnosti, je výroba
průmyslových hnojiv. Zahrnuje výrobu ledku
amonného  s vápencem (LAV), ledku amonného
s dolomitem (LAD), kombinovaných hnojiv (NPK)
ve variantní sortimentní skladbě poměru živin
N:P:K, ledku vápenatého (LV) a kapalných hnojiv,
z nichž nejvýznamnější je roztok dusičnanu
amonného s močovinou s obchodním názvem
DAM 390. Na výrobu hnojiv navazuje produkce
abrazivních materiálů pro výrobu zubních past -
sráženého uhličitanu vápenatého (Lovatan)
a hydrogen-fosforečnanu vápenatého dihydrátu
(Milevit) a polyetylénových hadic nebo pytlů
s potiskem i bez potisku. 

K dalším výrobkům v oblasti organické výroby patří
karboxymetylcelulóza (LOVOSA T20, TS20) jako
přípravek pro výrobu pracích prášků, nátěrových
hmot a pro výplachové emulze při zemních vrtech.
Společnost dále vyrábí Živou vodu, práškovou
aromatizovanou směs určenou k přípravě nápojů
pro doplnění vápníku, hořčíku a vitamínu C
v organismu.

As part of its efforts in the organic chemistry
industry the Company produces carboxymethylcel-
lulose (under the name LOVOSA T20, TS20)
which is used as an additive for the production
of detergents, coating compositions and for drilling
emulsions for producing wells. The Company also
produces Živá voda which represents effervescent
aromatized powder mixtures intended for the pre-
paration of drinks used to supplement calcium,
magnesium and vitamin C in human organism.

Výroba hnojiv (v tis. tun čistých živin)
Production of Fertilizers (in thousand MT of pure nutrients)

Draselná hnojiva (K2O)
Potash fertilizers (K2O)

1998 1999 2000
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Fosforečná hnojiva (P2O5)
Phosphate fertilizers (P2O5)

Dusíkatá hnojiva (N)
NItrogen fertilizers (N)
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Prodej

Tržby za prodej výrobků společnosti dosáhly v roce
2000 celkové částky 2 545 mil. Kč a ve srovnání
s podnikatelským plánem byly vyšší o 404 mil. Kč.
Hlavním důvodem bylo především celkové snížení
produkce průmyslových hnojiv v Evropské unii
a omezení dovozů průmyslových hnojiv do České
republiky.

Sales

For the year ended 31 December 2000, sales
of products of the Company amounted to CZK
2,545 million and exceeded the estimated sales
as outlined in the business plan by CZK 404
million. This was largely attributable to the overall
decrease in the production of fertilizers in the
European Union and limited imports of fertilizers
into the Czech Republic.

Podíl výrobků na tržbách společnosti
Proportion of products to the Company´s Sales

Průmyslová hnojiva
Fertilizers

1998 1999 2000

3,9 2,3
2,7

13,4

77,7
3,5

6,2
3,5

86,8
2,3 6,1

2,689,0
Viskózové hedvábí kordové
Viscose cord rayon

LOVOSA
LOVOSA

Energie
Energy

Ostatní malotonážní výroba
Other small-scale production

Oddělení energetiky a vodního hospodářství
zajiš�uje výrobu potřebných energií pro vlastní
spotřebu a částečně i pro cizí odběratele. Vyrábí
teplo, elektrickou energii, technologické druhy vod,
zajiš�uje rozvod těchto médií a rozvod zemního
plynu v areálu společnosti. Součástí energetiky
je i čistící stanice odpadních vod a zabezpečená
skládka nebezpečných odpadů, provozovaná
i pro komerční účely.

The Power and Water Management Department
is engaged in generating energy and is focused
on meeting energy requirements of the Company
as well as external customers. This department
generates heat, electricity, various sorts of techno-
logical water, and distributes these products and
natural gas within the premises of the Company.
The Power and Water Management Department
also operates a sewage treatment plant and
a secure dump site of hazardous waste which
is also run for commercial purposes.

Výroba, nákup a prodej elektrické energie (tis. MWh)
Generation, Purchase and Sale of Electricity (in thousand MWh)

Prodej elektrické energie
Sold Electricity

1998 1999 2000
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33,1
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Nákup elektrické energie
Purchased Electricity

Vlastní výroba elektrické energie
Electricity generatet by the Company
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Prodej průmyslových hnojiv na zahraniční trh
se uskutečňuje na základě dlouhodobé smlouvy
o spolupráci prostřednictvím obchodní společnosti
AGROFERT HOLDING, a.s., Praha, částečně i vlast-
ními aktivitami. Prodej průmyslových hnojiv na
tuzemském trhu je zabezpečován přímým i zpro-
středkovaným prodejem ACHP a ZZN, výjimečně
jsou prováděny prodeje konečnému spotřebiteli. 

Prodej ostatních produktů na tuzemský a zahraniční
trh zajiš�uje společnost prostřednictvím vlastních
obchodních vztahů.

Fertilizers are sold to foreign markets either under
a long-term cooperation agreement entered into
with AGROFERT HOLDING, a.s., Praha or through
the Company's own activities. Fertilizers are sold
to the local market either directly or through
mediators such as ACHP and ZZN. In exceptional
cases, the Company sells its fertilizers directly
to the ultimate consumer. 

Sales of other products to the domestic and foreign
markets are effected through the Company's own
activities. 

Při kontrolním auditu certifikovaného systému
jakosti podle normy EN ISO 9002 byla v roce
2000 potvrzena platnost certifikátu systému jakosti
na výrobu a prodej LAV, LAD a LOVOSY T20
a TS20 do června 2002. Značka Czech Made
byla na další 2 roky propůjčena společnosti na
výrobky ledek amonný s vápencem a Živá voda.

Popis nemovitostí vlastněných společností

Téměř veškeré nemovitosti vlastněné společností
se nacházejí v areálu závodu, sídle společnosti
a mají charakter technologií pro výrobu hnojiv
a pomocných činností (energetika, železniční
doprava, administrativa), kromě Hotelového domu
v Litoměřicích a rekreačního zařízení ve Špindlero-
vě Mlýně.  Údaje o hodnotách viz rozvaha. Celková
výměra vlastněných pozemků činila 1244 tis. m2.

During 2000, the certified quality system was
reexamined for compliance with the EN ISO
9002 standard and the validity of the Company's
ISO certificate applicable to the manufacture
and sale of CAN, CAN with Mg, LOVOSA T20
and TS20  has been extended by June 2002.
In addition, the Czech Made license related
to CAN and Živá voda has been extended
for another two years. 

Description of Real Estate Owned
by the Company 

Almost all pieces of real estate owned by
the Company are located on the premises of the
enterprise, the Company's seat, and represented
by technologies for the production of fertilizers
and auxiliary activities (energetics, railway trans-
portation, administration), with the exception
of the  Hotelový dům ("Hotel Home") in Litoměřice
and a leisure time center in Špindlerův Mlýn. Refer
to the Balance Sheet for data on the values. The
total area of the lot was 1,244 thousand of sq m.

Struktura tržeb (v mil. Kč)

Hnojiva celkem Viskózové hedvábí kordové Ostatní
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Vývoz 1 319 785 1 159 36 0 0 57 22 33
- z toho SRN 1 137 673 1 034 2 0 0 0 0 11

Tuzemsko 683 678 1 106 311 0 0 194 211 247
Prodej celkem 2 002 1 463 2 265 347 0 0 251 233 280

Structure of Sales (CZKm)

Total fertilizers Viscose cord rayon Other
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Export 1,319 785 1,159 36 0 0 57 22 33
- of which Germany 1,137 673 1,034 2 0 0 0 0 11

Czech Republic 683 678 1,106 311 0 0 194 211 247
Total sales 2,002 1,463 2,265 347 0 0 251 233 280
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Patenty, licence, vynálezy

Společnost nevlastní patenty a autorská osvědčení,
které by zásadně ovlivnily její podnikatelskou čin-
nost a ziskovost. V roce 1999 byl přihlášen vynález
na „Průmyslové hnojivo zajiš�ující současně výživu
a ochranu rostlin" pomocí mezinárodní přihlášky
PCT. Výrobek je postupně uváděn na trh.

Během posledních dvou účetních období nebylo
zahájeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, které
by mělo významný vliv na finanční situaci emitenta.

Investice

Patents and Licenses 

The Company holds no patents or copyright
licenses that would have a significant impact
on its operations and profitability. During 1999,
the Company obtained a patent for "Industrial
Fertilizer Nurturing and Protecting Plants" by way
of an international PCT application form. This
product is being introduced to the market. 

During the past two years, no legal claims, adminis-
trative or arbitration proceedings that would have
a material impact on the Company's financial
position were initiated against the Company.

Investments

Rok 1997
Název investice Pořizovací cena v tis. Kč
sanace skládky Lukavec 84 513
modernizace výrobny NPK 25 219
využití skládky Lukavec 17 499
výroba Živá voda - Kalcium 9 602

Rok 1998
Název investice Pořizovací cena v tis. Kč
rekonstrukce kotle K4 57 370
rekonstrukce cirkulačního okruhu KD 1-4 34 380
modernizace výrobny NPK 25 694
PtRh a Pd síta 11 368

1997
Investment Cost in CZK thousand
Recultivation of the Lukavec dump 84,513
Modernization
of the NPK production room 25,219
Utilization of the Lukavec dump 17,499
Živá voda - Kalcium production site 9,602

1998
Investment Cost in CZK thousand
Reconstruction of the K4 boiler 57,370
Reconstruction
of the KD 1-4 circulation circuit 34,380
Modernization
of the NPK production room 25,694
PtRh and Pd grid 11,368

Investice (v mil. Kč)
Investments (CZKm)

1997
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1998 1999 2000

175,6
194,5

144,4

130,4

1997 1998 1999 2000

Investice celkem (v mil. Kč) / Total investments (CZKm) 175,6 194,5 144,4 130,4
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Rok 1999
Název investice Pořizovací cena v tis. Kč
modernizace výrobny NPK 21 109
chlazení LAV 18 428
PtRh a Pd síta 15 835
sanace areálu a.s. 8 442

Rok 2000
Název investice Pořizovací cena v tis. Kč
velkokapacitní výrobna KD 6 37 058
modernizace výrobny NPK 20 482
rozšíření filtrů S-1770 8 110
zvýšení kapacity skladu LAV 6 106

1999
Investment Cost in CZK thousand
Modernization
of the NPK production room 21,109
Cooling of CAN 18,428
PtRh and Pd grid 15,835
Recultivation of the Company's premises 8,442

2000
Investment Cost in CZK thousand
High-capacity KD 6 production room 37,058
Modernization
of the NPK production room 20,482
Expansion of the S-1770 filters 8,110
Enhancement of capacity
of the LAV warehouse 6,106

Veškeré investice byly pořízeny v rámci závodu
z vlastních zdrojů společnosti (výjimku tvořila akce
rekonstrukce cirkulačního okruhu KD 1-4 v roce
1998, která byla pořízena z úvěrových prostředků).

V roce 2000 byla zahájena realizace strategické
investice výstavby velkokapacitní jednotky na výrobu
kyseliny dusičné - KD 6 - 900 t/den, s celkovou
pořizovací hodnotou 1,3 mld. Kč a s dobou pořízení
v letech 2001 - 2002. Cizími zdroji bude financo-
váno 60 % hodnoty investice, zbylých 40 % bude
financováno vlastními zdroji.

All investments were acquired within the enterprise
from the Company's internal sources (with the
exception of the reconstruction of the KD 1-4
circulation circuit in 1998 acquired from a granted
loan).

During 2000, the Company primarily invested
in the construction of a large-capacity nitric acid
production room - KD 6 - 900 t/day, at a total cost
of CZK 1.3 billion. This construction is expected to be
finalized in 2001 - 2002. Sixty percent of this project
is financed by outside funding and the remaining
forty percent by the Company's internal funds.

Finanční investice 

Název investice (v tis. Kč) 1997 1998 1999 2000

nákup 69,5 % akcií Agroslužeb Žatec, akciová společnost 0 0 29 500 0

Financial Investments

Investment (CZK thousand) 1997 1998 1999 2000

Purchase of 69.5% of stock of Agroslužby Žatec, akciová společnost 0 0 29,500 0
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Zaměstnanci

Společnost i v roce 2000 pokračovala v realizaci
opatření vedoucích k výrazné racionalizaci organi-
zace a snížení nákladů, které zahájila v roce 1997.
V rámci těchto restrukturalizačních opatření se
snížil v roce 2000 počet systemizovaných míst
z 806 na 751 k 31.12.2000.

Průměrný počet zaměstnanců společnosti za rok
2000 byl 788 osob, z toho 530 dělníků a 258
technických a administrativních.

Employees

During 2000, the Company continued to take
measures to rationalize considerably its structure
and to cut costs. These measures were initiated
in 1997. Under the restructuring program the
Company made a headcount reduction from 806
to 751 from 1999 to 2000. 

During 2000, the average number of the Company's
employees was 788, of which 530 were workers
and 258 were technical and support staff.

/ MAJETEK A FINANČNÍ SITUACE

Základní ukazatele finanční analýzy

Dobré hospodářské výsledky společnosti v roce
2000 se pozitivně promítly i do ukazatelů finanční
analýzy. Finanční ukazatele celkové zadluženosti
a míry zadluženosti mají dlouhodobou klesající
tendenci. Ukazatele běžné i celkové likvidity
nevybočují z rámce standardní situace podniků
chemického průmyslu. V roce 2000 dosáhla
společnost výraznějšího zisku, a to se následně
projevilo i v ukazatelích rentability.

/ ASSETS AND FINANCIAL POSITION

Principal Ratio Analyses 

Good results recorded for the year ended
31 December 2000 had a favorable impact
on the ratio indicators. Total indebtedness
and gearing have been declining in the long
term. Current liquidity and total liquidity ratios
are consistent with the liquidity ratios typically
reported by the companies operating in the same
industry. The Company generated a significant
profit for the year ended 31 December 2000
and this fact was reflected in the return on equity
ratios.

Zaměstnanci
Employees
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Průměrný počet zaměstnanců v letech 1998 - 2000
Average Number of Employees in 1998 - 2000

1998 1999 2000

Zaměstnanci / Employees 1 282 888 788
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1998 1999 2000

Celková zadluženost (%) / Total indebtedness (%) 45,9 43,0 35,7
Míra zadluženosti (%) / Gearing (%) 85,0 75,3 55,4
Běžná likvidita / Current liquidity 0,45 0,40 0,83
Celková likvidita / Total liquidity 0,90 0,99 1,17
Rentabilita vlastního kapitálu (%) / Return on equity (%) 1,0 x 16,6

celková zadluženost = cizí zdroje/aktiva
míra zadluženosti = cizí zdroje/vlastní jmění
běžná likvidita = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/krátkodobé závazky
celková likvidita = (oběžná aktiva - dlouhodobé pohledávky)/krátkodobé závazky
rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní jmění

Total indebtedness = liabilities/assets
Gearing = liabilities/equity
Current liquidity = (Cash + short-term debtors)/short-term creditors 
Total liquidity = (Current assets - long-term debtors)/short-term creditors
Return on equity ratio = net profit/equity

Informace o očekávané hospodářské a finanční
situaci v příštím roce a víceletém výhledu

V roce 2001 společnost očekává, že dosáhne tržeb
z prodeje v částce cca 2,6 mld. Kč a zisku před
zdaněním cca 200 mil. Kč. Společnost má pro
období 2001 až 2007 zpracovaný dlouhodobý
plán s velikostí obratu z prodeje v pásmu 2,6
až 3,0 mld. Kč a s tvorbou zisku před zdaněním
v pásmu 120 až 130 mil. Kč. Pokles tvorby zisku
v období krátce po roce 2001 oproti hodnocenému
roku je dán vlivem odpisů a úroků z nové investice
KD 6.

Forecasted Performance and Financial Position
of the Company 

For the year ending 31 December 2001,
the Company expects to generate sales
of approximately CZK 2.6 billion and ross profit
of approximately CZK 200 million. The Company
has developed a long-term plan for the period
2001 - 2007 whereby the sales are estimated
at CZK 2.6 - 3 billion and gross profit at CZK
120 - 130 million. The decline in the profit figure
in the period shortly after 2001 is attributable
to depreciation and interest on the new
investment project KD 6.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v mil. Kč)
Overview of Changes in Equity (CZKm) 1998 1999 2000

Vlastní kapitál / Equity 1 154 1 099 1 320

Hospodářský výsledek Lovochemie, a.s. (zisk, ztráta) po zdanění
z běžné činnosti emitenta připadající na jednu akcii
Net Earnings/(Loss) per Share 1998 1999 2000

Hospodářský výsledek připadající na 1 akcii (v Kč)
Net earnings/(loss) per share (CZK) 7 -49 196
(Hospodářský výsledek z běžné činnosti po zdanění celkem - v mil. Kč)
(Net profit/(loss) - (CZKm) (6) (-56) (224)

The Company has declared no dividends since its
incorporation.

Lovochemie, a.s. od svého založení zatím
akcionářům dividendy nevyplácela.



/ STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY - STAV K 31.12.2000

Představenstvo

ing. Andrej Babiš předseda 2.9.1954 Praha 3, Roháčova 83, 130 00

generální ředitel AGROFERT HOLDING, a.s.

ing. Petr Kubal místopředseda 7.12.1949 Litvínov, Bezručova 1704, 436 01
výrobní ředitel CHEMOPETROL, a.s.

ing. Pavel Černý člen 1.2.1951 Lovosice, Dlouhá 1043/3, 410 02
ekonomický ředitel Lovochemie, a.s.

ing. Milan Galia člen 29.8.1944 Litoměřice, Sadová 452/11, 412 01
technický ředitel Lovochemie, a.s.

ing. Josef Kasper člen 17.9.1928 Litoměřice, Pokratická 92, 412 01
podnikatel

ing. Dagmar Negrová člen 19.1.1961 Praha 3, Roháčova 87, 130 00
ekonomická ředitelka AGROFERT HOLDING, a.s.

ing. Luděk Peleška člen 26.7.1960 Praha 10, Pražská 1014/2, 120 00
generální ředitel Lovochemie, a.s.

ing. Pavel Švarc, CSc. člen 19.5.1956 Praha 9, Místecká 451, 199 00
generální ředitel UNIPETROL, a.s.

ing. Vít Šubert člen 29.3.1949 Praha 4, Klapálkova 2238/1, 140 00
personální ředitel UNIPETROL, a.s.

Dozorčí rada

ing. Jan Landa předseda 3.9.1957 Lovosice, 28. října 836/27, 410 02
finanční ředitel UNIPETROL, a.s.

pí Věra Knobová člen 12.10.1949 Praha 8, Hnězdenská 557, 180 00
zástupkyně ekonomické ředitelky AGROFERT HOLDING, a.s.

ing. Otakar Lustik člen 16.1.1958 Lovosice, Wolkerova 760/1, 410 02
vedoucí oddělení vnitřních služeb Lovochemie, a.s.

ing. Pavel Dolanský člen 22.3.1968 Veltrusy, Zahradní 613, 277 46
controller UNIPETROL, a.s. 

ing. Radek Hartman člen (od 10.7.2000 do 27.10.2000)
13.10.1972 Praha 5, Duškova 6, 150 00

manager dopravní logistiky AGROFERT HOLDING, a.s. (do září 2000)

ing. Vítězslav Ludwig člen 23.1.1958 Třebenice, Lounská 192, 411 13
rozpočtář analytik Lovochemie, a.s.
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/ BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD AS OF 31 DECEMBER 2000

Board of Directors

Andrej Babiš Chairman 2.9.1954 Praha 3, Roháčova 83, 130 00

Managing Director of AGROFERT HOLDING, a.s.

Petr Kubal Vice-chairman 7.12.1949 Litvínov, Bezručova 1704, 436 01
Production Director of CHEMOPETROL, a.s.

Pavel Černý Member 1.2.1951 Lovosice, Dlouhá 1043/3, 410 02
Economic Director of Lovochemie, a.s.

Milan Galia Member 29.8.1944 Litoměřice, Sadová 452/11, 412 01
Technical Director of Lovochemie, a.s.

Josef Kasper Member 17.9.1928 Litoměřice, Pokratická 92, 412 01
Businessman

Dagmar Negrová Member 19.1.1961 Praha 3, Roháčova 87, 130 00
Economic Director of AGROFERT HOLDING, a.s.

Luděk Peleška Member 26.7.1960 Praha 10, Pražská 1014/2, 120 00
Managing Director of Lovochemie, a.s.

Pavel Švarc Member 19.5.1956 Praha 9, Místecká 451, 199 00
Managing Director of UNIPETROL, a.s.

Vít Šubert Member 29.3.1949 Praha 4, Klapálkova 2238/1, 140 00
Human Resources Director of UNIPETROL, a.s.

Supervisory Board

Jan Landa Chairman 3.9.1957 Lovosice, 28. října 836/27, 410 02
Financial Director of UNIPETROL, a.s.

Věra Knobová Member 12.10.1949 Praha 8, Hnězdenská 557, 180 00
Deputy Economic Director of AGROFERT HOLDING, a.s.

Otakar Lustik Member 16.1.1958 Lovosice, Wolkerova 760/1, 410 02
Internal Service Dept Manager of Lovochemie, a.s.

Pavel Dolanský Member 22.3.1968 Veltrusy, Zahradní 613, 277 46
Controller UNIPETROL, a.s. 

Radek Hartman Member (from 10 July 2000 to 27 October 2000)
13.10.1972 Praha 5, Duškova 6, 150 00
Transport Logistics Manager of AGROFERT HOLDING, a.s. (before Sept 2000)

Vítězslav Ludwig Member 23.1.1958 Třebenice, Lounská 192, 411 13
Budget-analyst of Lovochemie, a.s.



22

V Ý R O Č N Í  Z P R ÁVA  /  A N N U A L  R E P O R T  /  2 0 0 0  

No loans or guarantees were granted to the current and previous members of statutory bodies. Benefits
involve cars being provided to management for both private and business purposes. In addition, certain
managers were provided with home telephone lines. 

As of 31 December 2000, four directors held 198 shares of the Company. This number is deemed
immaterial as it represents approximately 0.02 percent of total shares.

Supplies provided to statutory bodies or their members and to members
of the issuer's supervisory bodies (CZK thousand)

Income in cash Of which royalties Income in kind

Board of Directors 1 066 0 0

Supervisory Board 336 0 0

Management 7 920 0 0

The supplies to statutory bodies or their members and to members of the Supervisory Board provided by
entities within the trust from the Czech Republic (including supplies from the issuer, CZK thousand)

Income in cash Royalties Supplies in kind

Board of Directors 1 114 0 0

Supervisory Board 336 0 0

Současným ani bývalým členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky ani záruky. Výhody
spočívají v poskytnutí služebních osobních automobilů členům managementu k používání i k soukromým
účelům a v omezené míře ještě v užívání služební domácí telefonní přípojky k soukromým účelům.

K 31.12.2000 drželi 4 členové statutárních orgánů v majetku nevýznamný počet - celkem 198 ks akcií,
což činí cca 0,02 % z celkového počtu akcií.

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům
a členům dozorčích orgánů emitenta (v tis. Kč)

Peněžité příjmy Z toho tantiémy Naturální příjmy

Představenstvo 1 066 0 0

Dozorčí rada 336 0 0

Management 7 920 0 0

Plnění statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčí rady poskytnuté osobami
v celém koncernu v rámci České republiky (včetně plnění od emitenta, v tis. Kč)

Peněžité příjmy Tantiémy Věcná plnění

Představenstvo 1 114 0 0

Dozorčí rada 336 0 0



Dámy a pánové, vážení akcionáři, vážení hosté.

V souladu s ustanovením § 192 Obchodního
zákoníku a stanovami společnosti, předkládá
představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti
a stavu majetku společnosti Lovochemie, a.s.
Lovosice v roce 2000. 

Souhrnně úvodem je možno konstatovat, že rok
2000 byl historicky od založení akciové společnosti
Lovochemie v roce 1993 rokem nejúspěšnějším.
Po řadě tří let ustoupil v západoevropských zemích
koncem roku 1999 přetlak nabídky průmyslových
hnojiv nad poptávkou, který držel ceny této komodity
na desetiletém minimu. Oživení poptávky po prů-
myslových hnojivech hned začátkem roku 2000
umožnilo naší společnosti odprodat veškeré zásoby
produktů, které byly naskladněny v závěru roku
1999. Po celý rok pak společnost provozovala
s minimálními stavy zásob hotových výrobků, což
mělo pozitivní odraz ve finanční situaci.

Než se budu podrobněji zabývat jednotlivými
oblastmi podnikatelské činnosti, dovolte mi zmínit
se o činnosti statutárních orgánů společnosti v ro-
ce 2000.

Dozorčí rada pracovala ve složení ing. Jan Landa -
předseda, dále ve funkci členů ing. Otakar Lustik
a pí Věra Knobová, všichni po období celého roku.
Na řádné valné hromadě dne 10. 7. byla dozorčí
rada doplněna o ing. Pavla Dolanského a ing. Radka
Hartmana, který dne 27.10.2000 z funkce odstoupil.
Dne 7.8.2000 byla dozorčí rada na základě výsledku
voleb zaměstnanci společnosti doplněna o ing.
Vítězslava Ludwiga. 

Představenstvo pracovalo ve složení ing. Andrej
Babiš - předseda, ing. Petr Kubal - místopředseda
a členové ing. Pavel Švarc, CSc., ing. Milan Galia,
ing. Pavel Černý, ing. Josef Kasper, ing. Dagmar
Negrová, ing. Vít Šubert - všichni jmenovaní po
celý kalendářní rok a od 10.2. 2000 ing. Luděk
Peleška, který ve funkci člena představenstva
nahradil ing. Miloše Vodičku.

Ladies and Gentlemen, Dear Shareholders,
Dear Guests, 

Pursuant to Section 192 of the Commercial Code
and Articles of Association of the Company the
Board of Directors submits its report on financial
performance and financial position of Lovochemie,
a. s. Lovosice for the year ended 31 December 2000.

At the outset it is worth noting that the year 2000
has been the most successful year of the Company
since its formation in 1993. The end of 1999 saw
a reversal of the over-capacity trends prevailing
in the fertilizers industry in the past three years
in Western Europe, which led to the prices of this
commodity being at their ten-year minimum. Signs
of revival in the fertilizers industry made it possible
for the Company to sell off the whole stock of its
products formed during 1999. As such, the
Company operated with minimum levels of stock
during the year. This factor had a favorable impact
on the Company's financial position. 

Before discussing individual areas of business in grea-
ter detail I would like to focus on the activities of the
Company's statutory bodies during the year 2000.

For the whole period the Supervisory Board
consisted of Mr Jan Landa who performed the ro-
le of Chairman and Mr Otakar Lustik and Mrs Věra
Knobová, Board members. At the General Meeting
of Shareholders held on 10 July 2000, Mr Pavel
Dolanský and Mr Radek Hartman were elected
as members of the Board. Mr Radek Hartman
as a member of the Board on 27 October 2000.
On 7 August 2000, Mr Vítězslav Ludwig was elec-
ted by the Company's employees to become
a member of Board. 

The Board of Directors consisted of Mr Andrej Babiš
- Chairman, Mr Petr Kubal - Vice-chairman and the
following members Mr Pavel Švarc, Mr Milan Galia,
Mr Pavel Černý, Mr Josef Kasper, Mrs Dagmar
Negrová, Mr Vít Šubert. All these directors were
appointed for the whole calendar year. Mr Luděk
Peleška was appointed as a member of the Board
on 10 February 2000 and replaced Mr Miloš
Vodička.
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zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
a stavu majetku společnosti v roce 2000

report of the board of directors on financial performance
and financial position for the year ended 31 december 2000



Představenstvo společnosti v průběhu roku 2000
uskutečnilo 7 zasedání, na kterých se zabývalo pra-
videlně hodnocením výsledků hospodaření společ-
nosti, přípravou a realizací projektu výstavby nové
výrobny kyseliny dusičné 6 a v příslušném období
specifickými záležitostmi, jako např. příprava a zajiš-
tění konání valných hromad, schválení podnikatel-
ského plánu na rok 2001, apod.

A nyní bych Vás chtěl, vážené dámy a pánové, se-
známit s hlavními oblastmi podnikatelské činnosti
a stavem majetku společnosti v roce 2000.

Hlavní údaje z účetní závěrky společnosti za rok
2000 byly uvedeny jako součást oznámení o ko-
nání dnešní řádné valné hromady. Akcionáři, kteří
jsou držiteli akcií na jméno, obdrželi jako přílohu
pozvánky písemný materiál s hlavními údaji účetní
závěrky za rok 2000 a návrh na způsob vypořádání
hospodářského výsledku. Akcionáři, kteří jsou držite-
li volně obchodovatelných akcií Lovochemie a jsou
přítomni na dnešní řádné valné hromadě, obdrželi
tento materiál při prezentaci.

Své vystoupení proto zúžím na nejdůležitější údaje
hospodářských výsledků a účetní závěrky roku 2000.

Prodej společnosti dosáhl částky 2,545 mld. Kč.
V porovnání s velikostí prodeje v roce 1999 byl
vyšší o 849 mil. Kč. Nárůstu bylo dosaženo přede-
vším v prodeji hlavního produktu ledku amonného
s vápencem a ledku amonného s dolomitem,
u kterých bylo prodáno více než 473 tis. tun,
tj. o 140 tis. t více než v roce 1999. Významnější
nárůst zaznamenal i prodej kapalného hnojiva
DAM 390, kterého bylo prodáno v roce 2000 přes
136 tis. t, tj. o 43 tis. tun více než v roce 1999.
Menší nárůst objemu prodeje byl dosažen i u hnojiv
typu NPK, u kterých došlo k meziročnímu nárůstu
o 27 tis. tun, avšak záměru prodat 88 tis. t v roce
2000 dosaženo nebylo.

The Board of Directors held 7 meetings during
the year and regularly discussed the results
of operations of the Company, the preparation
and implementation of the project to construct
the new large-capacity nitric acid production room
and specific matters such as the preparation pro-
cess of general meetings, approval of the business
plan for the year ending 31 December 2001 etc.

Ladies and Gentlemen, let us now turn to key
areas relating to the Company's financial perfor-
mance and financial position for the year ended
31 December 2000.

Fundamental disclosures in the Company's financial
statements for the year ended 31 December 2000
have been appended to the notice of the general
meeting of shareholders. Shareholders holding
registered shares received an invitation to participate
in the general meeting together with a briefing
paper outlining principal disclosures in the 2000
financial statements and a proposal for profit
allocation. Shareholders present at this that hold
freely marketable shares of the Company have
received this paper on presentation.

As such, let me focus on key performance data
and disclosures in the financial statements for the
year ended 31 December 2000. 

Sales of the Company amounted to CZK 2,545
billion which represents a year-on-year increase
by CZK 849 million. The increase is primarily due
to the sale of the Company's key products calcium
ammonium nitrate and calcium ammonium nitrate
with magnesium. The Company sold more than
473 thousand tons of these products which
a year-on-year increase by more than 140 thou-
sand tons. In addition, the Company boosted its
sales of the liquid fertilizer DAM 390 up to 136
thousand tons during 2000 which represents
a year-on-year increase by 43 thousand tons.
The sales of NPK compound fertilizers also grew
as evidenced by the year-on-year increase of 27
thousand tons. However, it must be admitted that
the Company failed to achieve its projected sales
of 88 thousand tons in 2000. 
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Of the total sales, exports and Czech market sales
accounted for 47 percent and 53 percent,
respectively. During 2000, the Company's share
in Czech market sales of calcium ammonium
nitrate, liquid fertilizer DAM and compendia
fertilizers amounted to 50 percent, 43 percent
and 21 percent, respetively.

In support of its cross-border sales the Company
took measures to reduce its dependence on the
Elbe river transit system which, similarly as was
the case in 1999, caused substantial difficulties
to importers and exporters due to its limited
navigability.

The Company's financial position was stabilized
during 2000. All working capital requirements
were appropriately funded and the Company was
not required to use in full its financing arrange-
ments with banks given its increasing sales and
minimum levels of stock. The Company entered
into financing arrangements with Komerční banka,
a.s., ČSOB, a.s., Citibank a.s. and CREDIT LYONNAIS
BANK PRAHA, a.s. 

Similarly as was the case in past periods, the
balance of overdue accounts receivable decreased
and the Company carries forward only past due
receivables that originated during the first half
of the 90's. The Company is taking legal action
to recover these amounts. The Company settled
its trade payables and payables to the State,
employees and other creditors as they were due
for settlement.

The Company generated a pre-tax profit of CZK
237.4 million for the year ended 31 December
2000. The gearing of the Company declined from
43 percent to 35.7 percent from 1999 to 2000.
The sales ratio amounted to 9 percent. The profit
made in respect of the year ended 31 December
2000 is used to cover accumulated losses
and is  available for funding capital expenditure
of the Company once the mandatory allocation
to the reserve fund and the obligatory allocation
to the social fund have been made. 
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Z celkové hodnoty prodeje představoval podíl
exportu 47 % a prodej na tuzemský trh 53 %.
V roce 2000 dosáhla Lovochemie podílu z prodeje
na tuzemském trhu u ledku amonného 50 %,
u kapalného hnojiva DAM 390 43 % a u kombino-
vaných hnojiv 21 %. 

Pro zajištění plynulosti prodejů na zahraniční trh
se podařilo realizovat opatření ke snížení závislosti
na labské vodní cestě, která - stejně jako v roce
1999 - pro nízkou hladinu Labe způsobovala
dovozcům i exportérům nemalé obtíže. 

Finanční situace společnosti byla v roce 2000
stabilizovaná. Veškeré provozní potřeby společnosti
byly finančně zajištěny a s ohledem na plynulost
prodejů s minimálními stavy zásob nebylo nutné
využívat v plném rozsahu úvěrových rámců, které
měla společnost od bank k dispozici. Smlouvy
na financování oběžných prostředků byly uzavřeny
s Komerční bankou, a.s., ČSOB, a.s., Citibank a.s.
a CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. 

Stejně jako v předchozích letech zaznamenal
sestupnou tendenci stav polhůtních pohledávek
společnosti a do budoucího období již přetrvávají
jako polhůtní pohledávky pouze pohledávky
z 1. poloviny 90. let, které jsou řešeny soudní
cestou. Závazky z obchodních vztahů i závazky
vůči státu, zaměstnancům a ostatním věřitelům
společnost plnila v řádných termínech.

Společnost v roce 2000 vykázala zisk před zdaně-
ním v částce 237,4 mil. Kč. Zadluženost společnosti
oproti roku 1999 poklesla z 43 na 35,7 %,
rentabilita tržeb dosáhla 9 %. Vytvořený zisk za rok
2000 pokryje neuhrazenou ztrátu z minulého roku
a vedle povinného přídělu do rezervního fondu
i fakultativního přídělu do sociálního fondu předsta-
vuje disponibilní zdroj pro financování budoucích
investičních potřeb společnosti. 



Investice společnosti byly v roce 2000 orientovány
především do výroby průmyslových hnojiv.
Z nejvýznamnějších je možno uvést alkalickou
vypírku plynných exhalací na výrobně NPK
s ekologickým přínosem, rozšíření skladovací
kapacity LAV, rozšíření filtrační kapacity na výrobně
LAV III. Celkem bylo v roce 2000 vynaloženo
v oblasti investic 136 mil. Kč. 

Velká pozornost v roce 2000 byla věnována
přípravě výstavby velkokapacitní výrobny kyseliny
dusičné. Po dlouhodobé přípravě byla v měsíci září
uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem firmou
Chemoprojekt, a. s. Praha. V měsíci říjnu 2000
vstoupila smlouva v účinnost I. etapou představující
dodávku Basic design a nákup licence. Navazující
II. etapa smlouvy vstoupila v účinnost v měsíci
březnu t. r. po zabezpečení úvěrových finančních
zdrojů na financování vlastními zdroji nepokrytých
60 % pořizovací hodnoty akce. 

V personální oblasti a organizaci společnosti
pokračoval proces restrukturalizace nastartovaný
v roce 1997, směřující k výrazné racionalizaci.
Průměrný stav zaměstnanců v roce 2000 byl 788,
tj. o 100 zaměstnanců nižší než v roce 1999
a ke dni 31.12.2000 společnost zaměstnávala
755 zaměstnanců.

Ve vedení společnosti došlo v průběhu roku 2000
ke dvěma změnám. Do funkce obchodního ředitele
byl dnem 1.3. jmenován JUDr. Miloslav Spěváček
a ve funkci nahradil ing. Milana Galiu, který
ke stejnému dni byl jmenován do funkce technic-
kého ředitele. Ke dni 1.7. 2000 byl do funkce
personálního ředitele jmenován Mgr. Jiří Fiala,
který ve funkci nahradil ing. Jiřinu Prášilovou.

Vážené dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost.

During 2000, the Company principally invested
in the production of fertilizers. The key investments
involve constructing an environmentally friendly
alkaline scrubbing room of gas exhalations
at the NPK production facility, extending the CAN
storage capacity and the filtration capacity at the
CAN III production facility. The aggregate capital
expenditure sustained by the Company during
2000 was CZK 136 million. 

During the year 2000, the Company gave great
attention to the preparation process underlying
the construction of a large-capacity nitric acid
production room. Following a long-term preparati-
on process the Company entered into a contract
with Chemoprojekt, a. s. Praha in September 2000
to implement this project. This contract became
effective in October 2000 by initiating the 1st sta-
ge that involved the acquisition of BasicDesign and
the purchase of license. The follow-up work began
in March 2001 once the Company had obtained
appropriate financing arrangements to fund the
sixty percent of the project that could not have
been funded internally. 

With regard to human resources and corporate
structure significant progress has been made
towards implementing the restructuring and
rationalizing measures that were initiated in 1997.
The average headcount was 788 during 2000,
representing a year-on-year headcount reduction
by 100 employees. As of 31 December 2000,
the number of the Company's employees was 755.

Management of the Company was subject to two
changes during 2000. Mr Miloslav Spěváček was
appointed as Commercial Director on 1 March
2000, replacing Mr Milan Galia who was appointed
as Technical Director as of the same date. As of
1 July 2000, Mr Jiří Fiala was appointed as Human
Resources Director, replacing Mrs Jiřina Prášilová. 

Ladies and Gentlemen, thank you for your attention.
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(údaje v tis. Kč)
Celkový hospodářský výsledek roku 2000 (po zdanění) 221 219

Vypořádání ztráty za minulá léta -43 877
Příděl do rezervního fondu (5 %) 11 061
Příděl do sociálního fondu 2 000
Disponibilní zisk k převodu na účet nerozděleného zisku minulých let 164 281

(CZK '000)

Net profit for 2000 221,219

Settlement of accumulated losses (43,877)
Allocation to the reserve fund (5 %) 11,061
Allocation to the social fund 2,000
Profit available for allocation to retained earnings 164,281

Dozorčí rada Lovochemie, a.s. projednala hospodářský
výsledek za leden až prosinec 2000 a předloženou
zprávu auditora společnosti Deloitte & Touche.

Dozorčí rada po zhodnocení výsledků a.s., jak jsou
uvedeny v účetní závěrce s přihlédnutím k výroku
auditora, konstatuje, že závěrka ve všech souvislos-
tech věrně zobrazuje majetek, pohledávky, závazky,
vlastní jmění a finanční situaci Lovochemie, a.s.
k 31.12.2000 a výsledky jejího hospodaření za rok
2000 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a příslušnými předpisy. Na základě
těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné
hromadě schválit roční závěrku Lovochemie, a.s.

Dále dozorčí rada doporučuje valné hromadě
schválit rozdělení zisku dle návrhu představenstva
akciové společnosti.

V Lovosicích dne 20.4.2001 

The Supervisory Board of the Company has
discussed the results of operations for the year
ended 31 December 2000 and the auditor's
report issued by Deloitte & Touche. 

Having assessed the results of operations of the
Company as presented in the audited financial
statements and taking into account the auditor's
report, the Supervisory Board states that the
financial statements present fairly, in all material
respects, the assets, liabilities, receivables, payables,
shareholders' equity and the financial position
of the Company as of 31 December 2000
and the results of its operations for the year then
ended in accordance with Act No. 563/1991
Coll., on Accounting and relevant accounting
regulations. Having taken into consideration these
matters the Supervisory Board recommends to the
General Meeting of Shareholders of the Company
to approve these financial statements.

Furthermore, the Supervisory Board recommends
to the General Meeting of Shareholders to
approve the distribution of profit as proposed
by the Board of Directors of the Company. 

Lovosice, 20 April 2001

návrh na rozdělení zisku proposal for profit allocation

stanovisko dozorčí rady statement from the supervisory board
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/ ROZVAHA  (v tis. Kč)
/ BALANCE SHEET (CZK '000)

31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000

Aktiva celkem Total assets 2 135 498 1 926 569 2 029 748

Pohledávky za upsané jmění Amounts receivable
for subscribed capital 175 236 0 0

Stálá aktiva Fixed assets 1 118 737 1 122 713 1 183 640

Nehmotný investiční majetek Intangible fixed assets 6 958 7 352 12 585
Hmotný investiční majetek Tangible fixed assets 1 107 807 1 081 683 1 137 388
Finanční investice Financial investments 3 972 33 678 33 667
z toho: of which are:

- podílové cenné papíry a vklady - shares and ownership interests 
s rozhodujícím vlivem in subsidiaries 100 29 500 29 500

Oběžná aktiva Current assets 772 216 756 487 822 445

Zásoby Stocks 353 096 428 989 225 015
Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables 746 746 746
Krátkodobé pohledávky Short-term receivables 403 794 302 619 540 198

Finanční majetek Financial assets 14 580 24 133 56 486
Ostatní aktiva Other assets 69 309 47 369 23 663

Pasiva celkem Total liabilities 2 135 498 1 926 569 2 029 748

Vlastní jmění Shareholders' equity 1 154 483 1 098 775 1 319 758

Základní jmění Share capital 1 141 409 1 141 350 1 141 382
Kapitálové fondy Capital funds 1 089 1 089 0
Fondy tvořené ze zisku Funds created from profit 978 1 852 1 034
Hospodářský výsledek minulých let Retained earnings 0 8 457 -43 877
Hospodářský výsledek
účetního období Current year profit/(loss) 11 007 -53 973 221 219

Cizí zdroje Liabilities 971 579 814 843 687 701

Rezervy Reserves 31 202 17 140 13 850
Dlouhodobé závazky Long-term liabilities 29 261 19 563 10 296
Krátkodobé závazky Short-term liabilities 346 171 177 189 341 188
Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans and borrowings 564 945 600 951 322 367
z toho: of which:

- dlouhodobé bankovní úvěry - long-term bank loans 8 080 0 0

Ostatní pasiva Other liabilities 9 436 12 951 22 289

finanční část
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/ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)
/ PROFIT AND LOSS ACCOUNT (CZK '000)

1998 1999 2000

Výkony a prodej zboží Production and sales of goods 2 651 065 1 821 880 2 399 494

z toho: of which:
- tržby za prodej vlastních výrobků, - Sale of own products,

služeb a zboží services and goods 2 606 090 1 703 397 2 551 775
- změna stavu vnitropodnikových - Change in finished goods

zásob vlastní výroby and work-in-progress 8 848 79 397 -180 496
- aktivace vnitropodnikových výkonů - Own work capitalized 36 127 39 086 28 215

Výkonová spotřeba a náklady Purchased consumables 
na prodané zboží and services 2 108 500 1 470 614 1 835 154

Přidaná hodnota Added value 542 565 351 266 564 340

Osobní náklady Staff costs 285 972 216 673 207 117
Odpisy nehmotného Depreciation of tangible

a hmotného investičního majetku and intangible fixed assets 217 460 181 831 182 956
Zúčtování rezerv, opravných Settlement of reserves, provisions

položek a časového rozlišení and accruals 103 359 76 838 60 580
Tvorba rezerv, opravných Additions to reserves, provisions

položek a časového rozlišení and accruals 73 924 57 528 49 579
Jiné provozní výnosy Other operating income 143 192 136 805 167 355
Jiné provozní náklady Other operating costs 100 594 99 952 75 567

Provozní hospodářský výsledek Operating profit/(loss) 111 166 8 925 277 056

Zúčtování rezerv a opravných Release of reserves and provisions
položek do finančních výnosů to financial income 39 577 13 427 13 656

Tvorba rezerv a opravných Charge for reserves and provisions
položek na finanční náklady to financial expenses 18 956 9 965 4 239

Jiné finanční výnosy Other financial income 27 164 11 433 12 383
Úroky a jiné finanční náklady, Interest expense and other financial

daň z příjmů expense, income tax 152 681 80 324 59 205

Hospodářský výsledek z finančních Financial profit/(loss)
operací, včetně daně z příjmů including income tax on 
běžné činnosti ordinary activities -104 896 -65 429 -53 617

Hospodářský výsledek Profit/(loss) from
za běžnou činnost ordinary activities 6 270 -56 504 223 439

Mimořádné výnosy Extraordinary income 173 859 13 912 14 855
Mimořádné náklady Extraordinary expense 169 122 11 381 17 075

Mimořádný hospodářský výsledek Extraordinary profit/(loss) 4 737 2 531 -2 220

Hospodářský výsledek Current year profit/(loss)
za účetní období 11 007 -53 973 221 219



/ Zpráva auditora pro akcionáře společnosti
Lovochemie, a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 26. března
2001 vydali k účetní závěrce, která je součástí této
výroční zprávy jako příloha k této výroční zprávě,
zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky
společnosti Lovochemie, a.s. k 31. prosinci 2000.
Za sestavení účetní závěrky je odpovědné předsta-
venstvo společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit
názor na účetní závěrku jako celek na základě
provedeného auditu. 

Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými
Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom
plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou
míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem
provedené ověření účetních záznamů a dalších
informací prokazujících údaje v účetní závěrce.
Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů
a významných odhadů použitých společností při
sestavení závěrky a posouzení celkové prezentace
účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený
audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku
na účetní závěrku.

Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje
věrně ve všech významných ohledech majetek,
závazky a vlastní jmění společnosti Lovochemie, a.s.
k 31. prosinci 2000, výsledek hospodaření a finanční
situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o účet-
nictví a příslušnými předpisy České republiky.

/ Auditor's Report to the Shareholders
of Lovochemie, a.s.

Based upon our audit, we issued the following audit
report dated 26 March 2001 on the financial
statements which are included in this annual report:

„We have audited the accompanying financial
statements of Lovochemie, a.s. for the year ended
31 December 2000. These financial statements
are the responsibility of the Company's Board
of Directors. Our responsibility is to express
an opinion on the financial statements, taken
as a whole, based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the
Act on Auditors and the auditing standards issued
by the Chamber of Auditors of the Czech Republic.
Those standards require that we plan and conduct
the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free of material
misstatements. An audit includes examining,
on a test basis, the accounting records and other
evidence supporting the amounts and disclosures
in the financial statements. An audit also includes
an assessment of the accounting principles used
and significant estimates made by the Company
in the preparation of the financial statements,
as well as evaluation of the overall financial
statements presentation. We believe that our audit
provides a reasonable basis for our opinion on the
financial statements.

In our opinion, the financial statements present
fairly, in all material respects, the assets, liabilities
and equity of Lovochemie, a.s. as of 31 December
2000, the results of its operations and its financial
position for the year then ended in accordance
with the Accounting Act and applicable Czech
regulations.

výrok auditora
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Aniž bychom vyjadřovali výhradu, upozorňujeme
na skutečnost uvedenou v bodu 6 přílohy.
Společnost nakupuje převážnou část materiálu
od své mateřské společnosti AGROBOHEMIE, a.s.
Zároveň je jejím nejvýznamnějším odběratelem
AGROFERT HOLDING, a.s., nepřímý akcionář
mateřské společnosti. Činnost společnosti je
do budoucna závislá na pokračujících obchod-
ních vztazích s těmito subjekty.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních
informací uvedených v této výroční zprávě s audi-
tovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou
tyto informace ve všech významných aspektech
v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze dne 20. dubna 2001

Without qualifying our opinion, we draw attention
to Note 6 to the financial statements. The Company
purchases a majority of material from its parent
company AGROBOHEMIE, a.s. At the same time,
the most important customer of the Company is
AGROFERT HOLDING, a.s., the indirect shareholder
of the parent company. The future activities of the
Company are dependent on the continuing busi-
ness relations with these companies.“

We have read other financial information included
in this annual report for consistency with the audited
financial statements. In our opinion, this information
is consistent, in all material respects, with the
audited financial statements. 

Prague, 20 April 2001

Auditorská firma / Audit firm Deloitte & Touche spol. s r. o.
Osvědčení č. 79 / Certificate no. 79

Odpovědný auditor / Statutory auditor Stanislav Staněk
Osvědčení č. 1674 / Certificate no. 1674
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ing. Pavel Černý
ekonomický ředitel Lovochemie, a.s.
1.2.1951
Lovosice, Dlouhá 1043/3, 410 02

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve Výroční
zprávě 2000 odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit
přesné a správné posouzení emitenta cenných
papírů, nebyly vynechány.

Ověření účetní závěrky:

ARTHUR ANDERSEN s.r.o., licence č. 77
(ověření účetní závěrky za rok 1998)

Deloitte & Touche spol. s r.o., licence č. 79
(ověření účetní závěrky za roky 1999 a 2000)

Pavel Černý
Economic Director of Lovochemie, a.s.
1.2.1951
Lovosice, Dlouhá 1043/3, 410 02

Affidavit 

I hereby declare that any and all information provi-
ded in the Annual Report for the year ended 31
December 2000 is a true reflection of the current
state of affairs and that no significant matters that
could impact an appropriate and correct assess-
ment of the securities issuer have been presented.

Auditors of the Financial Statements 

ARTHUR ANDERSEN s.r.o., license No. 77
(financial statements for the year ended
31 Dec 1998).

Deloitte & Touche spol. s r.o., license No. 79
(financial statements for the years ended
31 Dec 1999 and 2000, respectively).

osoby odpovědné za výroční zprávu
a ověření účetní závěrky 

persons responsible for the annual report
and the audit of the financial statements

ing. Pavel Černý
ekonomický ředitel a člen představenstva / Economic Director and Board Member

Lovochemie, a.s.
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