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Anotace 

Předložená bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení efektivnosti hospodaření 

vybrané společnosti, pomocí zvolených elementárních metod finanční analýzy. Vybraná 

společnost je posuzována za účetní období 2010–2013, podkladem pro toto hodnocení jsou 

účetní doklady, rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Vyhodnocení efektivnosti je provedeno 

metodou horizontální a vertikální analýzy. V části věnující se přímé analýze intenzivních 

ukazatelů, ze kterých jsou aplikovány ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele 

likvidity a ukazatele zadluženosti, které jsou doplněny ukazatelem nákladovosti, jsou 

zjištěné výsledky porovnány s konkurenční společností. Závěrem jsou veškeré výsledky 

tohoto vyhodnocení efektivnosti hospodaření shrnuty a zhodnoceny, a současně jsou 

navrhnuta opatření vedoucí k vyšší prosperitě a finanční výkonnosti podniku. 

Klíčová slova: efektivnost hospodaření, horizontální analýza, vertikální analýza, přímá 

analýza intenzivních ukazatelů, ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, 

ukazatele zadluženosti, ukazatel nákladovosti 

 

Summary 

This bachelor thesis is focused on evaluating the effectiveness of management of selected 

company, using selected elementary methods of financial analysis. Selected company is 

assessed for the period 2010-2013. The basis for this assessment are accounting documents, 

balance sheet and profit and loss account. Evaluation of effectiveness is performed using 

horizontal and vertical analysis. In the section devoted to the direct analysis of intensive 

indicators of which are applied profitability ratios, activity ratios, liquidity and leverage 

ratios, which are supplement by cost ratio, the detected results are compared with competing 

company. Finally, all the results of this evaluation of effectiveness management are 

summarized, evaluated and designed to simultaneously measure leading to greater prosperity 

and financial performance of the company. 

Key words: effectiveness of the economy, horizontal analysis, vertical analysis, direct 

analysis of intensive indicators, profitability ratios, activity ratios, liquidity, leverage ratios, 

cost ratio 
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Seznam českých zkratek 

a.s. akciová společnost 

2CO  oxid uhličitý 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSN česká státní norma 

EN evropská norma 

ev. č. evidenční číslo 

HDP hrubý domácí produkt 

IČ  identifikační číslo 

Kč  korun českých 

kt  kilotuna (tisíc tun) 

OK2
 oxid draselný 

mil. milion 

mld. miliarda 

MWh megawatthodina 

N  dusík 

NPK granulované hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík 

PSČ poštovní směrovací číslo 

52OP  oxid fosforečný 

SCHZ Severočeské chemické závody 

s.p. státní podnik 

t  tuna 

tis.  tisíc 



Seznam cizojazyčných zkratek 

EAT Earning After Taxes (zisk po zdanění) 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes (zisk před úroky a zdaněním) 

EBT Earnings Before Taxes (zisk před zdaněním) 

EFMA European Fertilizer Manufacturers Association (evropské sdružení výrobců 

hnojiv) 

EMS Environment Management System (systém environmentálního 

managementu) 

ISO International Organization for Standardization (mezinárodní organizace 

standartu) 

ROA Return on Assets (rentabilita celkového kapitálu) 

ROC Return on Cocts (rentabilita nákladů) 

ROE Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS Return on Sales (rentabilita tržeb) 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce vyhodnocuje efektivnost hospodaření vybrané společnosti. 

Konkrétně jde o vyhodnocení efektivnosti hospodaření akciové společnosti Lovochemie, 

se  sídlem v severočeských Lovosicích, která je největším výrobcem průmyslových hnojiv 

v České republice. Společnost je členem koncernu AGROFERT, a.s., který výrazně působí 

na českém a slovenském zemědělském a potravinářském trhu, je druhým největším 

chemickým seskupením v zemi a se svými sedmadvaceti tisíci zaměstnanci patří 

mezi největší zaměstnavatele v České republice. [10] 

Společnost Lovochemie, a.s. je vybrána s ohledem na její nezastupitelnou úlohu, kterou 

zaujímá na trhu s průmyslovými hnojivy a tím podporuje vývoj a rozmach českého 

zemědělství. Zemědělství je závislé na přírodních zdrojích, na jejich kvalitě a je nedílnou 

součástí krajiny. Prioritou společnosti Lovochemie, a.s. je její mimořádná pozornost 

věnovaná činnosti zajišťující prevenci znečišťování životního prostředí. 

Aktuální problematika zemědělství v České republice, Evropské Unii i ve většině 

vyspělých zemí světa je, že tvoří jen minimální ekonomický podíl na tvorbě HDP. Přesto 

není zemědělství zanedbatelnou součástí evropského hospodářství, jeho význam je enormní, 

především ze strategického hlediska pro svou produkční funkci, neboť zabezpečuje 

nepostradatelné suroviny k uspokojování základních existenčních potřeb člověka. Každá 

země se snaží svou zemědělskou politikou o dosažení samostatnosti v zajištění své populace 

zemědělskými produkty. 

Společnost se zaměřuje nejen na svou prioritní výrobní činnost, což je výroba a prodej 

dusíkatých a vícesložkových hnojiv v tuhé i kapalné formě, ale taktéž provozuje sloučené 

oddělení energetiky a vodního hospodářství pro vlastní potřebu, pro potřebu externích 

odběratelů v areálu podniku i pro potřebu lovosických domácností. [15] 

Vyhodnocení efektivnosti hospodaření a tím zhodnocení finančního zdraví podniku 

je  nezbytné v současném měnícím se ekonomickém prostředí, neboť tento podnikatelský 

subjekt je součástí tohoto prostředí a tím dochází ke změnám i v jeho hospodaření. Úspěšný 

podnik by měl znát příčiny úspěšnosti, či neúspěšnosti svého podnikání. Úspěšná činnost 

podniku závisí na jeho schopnosti reagovat na nové, složitější podmínky uplatnění se na trhu 
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a na znalosti vlastní finanční situace, aby mohl včas usměrňovat faktory směřující k vyšší 

prosperitě a ekonomické efektivnosti. [6] 

Pro účely zpracování této bakalářské práce byly zvoleny elementární metody finanční 

analýzy, které zkoumají, třídí a poměřují účetní data mezi sebou navzájem, hledají 

souvislosti a tím rozšiřují vypovídající kapacitu těchto veličin. Díky těmto schopnostem 

dokáží nejen poukazovat na silné vlastnosti finanční politiky společnosti, ale především 

odhalují slabé či problematické stránky finančního hospodaření. Pomáhají určit finanční 

výkonnost, celkovou prosperitu podniku a doporučují vhodná řešení pro budoucnost.  

Z těchto metod je použita horizontální a vertikální analýza a přímá analýza intenzivních 

ukazatelů, z kterých jsou vybrány ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele 

likvidity a ukazatele zadluženosti. Analýza je doplněna ukazatelem nákladovosti. 

Finanční zdraví společnosti je posouzeno na základě účetních výkazů, na základě 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty za roky 2010–2013, tedy za čtyři po sobě následující období. 

Společnost Lovochemie, a.s. nemá v České republice konkurenta, který by svou 

produkcí průmyslových hnojiv mohl společnost ohrozit, proto je pro konkurenční srovnání 

efektivity hospodaření zvolen slovenský podnik Duslo, a.s. u kterého je pro porovnání 

použita přímá analýza intenzivních ukazatelů, doplněná ukazatelem nákladovosti. 

Zjištěné výsledky jsou shrnuty a zhodnoceny a umožňují posoudit celkové hospodaření 

a vývoj finanční situace podniku. 

Tato bakalářská práce je vypracována z pohledu externího uživatele. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost, u které je v této bakalářské práci vyhodnocena efektivnost hospodaření, 

je společnost Lovochemie,  a.s. se sídlem v Lovosicích, Terezínská 57, PSČ  410 02, zapsaná 

do  obchodního rejstříku dne 1. listopadu 1993, Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl  B, vložka 471. Identifikační číslo společnosti je 491 00 262. [12] 

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR, na který přešel 

majetek privatizovaného státního podniku Severočeské chemické závody, s. p. [12] 

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. [12] 

2.1 Historie společnosti 

Výroba hnojiv v Lovosicích byla zahájena roku 1904, kdy podnikatel Adolf Schram 

postavil továrnu na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu. [9] 

Po druhé světové válce se tento komplex rozrostl o nové výrobny a tím byl vybudován 

na svou dobu rozsáhlý chemický kombinát Továrna na strojená hnojiva. [9] 

Sloučením s Českou továrnou na umělé hedvábí vznikl v roce 1958 národní podnik 

Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice. Za dobu trvání SCHZ vzniká pět bloků 

kyseliny dusičné, výrobny ledku amonného s vápencem, výrobna vícesložkových hnojiv 

NPK-1 a ledku vápenatého, moderní provoz kyseliny sírové, nová výrobní linka superfosfátu 

a řada menších provozů. Modernizuje se rovněž kotelna, vodárna a železniční vlečka. [9] 

K 1. listopadu 1993 vzniká akciová společnost Lovochemie. Její privatizace byla 

dokončena v roce 1996, kdy se majoritním vlastníkem stala společnost Proferta. [9] 

V roce 1997 se společnost stala členem skupiny AGROFERT a UNIPETROL, v roce 

2001 byla zahájena výstavba nové výrobní jednotky kyseliny dusičné, která byla 

zprovozněna až po katastrofální povodni v roce 2002, kdy byly zaplaveny a znehodnoceny 

sklady hnojiv a celá Lovochemie byla zatopena vodou zhruba do výše 1,5 až 2 metry. [9] 

V roce 2004 proběhly oslavy 100. výročí výroby minerálních hnojiv v Lovosicích. 

A od 31. 12. 2009 se jediným akcionářem Lovochemie stala společnost AGROFERT 

HOLDING, a.s. [9] 
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2.2 Profil společnosti Lovochemie, a.s. 

Lovosický chemický podnik Lovochemie, a.s. je největším tuzemským producentem 

hnojiv a svým výrobním programem výrazně přispívá k rozvoji českého zemědělství. 

Má  dvě místně odloučené organizační jednotky, a to na výrobu granulovaných směsných 

hnojiv v Městci Králové a překladiště agrárních produktů v Ústí nad Labem. [15] 

Vlastníkem společnosti Lovochemie, a.s. je mateřská společnost AGROFERT, a.s. 

Tento koncern ve svých segmentech podnikání jako je zemědělství, potravinářství, lesnictví, 

těžba a zpracování dřeva, pozemní technika, obnovitelné zdroje a biopaliva a v neposlední 

řadě právě chemie, sdružuje více než 200 společností, které produkují jak polotovary určené 

k dalšímu zpracování, tak finální výrobky určené ke konečné spotřebě. [11] 

Společnost Lovochemie, a.s. nesestavuje konsolidovanou účetní uzávěrku podle 

§  62  odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konsolidovanou účetní 

uzávěrku sestavuje holdingová společnost AGROFERT, a.s. se sídlem: Pyšelská 2327/2, 

PSČ  149  00 Praha 4, IČ: 261 85 610. [15] 

2.3 Organizační struktura společnosti 

Během posuzovaných let 2010–2013 došlo v organizační struktuře společnosti 

Lovochemie, a.s. k mnohým změnám. Společnost neustále upravuje a mění organizační 

složky tak, aby to co nejlépe vyhovovalo jejím potřebám. Organizační schéma společnosti 

z roku 2013 je k nahlédnutí na obrázku 1. [Obrázek 1] 

2.4 Výroba, prodej, výzkum 

Výroba společnosti Lovochemie, a.s. 

Hlavním zaměřením společnosti Lovochemie, a.s. je výroba a prodej dusíkatých 

a vícesložkových hnojiv v tuhé i kapalné formě. 

Minerální hnojiva se podílejí přibližně na 91 % obratu společnosti. Je to především 

výroba: 

 ledku amonného s vápencem (LOVOFERIT LAV 27), 

 ledku amonného s dolomitem (LOVOFERT LAD 27), 
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 ledku amonného se síranem vápenatým (LOVOFERT LAS 24+6S), 

 ledku vápenatého (LOVOFERT LV 15), 

 hnojiva na bázi dusičnanu amonného a síranu amonného (LOVODASA 25+12S, 

LOVODASA 26+13S), 

 kapalných hnojiv, z nichž nejvýznamnějšími jsou roztok dusičnanu amonného 

s  močovinou, s obchodním názvem LOVODAM 30 a LOVODAM 28. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 1: Schéma organizační struktury společnosti Lovochemie, a.s. z roku 2013 
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V místně odloučeném středisku granulovaných směsných hnojiv v Městci Králové, jsou 

hlavními výrobky síran amonný granulovaný 20%N, NPK 10-10-10+13S, Fosmag, Cerenit 

a Lovogreen. [15] 

Kromě minerálních hnojiv patří do sortimentu výroby ještě surovina pro výrobu 

nátěrových hmot a lepidel – karboxymethylceluloza, a aditivum pro snižování emisí 

u naftových motorů – AdBlue. [15] 

K uspokojení tuzemského i zahraničního trhu vyrábí společnost, kromě výše 

jmenovaných základních minerálních hnojiv, nepřebernou škálu hnojiv s mnohými dalšími 

specifickými přísadami. 

Výroba dusíkatých hnojiv dosáhla v roce 2011 nejvyšší hodnoty v dlouhodobé historii 

společnosti a to 213 637 t N (v tunách čistých živin), což bylo o 42 % více než v roce 2010, 

kdy měl lovosický chemický podnik téměř čtyři měsíce technické problémy. Například 

v roce 2013 byla výroba 201 996 t N (v tunách čistých živin). [15], [Tabulka 1] 

Tabulka 1: Výroba minerálních hnojiv (v tunách čistých živin) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Prodej společnosti Lovochemie, a.s. 

V prodeji výrobků byl nejúspěšnějším rokem v historii společnosti rok 2012. Tržby 

z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhly hodnoty 6,1 mld. Kč. Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb dosáhly částky 5,6 mld. Kč. Více než polovina z celkové produkce hnojiv 

se spotřebovala na českém trhu, ostatní byla exportována převážně do sousedních 

evropských zemí. [14] 

Společnost taktéž provozuje sloučené oddělení energetiky a vodního hospodářství, 

pro vlastní potřebu i pro potřebu externích odběratelů v areálu podniku. V roce 2010 byla 

zprovozněna výměníková stanice a horkovod, kterým je zajištěna dodávka tepla do 

lovosických domácností. Součástí oddělení energetiky a vodního hospodářství je i čistírna 

odpadních vod. Výroba, nákup a prodej elektrické energie je uveden v tabulce 2. [15] 

 

jednotky 2010 2011 2012 2013

Dusíkatá hnojiva 150 723 213 637 203 877 201 996

Fosforečná hnojiva 4 320 5 624 4 986 2 149

Draselná hnojiva 3 786 3 703 3 823 1 229

Kyselina dusičná 260 391 374 364

Nt

52OPt

OKt 2

%100kt
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Tabulka 2: Výroba, nákup a prodej elektrické energie (tis. MWh) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celý proces výroby a prodeje je certifikován podle normy ČSN ISO 9001:2009. [9] 

Výzkumná činnost společnosti Lovochemie, a.s. 

V roce 2011 byla výzkumná činnost společnosti zaměřena zejména na stabilizaci kvality 

minerálních hnojiv v podmínkách měnících se parametrů vstupních surovin, na možnosti 

zpracování alternativních surovin, na snižování nepříznivého vlivu chemické výroby 

na životní prostředí a na vývoj nových produktů. Společnost Lovochemie a. s. 

spolupracovala s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, s Akademií věd 

a výzkumnými pracovišti skupiny Agrofert. Celkem bylo vynaloženo na výzkumnou 

a vývojovou činnost 7  809 tis. Kč. [13] 

V roce 2012 bylo pracoviště technického rozvoje organizačně zrušeno. Výzkumnou 

činnost řeší centrálně Agrofert Holding, a.s. [14] 

2.5 Ekologie, bezpečnost práce, investice 

Ekologie společnosti Lovochemie, a.s. 

Společnost se v posledních letech zaměřuje na projekty snižující ekologickou zátěž 

lovosického regionu. Při výrobě dusíkatých hnojiv hrozí riziko úniku nebezpečných látek 

do ekosystému, a proto se společnost snaží s ohledem na tyto rizika minimalizovat 

ekologickou zátěž svými nemalými investicemi do bezpečnějších technologií, 

do rekonstrukcí stávajících provozů a zařízení, a také výstavbou nových, moderních 

výroben, které zabrání možnosti případných havárií a současně umožní navýšení objemu 

produkce. 

Společnost věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. K prioritním 

cílům patří postupné snižování emisí, zvyšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro své 

zaměstnance a prevence znečišťování. Od roku 2004 je dokladem tohoto přístupu 

Elektrická energie jednotky 2010 2011 2012 2013

Vlastní výroba tis. MWh 85,6 92,4 95,1 86,1

Nákup tis. MWh 35,9 42,0 40,5 45,6

Prodej tis. MWh 59,1 59,9 62,1 63,0
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certifikovaný systém řízení EMS podle normy ČSN EN ISO 14001. Tento systém 

je v pravidelných intervalech prověřován a tím společnost dokládá, že systém ochrany 

životního prostředí je v souladu s platnou legislativou, a že společnost trvale snižuje možné 

dopady své činnosti a upřednostňuje prevenci znečišťování životního prostředí. [15] 

Dalším významnou iniciativou je program „Péče o výrobek – Product Stewardship“, 

který společnost zavedla podle pravidel evropského sdružení výrobců hnojiv EFMA. [15] 

Bezpečnost práce společnosti Lovochemie, a.s. 

Společnost pravidelně obhajuje a má oprávnění užívat logo Responsible 

Care – odpovědné podnikání v chemii, které opakovaně získává za plnění cílů zaměřených 

na zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a bezpečnosti všech činností souvisejících 

s podnikáním, a titul Bezpečný podnik spojený s osvědčením o zavedení systému řízení 

bezpečnosti práce, který přispívá k vyšší úrovni prevence pracovních rizik a k vyšší úrovni 

bezpečnosti práce. [15], [7] 

Investice společnosti Lovochemie, a.s. 

Co se týká investic a především investic do životního prostředí, je nutné zdůraznit, 

že  po zúžené reprodukci let 2009 a 2010, byly investiční výdaje značně posíleny, 

viz tabulka 3. V roce 2013 byla zahájena realizace největší investiční akce za posledních 

10  let  –  ekologizace energetického zdroje. [15] 

Tabulka 3: Investice do životního prostředí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

2010 2011 2012 2013

Investice celkem (v mil. Kč) 119 234 212 679

Z toho investice do životního prostředí (v mil. Kč) 60 44 40 372

Investice do životního prostředí (v %) 50,42 18,80 18,90 54,80
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POUŽITÉ METODIKY 

K vyhodnocení efektivnosti hospodaření společnosti Lovochemie, a.s. jsou v této 

bakalářské práci použity následující elementární metody finanční analýzy: 

1. Analýza stavových ukazatelů: 

 horizontální analýza, 

 vertikální analýza. 

2. Přímá analýza intenzivních ukazatelů: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti. 

3. Ukazatel nákladovosti. [4] 

Vzhledem k tomu, že v České republice není společnost, která by se mohla se svou 

produkcí průmyslových hnojiv s Lovochemií porovnávat, je zvolen ke konkurenčnímu 

porovnání efektivity hospodaření jako hlavní konkurent společnosti Lovochemie, a.s., 

slovenský podnik Duslo, a.s., sídlící na adrese: Administrativní budova, ev. č. 1236, 

PSČ  927 03 Šala, Slovenská republika.  

U konkurujícího podniku Duslo, a.s. je v této práci pro konkurenční porovnání použita: 

1. Přímá analýza intenzivních ukazatelů: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti. 

2. Ukazatel nákladovosti. 

3.1 Charakteristika elementárních metod 

Pro systematický rozbor efektivnosti hospodaření podniku se používají nástroje, které 

zkoumají, třídí a poměřují účetní data mezi sebou navzájem, určují vztahy mezi nimi, hledají 

souvislosti a tím rozšiřují vypovídající schopnost těchto veličin. Tímto nástrojem jsou 
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elementární metody finanční analýzy, které díky těmto schopnostem dokáží poukazovat na 

silné kvalitativní a kvantitativní vlastnosti finanční politiky firmy, ale především umožňují 

odhalovat méně silné, či problematické stránky finančního hospodaření. 

Na základě těchto metod je možné určit finanční zdraví a prosperitu podniku. Hlavním 

úkolem této metodiky je zhodnocení minulé finanční situace, a prognóza předpokládaného 

budoucího vývoje do nastávajících období, současně s vhodným doporučením dalších 

postupů a opatření, která povedou k vyšší efektivitě hospodaření a vyšší celkové finanční 

výkonnosti podniku. [4], [5] 

Výsledná data nemají význam jen v samotné společnosti při finančním plánování, 

k zajištění podnikatelských cílů, ale jsou stále více vyhledávaná při výběru partnerů 

v obchodní oblasti. 

3.2 Zdroje informací 

Elementární metody jsou úzce spojeny s finančním účetnictvím, které je nezbytným 

zdrojem informací pro zhodnocení finančního zdraví podniku. 

3.2.1 Účetní uzávěrka 

Účetní uzávěrka poskytuje informace o finanční výkonnosti a změnách ve finanční 

pozici účetní jednotky. 

Účetní uzávěrky společnosti Lovochemie, a.s. za jednotlivá posuzovaná období, tedy za 

roky 2010, 2011, 2012 a 2013, byly sestaveny vždy k 31. 12. daného roku a jsou součástí 

výročních zpráv společnosti Lovochemie, a.s., které jsou veřejně dostupné z veřejného 

rejstříku na oficiálním serveru českého soudnictví. [13], [14], [15] 

Účetní uzávěrky společnosti Duslo, a.s. za jednotlivá posuzovaná období, tedy za roky 

2010, 2011, 2012 a 2013, byly sestaveny vždy k 31. 12. daného roku a jsou součástí 

výročních zpráv společnosti Duslo, a.s., které jsou veřejně dostupné na webových stránkách 

společnosti. [16], [17] 

Součástí účetní uzávěrky jsou účetní výkazy, rozvaha a výkaz zisku a ztráty, které jsou 

výchozím a základním zdrojem dat pro zpracování této bakalářské práce. 
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3.2.2 Rozvaha – bilance 

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní uzávěrky. Poskytuje informace 

o finanční situaci podniku v peněžním vyjádření, k určitému datu. Tento přehled podává 

za běžný rok a pro srovnání za rok předcházející. Zobrazuje tedy hodnoty platné k určitému 

okamžiku, které označujeme jako stavové veličiny. [4] 

Společnost Lovochemie, a.s. podnikající na území České republiky, je povinna tento 

účetní výkaz v právně závazné, standartizované formě, zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně. 

S platností nového Občanského zákoníku se od 1. ledna 2014 změnila i právně závazná 

úprava tohoto výkazu. S ohledem na to, že jsou v této bakalářské práci posuzována účetní 

data z let 2010 až 2013, je zvolena původní úprava rozvahy, legislativně platná v letech 

posuzování. Tyto účetní výkazy za čtyři po sobě následující roky jsou zpracovány a jsou 

součástí příloh této bakalářské práce. [Příloha 1], [Příloha 2] 

Společnost Duslo, a.s. podnikající na území Slovenské republiky má rozdílnou, právně 

závaznou formu rozvahy, platnou dle legislativy Slovenské republiky. Tento účetní výkaz 

v eurech, je za jednotlivé roky 2010–2013 zpracován a je součástí příloh této bakalářské 

práce, viz příloha 4. Vzhledem ke konkurenčnímu srovnání, jsou pro přehlednost tyto částky 

všech položek rozvahy přepočítány na české koruny podle jednotného kurzu ČNB, platného 

vždy v daném roce posuzování. [18], [19], [20], [21] Tyto zpracované údaje v českých 

korunách jsou také součástí příloh této bakalářské práce. [Příloha 5] 

3.2.3 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je dalším důležitým zdrojem informací, který podává přehled 

o hospodářském výsledku podniku za sledované období a srovnává ho s obdobím 

předcházejícím. Podává přehled o velikosti výnosů, velikosti nákladů a o tom, jak tyto 

položky ovlivňují výsledek hospodaření – firemní ziskovost. Změny veličin, jako jsou 

výnosy, náklady a současně výsledek hospodaření nemusí být v čase rovnoměrné, jedná se 

tedy, na rozdíl od rozvahy o tokové veličiny. [4] 

Společnost Lovochemie, a.s. která podniká na území České republiky je povinna tento 

účetní výkaz v právně závazné, standartizované formě, zveřejňovat nejméně jedenkrát ročně. 

Od 1. ledna 2014 s platností nového Občanského zákoníku se změnila i právně závazná 

úprava tohoto výkazu. Vzhledem k tomu, že jsou v této bakalářské práci vyhodnocována 
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účetní data z let 2010 až 2013, je zvolena původní úprava výkazu zisku a ztráty, legislativně 

platná v letech posuzování. Tyto účetní výkazy za čtyři po sobě následující roky jsou 

zpracovány a jsou součástí příloh této bakalářské práce. [Příloha 3] 

Společnost Duslo, a.s. která podniká na území Slovenské republiky má rozdílnou, 

právně závaznou formu výkazu zisku a ztráty, platnou dle legislativy Slovenské republiky. 

Tento účetní výkaz v eurech je za jednotlivé roky 2010–2013 zpracován a je součástí příloh 

této bakalářské práce, viz příloha 6. S ohledem na to, že je společnost porovnávaná s českou 

společností, jsou pro přehlednost tyto částky všech položek výkazu zisku a ztráty převedeny 

na české koruny, podle jednotného kurzu ČNB platného vždy v daném roce posuzování. 

[18], [19], [20], [21] Tyto zpracované údaje v českých korunách jsou také součástí příloh 

této bakalářské práce. [Příloha 7] 

3.3 Horizontální analýza 

Použitím horizontální analýzy rozvahy v této bakalářské práci, je zachycen vývoj 

ve struktuře majetku a kapitálu a použitím horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty, 

je zachycen vývoj nákladů a výnosů během vybrané časové řady. Tyto položky jsou 

sledovány po řádcích, horizontálně, napříč jednotlivými roky. Čím delší jsou časové řady, 

tím obvykle vznikne méně nepřesností, z tohoto důvodu je zvolena časová řada čtyř let. [4] 

Jsou sledovány absolutní i relativní změny jednotlivých položek z účetních výkazů. 

Je zjištěna intenzita změny, neboli o kolik se změnily absolutní hodnoty vykazovaných 

položek v čase. [4] Vzorec pro výpočet: 

[Kč]  období předchozí-období běžnézměna Absolutní     (1) 

Procentuální vyjádření je výhodnější pro snadnější a rychlejší orientaci v číslech. 

Je zjištěno o kolik procent se změnily jednotlivé položky účetních výkazů v čase. U časových 

řad je vypočítána jejich procentuální hodnota mezi každými dvěma sousedními roky, 

přičemž předchozí rok je brán jako rok výchozí. [4], [5] Dle vzorce: 

[%]100*
obdobípředchozí

obdobípředchozíobdobíběžné
změnaocentníPr


    (2) 

Cílem horizontální analýzy v této bakalářské práci, je absolutně i relativně změřit 

intenzitu změn jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti 
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Lovochemie, a.s. během vybrané časové řady čtyř let, 2010–2013. Ke znázornění těchto 

změn je použit sloupcový graf. 

3.4 Vertikální analýza 

Pojem vertikální analýza naznačuje, že se při procentuálním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech od shora dolů, tedy ve sloupcích. 

Při vertikální analýze je pohlíženo na jednotlivé položky účetních výkazů ve vztahu 

k nějaké veličině, touto veličinou je celková suma. V případě rozvahy na straně aktiv je touto 

sumou hodnota celkových aktiv, na straně pasiv je touto sumou hodnota celkových pasiv. 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou poměřovány jednotlivé položky výnosů k sumě celkových 

výnosů a jednotlivé položky nákladů jsou vztahovány k sumě celkových nákladů. V tomto 

poměru se odráží, z kolika procent se daná položka podílí na zvolené celkové sumě. [2]  

Dle vzorce: 

[%]100*
sumabilanční

výkazupoložka
celkunapodíl        (3) 

Výhodou vertikální analýzy je, že není závislá na meziroční inflaci a umožňuje tedy 

srovnání výsledků z různých let mezi sebou. [1] 

Cílem vertikální analýzy v této bakalářské práci je posouzení schopnosti společnosti 

Lovochemie, a.s. udržovat rovnovážný stav položek z účetních výkazů, zejména pokud jde 

o schopnost sladění majetku podniku a zdrojů jeho krytí, a sladění výnosů a vynaložených 

nákladů na čemž závisí ekonomická stabilita společnosti. 

Ke znázornění těchto změn je použit výsečový graf s dílčí výsečí a prostorový výsečový 

graf. 

3.5 Přímá analýza intenzivních ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

účetními položkami ze základních účetních výkazů, pomocí jejich podílu.  

Cílem přímé analýzy intenzivních ukazatelů v této bakalářské práci je především získání 

přehledu o finančních charakteristikách podniku a posouzení finančního zdraví společnosti 
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Lovochemie, a.s. v oblasti rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Přímá analýza 

intenzivních ukazatelů je doplněna ukazatelem nákladovosti. 

Významné je porovnání těchto ekonomických veličin se slovenskou konkurenční 

společností Duslo, a.s. a z tohoto porovnání plynoucí závěry, které se týkají konkurenčního 

ohrožení společnosti Lovochemie, a.s. Poměrové ukazatele jsou v této bakalářské práci 

aplikovány na obou, vzájemně si konkurujících společnostech. 

3.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují ziskovost, čili výnosnost vloženého kapitálu, což 

je měřítkem schopnosti srovnávaných společností vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Obecně slouží k hodnocení celkové efektivnosti. 

Ukazatele rentability by měli mít obecně rostoucí tendenci. [4] 

Pro výpočty rentability se používají tři kategorie zisku: 

- EBIT ( Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním, 

- EBT ( Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním, 

- EAT ( Earning After Taxes) – zisk po zdanění. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) komplexně vyjadřuje 

efektivnost hospodaření posuzovaných společností, jejich výdělečnou schopnost 

a produkční sílu. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím efektivněji podnik využívá svá 

aktiva. Pokud je na místo zisku do vzorce dosazen EBIT, jde o srovnání podniků s různým 

úrokovým zatížením a  s rozdílným daňovým prostředím, což bude důležité při srovnání 

společnosti Lovochemie, a.s. se slovenskou společností DUSLO, a.s. [3] 

aktivacelková

EAT
ROA          (4) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je ukazatel návratnosti 

investic a efektivnosti reprodukce vlastního kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky 

do jednotlivých srovnávaných společností. Růst tohoto ukazatele znamená větší efektivnost 

pro akcionáře. 

kapitálvlastní

EAT
ROE          (5) 
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Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) je ukazatel vypovídající o schopnosti 

posuzovaných společností dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Čím vyšší hodnota 

ukazatele, tím je podnik silnější z hlediska dosahování zisku na 1 korunu tržeb. 

tržby

EAT
ROS            (6) 

Rentabilita nákladů (ROC – Return on Costs). Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, 

tím lepších výsledků srovnávaná společnost dosáhla, protože dokázala vytvořit jednu korunu 

zisku s nižšími náklady. [3] 

tržebarentabilit1
tržby

EAT
1ROC        (7) 

3.5.2 Ukazatel nákladovosti 

Vzhledem k tomu že je posuzována rentabilita nákladů, je nutné u obou společností 

posoudit i ukazatel nákladovosti, který má ke spotřebě také vysokou vypovídací schopnost. 

Ukazatel udává kolik korun nákladů, je třeba vynaložit na 1 korunu tržeb. Jsou posouzeny 

náklady z provozní činnosti a tržby z provozní činnosti. 

tržby

náklady
tinákladovosUkazatel         (8) 

3.5.3 Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů je zhodnoceno, jak efektivně porovnávané společnosti 

hospodaří se svými aktivy. Tyto ukazatele měří schopnost podniku účinně a rychle využívat 

svého majetku a hodnotit tak vhodnost alokace kapitálu v určitých formách aktiv. 

Rychlost obratu zásob (Inventory Turnover Ratio) informuje o tom kolikrát je každá 

položka zásob v průběhu roku prodaná a opět naskladněná tedy, jak rychle jsou zásoby 

přeměňovány v peněžní prostředky. [5] 

zásoby

tržby
zásobobrat          (9) 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) udává, jaký je průměrný počet dnů, po něž 

jsou zásoby vázány v posuzovaném podniku do doby jejich prodeje, spotřeby či přeměny na 

finální výkon. Vyšší hodnota je důkazem efektivnějšího využití zdrojů v aktivech. [3] 
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360*
tržby

zásoby
360*

zásobobraturychlost

1
zásobobratudoba    (10) 

Rychlost obratu krátkodobých pohledávek ukazuje, jak rychle jsou pohledávky 

přeměňovány v peněžní prostředky. 

pohledávkykrátkodobé

tržby
pohledávekchkrátkodobýobraturychlost    (11) 

Doba obratu krátkodobých pohledávek (Average Collection Period) měří, kolik 

uplyne dní, během nichž je inkaso za tržby zadrženo v pohledávkách a zda se odběratelům 

daří dodržovat stanovené obchodně-úvěrové podmínky. Prodlužování doby obratu 

krátkodobých pohledávek ukazuje na možné finanční problémy odběratelů, s tím souvisí 

rostoucí riziko inkasa nedobytných pohledávek. [3] 

360*
pohledávekchkrátkodobýobraturychlost

1
pohledávekobratudoba   (12) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) udává počet 

dnů, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny a posuzované podniky tak využívají 

bezplatný obchodní úvěr, tyto peněžní prostředky zadržují a využívají je k uspokojování 

vlastních potřeb. [5] 

360*
tržby

krátkodobézávazky
závazkůobratudoba      (13) 

Pro posuzované společnosti je důležitý kvalitní souběh inkasa pohledávek a platby 

závazků tak, aby nebyla narušena finanční stabilita podniku. Proto platí, že doba obratu 

pohledávek má být nižší než doba obratu závazků 

3.5.4 Ukazatele likvidity 

Jedním ze základních podmínek existence obou konkurenčních společností, je jejich 

platební schopnost. Proto bude posouzen minulý průběh likvidity, současně s odhadem jeho 

budoucího vývoje. 

Běžná likvidita (Current Ratio) ukazuje, kolikrát jsou srovnávané společnosti schopny 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnily veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku 

na hotovost. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku. [3] 
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závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
likviditaběžná       (14) 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) vychází z běžné likvidity. Vylučuje zásoby, 

které jsou nejméně likvidním oběžným aktivem. Charakterizuje platební pohotovost, neboli 

schopnost krýt peněžními prostředky závazky z obchodního styku a závazky vůči 

zaměstnancům. [1], [5], 

závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná
likviditapohotová


     (15) 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) je nejpřísněji sledovaný ukazatel likvidity. 

Vyjadřuje okamžitou schopnost obou srovnávaných společností, uhradit své krátkodobě 

splatné závazky.  [5] 

závazkykrátkodobé

majetekfinančníkrátkodobý
likviditaokamžitá      (16) 

3.5.5 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. Zadluženost 

není pouze negativní charakteristikou, její růst přispívá k celkové rentabilitě a tím k vyšší 

tržní hodnotě posuzovaných společností. Avšak současně zvyšuje riziko jejich finanční 

nestability. [5] 

Ukazatel věřitelského rizika (Total Debt to Total Assets) funguje jako míra celkové 

zadluženosti a označuje solventnost srovnávaných společností. Věřitelé preferují nízký 

ukazatel věřitelského rizika. Vlastníci naproti tomu hledají větší finanční páku, aby znásobili 

svoje výnosy. [5] 

aktivacelková

kapitálcizí
rizikahověřitelskéukazatel      (17) 

Ukazatel krytí aktiv (Equity Ratio) udává jaká část podnikových aktiv je financována 

kapitálem akcionářů. Vyjadřuje finanční nezávislost porovnávaných společností. 

aktivacelková

kapitálvlastní
aktivkrytíukazatel       (18) 



Silvie Jestřábková: Efektivnost hospodaření vybrané společnosti 

2015  18 

Koeficient zadluženosti (Debt to Equity Ratio) neboli ukazatel poměru kapitálu 

věřitelů s kapitálem akcionářů ovlivňuje míru finančního rizika spojeného s podnikatelskou 

činností. Investory je vnímán jako klíčový ukazatel, který je doplňován ukazatelem 

úrokového krytí. 

kapitálvlastní

kapitálcizí
tizadluženoskoeficient       (19) 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) informuje, kolikrát pokryje 

zisk placené úroky. Je to schopnost posuzovaných společností hradit úrokové závazky 

z úvěrů. Pokud se hodnota ukazatele rovná jedné, znamená to, že vše co podnik vyprodukuje, 

jde na úhradu nákladových úroků. 

úrokynákladové

EBIT
krytíúrokovéhoukazatel      (20) 

Ukazatel úrokového zatížení je reciprokým ukazatelem úrokového krytí. Udává, 

jak velkou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. Dlouhodobě nízká hodnota 

povoluje srovnávané společnosti vyšší podíl cizích zdrojů 

EBIT

úrokynákladové
zatíženíúrokovéhoukazatel      (21) 

3.6 Uživatelé elementárních metod 

Z veřejně dostupných zdrojů se provádí externí analýza pro potřeby externích uživatelů, 

jako jsou věřitelé, investoři, strategičtí či významní obchodní partneři nebo konkurenti. 
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4 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Na základě zpracovaných účetních výkazů, na základě rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

které jsou součástí příloh této bakalářské práce, viz příloha 1, 2 a 3, je společnost 

Lovochemie, a.s. posuzována za roky 2010 až 2013, tedy za čtyři po sobě následující účetní 

období. Tyto přílohy jsou zpracovány podle účetních výkazů z účetních uzávěrek společnosti 

Lovochemie, a.s., které byly sestaveny vždy k 31. 12. daného roku a jsou součástí výročních 

zpráv společnosti. [13], [14], [15] , 

4.1 Horizontální analýza rozvahy 

Vypracováním horizontální analýzy rozvahy, jsou získány informace o změnách 

v majetkové struktuře podniku a o změnách ve zdrojích financování tohoto majetku. 

Základním zdrojem informací pro tuto analýzu jsou zpracované rozvahy za roky 2010–2013, 

které jsou přílohou této bakalářské práce, viz příloha 1 a 2. Tyto přílohy jsou zpracovány 

podle účetních výkazů společnosti Lovochemie, a.s. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Aktiva vyjadřují majetkovou strukturu podniku. Jsou ve výkazu řazena podle likvidity 

od nejméně likvidních po nejlikvidnější. Podnik je pořizuje proto, aby mu přinesla 

ekonomický užitek a měl by držet pouze tolik aktiv, kolik jich potřebuje ke své činnosti. 

Pokud jich má více, zůstávají nevyužita a pokud jich má méně než potřebuje, přichází 

o potencionální zákazníky. [6] 

Horizontální analýzou aktiv jsou získány poznatky o změnách v majetkové struktuře 

podniku. Vypočítané hodnoty jak absolutních, tak i relativních změn v rozvaze na straně 

aktiv, jsou uvedeny v přílohách této bakalářské práce. [Příloha 8] 

K výpočtům je použit vzorec pro výpočet absolutních změn, vzorec (1) a vzorec 

pro výpočet relativních změn, vzorec (2). 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 2: Graf struktury celkových aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 3: Graf horizontální analýzy celkových aktiv 

Z obrázku 2, na kterém je znázorněna struktura celkových aktiv a z obrázku 3, na kterém 

je grafické vyjádření procentuální změny těchto položek je patrné, že se celková aktiva 

nejvýrazněji zvýšila mezi roky 2010–2011 a to o 33,61 %, a následně klesla o 5,8 % mezi 

roky 2011–2012. V období 2012–2013 opět vzrostla o 9,86 %, což je kromě druhého 

posuzovaného období vzrůstající tendence. Dlouhodobý majetek vykazuje celkově 

vzrůstající tendenci, což značí, že společnost neumrtvuje volné finanční prostředky na účtech 

v bankách, ale vkládá je do investic dlouhodobé povahy. 

Časové rozlišení neboli náklady příštích období a příjmy příštích období mezi roky 

2010–2011 stouply o 38,94 %, v dalším období poklesly o 77,28 % a následně mezi roky 

2012–2013 opět poklesly o 3,01 %. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 4: Graf struktury dlouhodobého hmotného majetku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 5: Graf horizontální analýzy dlouhodobého hmotného majetku 

Z grafu struktury dlouhodobého hmotného majetku, který je na obrázku 4 a z grafu 

horizontální analýzy v procentuálním vyjádření těchto položek, viz obrázek 5, je zřejmé, 

že dlouhodobý hmotný majetek vykazuje nejvyšší nárůst mezi roky 2012–2013, a to 

o  29,69  %. Absolutní hodnota změny u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 

v tomto období činila částku 561 610 tis. Kč a relativní změna 613,40 %. Poskytnuté zálohy 

na dlouhodobý hmotný majetek absolutně i relativně klesají. Pro další období bude důležité 

dokončení a zprovoznění tohoto nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku, 

aby  se  mohl aktivně podílet na zvyšování produkce a celkové výkonnosti společnosti. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 6: Graf struktury dlouhodobého nehmotného majetku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 7: Graf horizontální analýzy dlouhodobého nehmotného majetku 

Z obrázku 6, na kterém je graficky znázorněna struktura dlouhodobého nehmotného 

majetku a současně z obrázku 7, na kterém je znázorněna procentuální změna těchto 

rozvahových položek, je patrná významná změna tohoto dlouhodobého nehmotného 

majetku mezi lety 2010–2011, a to až o 1 846,97 %. V období 2011–2012 klesla tato relativní 

hodnota o 13,56 % a mezi roky 2012–2013 opět poklesla o 74,51 %. Z podrobnější analýzy 

je zřetelné, že za tuto změnu můžou zvýšené hodnoty vykázané v jiném dlouhodobém 

nehmotném majetku. 

Dlouhodobý finanční majetek zůstal v těchto posuzovaných letech nezměněný. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 8: Graf struktury zásob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 9: Graf horizontální analýzy zásob 

Co se týká oběžných aktiv a konkrétně zásob, tak z grafu struktury na obrázku 8 a  z grafu 

horizontální analýzy v procentuálním vyjádření na obrázku 9 je zřejmé, že relativní změna 

nárůstu mezi roky 2010–2011 činila 91,98 % a relativní změna nárůstu výrobků v tomto 

období činila 294,37 %. Od roku 2011 tyto hodnoty u celkových zásob i u výrobků klesají, 

což je pro společnost dobré, protože neváže tolik finančních prostředků v nejméně likvidních 

oběžných aktivech. Z horizontální analýzy oběžných aktiv musím zmínit i pokles a následný 

nárůst poskytnutých záloh na zásoby, mezi lety 2011–2012 a pokles a nárůst zboží, což bylo 

dáno pravděpodobně jeho úbytkem a opětovným naskladněním mezi roky 2012–2013, kdy 

absolutní změna činila 123 tis. Kč a relativní změna 4 200 %.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 10: Graf struktury krátkodobých pohledávek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 11: Graf horizontální analýzy krátkodobých pohledávek 

Na obrázku 10, kde je k nahlédnutí graf struktury krátkodobých pohledávek a na obrázku 

11, kde je znázorněna procentuální změna těchto položek z pohledu horizontální analýzy, 

je patrná kolísavá struktura těchto rozvahových položek. Pohledávky z obchodních vztahů 

vykazují celkový nárůst, nejvyšší mezi roky 2010–2011 a to až o 62,76 %. V dalších 

obdobích je tento nárůst nižší. Na obou grafech je znatelná pohledávka vůči ovládající osobě 

z období 2011–2012, která v absolutních částkách činila 300 000  tis. Kč a která byla v roce 

2012 doplacena. Krátkodobé poskytnuté zálohy stouply v posledním sledovaném období 

2012–2013 o 165,58 %. Za zmínku stojí i kolísavá relativní změna jiných pohledávek, která 

vzrostla v období 2011–2012 o 3 839,13 %, a průběh dohadlých účtů aktivních, které 

vzrostly v posledním období o 2 455,94 %.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 12: Graf struktury krátkodobého finančního majetku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 13: Graf horizontální analýzy krátkodobého finančního majetku 

Na obrázku 12, kde je znázorněn graf struktury krátkodobého finančního majetku 

a  na  obrázku 13, kde je graficky znázorněna horizontální analýza v procentuálním vyjádření 

těchto položek, je patrný kolísavý průběh což se promítne i v poměrových ukazatelích 

likvidity. Relativní změna v období 2010–2011 nejprve klesla o 61,56 %, následně v dalším 

období 2011–2012 stoupla na relativní hodnotu 465,8 % a v posledním období 2012–2013 

opět poklesla o 82,64 %.  

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Pasiva představují zdroje finančního krytí majetku. Při vytváření optimální kapitálové 

struktury z pohledu stability a zadluženosti stojí podnik před rozhodnutím, zda použít vlastní 

kapitál, nebo cizí kapitál, který je levnější neboť nese menší riziko pro věřitele a úroky za 

jeho poskytnutí jsou daňově uznatelným nákladem. [5] 
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Touto horizontální analýzou je získán přehled o změnách ve struktuře zdrojů 

financování. Vypočítané hodnoty jak absolutních, tak i relativních změn v rozvaze na straně 

pasiv, jsou uvedeny v přílohách této bakalářské práce. [Příloha 9] 

K výpočtům je použit vzorec pro výpočet absolutních změn, vzorec (1) a vzorec pro 

výpočet relativních změn, vzorec (2). 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 14: Graf struktury celkových pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 15: Graf horizontální analýzy celkových pasiv 

Z grafu struktury celkových pasiv, viz obrázek 14 a z grafu horizontální analýzy těchto 

položek, viz obrázek 15, je zřetelný nárůst celkových zdrojů. Celková pasiva se nejvíce 

zvýšila v období 2010–2011 a to o 33,61 %. Absolutní hodnota této změny byla 

978 373 tis. Kč. Mezi roky 2011–2012 došlo k nízkému úbytku o 5,8 %, a v posledním 

období k opětovnému nárůstu těchto rozvahových položek o 9,86 %.  

Časové rozlišení v pasivech představující výdaje příštích období a výnosy příštích 

období, vykazuje vysokou relativní změnu mezi lety 2010–2011, a to 231,14 %. V dalších 

obdobích tyto relativní i absolutní změny klesají.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 16: Graf struktury vlastního kapitálu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 17: Graf horizontální analýzy vlastního kapitálu 

Z obrázku 16, na kterém je graficky znázorněná struktura vlastního kapitálu 

a  z obrázku  17, na kterém je horizontální analýza těchto položek v procentuálním vyjádření, 

je zřejmé, že vlastní kapitál vykazuje celkově stoupající tendenci, kromě druhého období 

2011–2012, kdy byla relativní změna poklesu 3,85 %. Kapitálové fondy značně relativně 

poklesly v prvním období a to o 92,27 %. Pokles v oblasti výsledku hospodaření běžného 

účetního období činil v období mezi lety 2011–2012 25,78 %, což bylo v absolutních 

částkách o 140 727 tis. Kč méně a v období 2012–2013 to bylo až 36,26 %, což v absolutních 

částkách činilo o 146 930 tis. Kč nižší výsledek hospodaření běžného účetního období, 

než v období předcházejícím.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 18: Graf struktury cizích zdrojů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 19: Graf horizontální analýzy cizích zdrojů 

Z horizontální analýzy cizích zdrojů v procentuálním vyjádření, viz obrázek 19 

a  ze struktury těchto rozvahových položek, viz obrázek 18, je znatelné, že se celkové cizí 

zdroje nejvíce zvýšily v prvním období 2010–2011 a to o 120,17 %. Tento nárůst byl 

způsoben především čerpáním krátkodobých bankovních úvěrů z tohoto roku, celkem 

ve výši 498 918 tis. Kč, které byly v následujícím roce 2012 doplaceny, a společnost si v roce 

2013 opět pořídila čerpání krátkodobých bankovních úvěrů celkem ve výši 350 013 tis. Kč. 

Celkové cizí zdroje ve druhém posuzovaném období 2011–2012 vykazují 9% pokles 

a  v posledním období 2012–2013 opět relativně vzrostly o 9,11 %. Navýšení relativní změny 

krátkodobých závazků mezi roky 2010–2011 bylo o 60,19 %, a v období mezi roky 

2011– 2012 relativní změna opět vzrostla o 64, 85 %. Následoval pokles těchto rozvahových 

položek mezi lety 2012–2013 o 21,55 %, než v období předcházejícím. Analýza též 

vypovídá o čerpání rezerv, které bylo relativně nejvyšší v období 2011–2012 a to v hodnotě 

91,21 %. 
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4.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vypracováním horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou získány informace 

o změnách ve vývoji nákladů, výnosů a o změnách ve vývoji všech výsledků hospodaření 

během vybrané časové řady 2010–2013. Základním zdrojem informací pro tuto analýzu jsou 

zpracované výkazy zisku a ztráty za tato období, které jsou přílohou této bakalářské práce, 

viz příloha 3. Tato příloha je zpracována podle účetních výkazů společnosti 

Lovochemie,  a.s. 

V této části analýzy je zaměřena pozornost na veškeré výsledky hospodaření, 

a  na výkony a výkonovou spotřebu v porovnání s přidanou hodnotou. Vypočítané hodnoty, 

jak absolutních, tak relativních změn v účetních položkách výkazu zisku a ztráty, jsou 

uvedeny v přílohách této bakalářské práce, viz příloha 10. K výpočtům je použit vzorec (1) 

pro výpočet absolutních změn a vzorec (2) pro výpočet relativních změn. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 20: Graf struktury výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 21: Graf horizontální analýzy výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty 
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Nejdůležitější položky u podniků zabývajících se výrobní a průmyslovou činností, jsou 

provozní výnosy, provozní náklady a provozní výsledek hospodaření, který odráží schopnost 

firmy vytvářet kladný výsledek hospodaření svou hlavní podnikatelskou činností. [4] 

Na předcházející stránce, viz obrázek 20, na kterém je graficky znázorněna struktura 

výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty je viditelné, že základní položky ovlivňující 

provozní výsledek hospodaření jsou z pohledu struktury celkem souběžné. Výkonová 

spotřeba je nižší, než samotné výkony. Z pohledu horizontální analýzy výkonů, výkonové 

spotřeby a přidané hodnoty, viz obrázek 21, na kterém je graficky znázorněna relativní 

změna těchto položek, je zřejmé, že v prvním období 2010–2011 činila relativní změna 

u výkonů 78,69 %, u spotřeby 67,73 % a u přidané hodnoty 122,05 %. Ve druhém období, 

ale tato relativní změna činila u výkonů pouze 3,86 % a výkonová spotřeba stoupla 

až o 7,12  %. Z toho důvodu poklesla přidaná hodnota o 6,25 %. Pokles výkonů mezi lety 

2012–2013 byl v relativních částkách o 6,35 % nižší, kdežto náklady poklesly pouze 

o 1,97 %, což se projevilo i u značného poklesu přidané hodnoty v tomto období, která 

relativně klesla o 25,69 %. 

Tyto absolutní i relativní nárůsty výkonové spotřeby oproti výkonům a absolutní 

i relativní poklesy přidané hodnoty se promítnou do snižujících se výsledků hospodaření, 

do ukazatele nákladovosti i do rentability nákladů. 

Na následující stránce, viz obrázek 22, kde je graficky znázorněná struktura výsledků 

hospodaření a z obrázku 23, kde je graficky znázorněná relativní změna těchto položek, 

je patrné že došlo k největšímu nárůstu provozního výsledku hospodaření mezi roky 

2010– 2011 a to o 232,88 %, což v absolutních částkách činilo 479 603 tis. Kč. V dalších 

dvou obdobích tento provozní hospodářský výsledek klesá, v druhém období o 28,19 % 

a ve  třetím období 2012–2013 dokonce o 33,22 %, což v absolutních částkách znamená 

o 163 515 tis. Kč méně, než v období předcházejícím. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost v období 2010–2011 relativně vzrostl 

o 197,99  %, což v absolutních částkách činilo zvýšení o 362 705 tis. Kč. Z grafu struktury 

výsledků hospodaření je patrné, že nejnižší provozní výsledek hospodaření společnost 

vykázala v roce 2010, kdy také jako v jediném roce posuzování vytvořila mimořádný 

výsledek hospodaření. Ten se odrazil v horizontální analýze výsledku hospodaření za účetní 
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období, který vzrostl mezi těmito lety 2010–2011 v absolutní hodnotě pouze 

o 181 443 tis. Kč a v relativní hodnotě pouze o 49,78 %. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 22: Graf struktury výsledků hospodaření 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 23: Graf horizontální analýzy výsledků hospodaření 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost současně s výsledkem hospodaření za účetní 

období, mezi roky 2011–2012 zaznamenává relativní změnu snížení o 25,78 %, 

a v posledním období 2012–2013 je relativní změna těchto položek snížená o 36,26 %, což 

v absolutních částkách činí o 146 930 tis. Kč méně, než v období předcházejícím. 

Na závěr je třeba podotknout, že finanční výsledek hospodaření se pohybuje v záporných 

hodnotách, největší relativní změna mezi lety 2012–2013 vykazovala hodnotu -474,20 %. 
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4.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vypracováním vertikální analýzy rozvahy jsou získány informace o schopnosti 

společnosti Lovochemie, a.s. udržovat rovnovážný stav položek z tohoto účetního výkazu, 

zejména o schopnosti sladění majetku podniku a sladění zdrojů finančního krytí tohoto 

majetku. Základním zdrojem informací pro tuto analýzu jsou zpracované rozvahy za roky 

2010–2013, které jsou přílohou této bakalářské práce, viz příloha 1 a 2. Tyto přílohy jsou 

zpracovány podle účetních výkazů společnosti Lovochemie, a.s. 

4.3.1 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýzou aktiv jsou získány poznatky o proporcionalitě jednotlivých položek 

z rozvahy k celkové sumě, kterou jsou v tomto případě celková aktiva společnosti. 

Je postupováno v jednotlivých letech od shora dolů, tedy ve sloupcích a je vypočítán podíl 

jednotlivých majetkových položek z celkových aktiv společnosti, podle vzorce (3). 

Vypočítané hodnoty jsou součástí příloh této bakalářské práce, viz příloha 11. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 24: Graf vertikální analýzy aktiv v roce 2010 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 25: Graf vertikální analýzy aktiv v roce 2011 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 26: Graf vertikální analýzy aktiv v roce 2012 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 27: Graf vertikální analýzy aktiv v roce 2013 
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Vertikální analýza majetkových položek je zaměřena zejména na složení oběžných aktiv 

a na jejich procentuálním vyjádření vzhledem k celkové sumě. Na obrázcích 24–27, 

je graficky znázorněna tato proporcionalita v jednotlivých letech posuzování 2010–2013. 

Dlouhodobý majetek vykazoval nejvyšší podíl na celkovém majetku společnosti v roce 

2010 a to 52,85 %. V roce 2011 tento podíl poklesl na hodnotu 42,01 % a od roku 2012 tento 

podíl postupně stoupá. Procentuální pokles podílu dlouhodobého majetku v roce 2011 

způsobil zvyšující se procentuální podíl oběžného majetku v tomto roce, který dosáhl 

nejvyšší hodnoty za tato posuzovaná období a to 57,74 % z celkových aktiv společnosti. 

Z jednotlivých položek oběžného majetku zaujímali zásoby největší podíl v roce 2011, 

kdy tento podíl činil 29,45 % z celkových aktiv společnosti. Od tohoto roku tento podíl klesá 

až na přibližně polovinu v roce 2013, kdy tato hodnota podílu zásob činila pouze 15,54 %. 

Krátkodobé pohledávky vykazují nejnižší hodnotu podílu z celkových aktiv v roce 2010, 

který byl také rokem s nejnižším provozním výsledkem hospodaření. V roce 2011 tento podíl 

vzrostl na 26,41 %, následující rok poklesl o 2,77 %. Nejvyšší podíl zaujímají krátkodobé 

pohledávky v roce 2013 a to až 30,55 % z celkových aktiv společnosti. 

Krátkodobý finanční majetek vykazuje velmi kolísavý průběh tohoto podílu, nejvyšší 

z roku 2012, kdy společnost měla k dispozici 11,27 % tohoto oběžného majetku, především 

na účtech v bankách. A nejnižší rok poté, v roce 2013, kdy se jednalo pouze o podíl 1,78 % 

z celkových aktiv společnosti. 

4.3.2 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýzou pasiv jsou získány poznatky o proporcionalitě jednotlivých položek 

zdrojů krytí majetku k celkové sumě, kterou jsou v tomto případě celková pasiva společnosti. 

Je postupováno v jednotlivých letech od shora dolů, tedy ve sloupcích a je vypočítán podíl 

jednotlivých zdrojů krytí z celkových zdrojů financování společnosti, podle vzorce (3). 

Vypočítané hodnoty jsou součástí příloh této bakalářské práce, viz příloha 12. 

Vertikální analýza zdrojů krytí majetku je zaměřena zejména na složení cizích zdrojů 

financování a na jejich procentuálním vyjádření vzhledem k celkové sumě. Na obrázcích 

28–31, je graficky znázorněna tato proporcionalita v jednotlivých letech posuzování 

2010– 2013. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 28: Graf vertikální analýzy pasiv v roce 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 29: Graf vertikální analýzy pasiv v roce 2011 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 30: Graf vertikální analýzy pasiv v roce 2012 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 31: Graf vertikální analýzy pasiv v roce 2013 

Vlastní kapitál vykazoval nejvyšší podíl na celkových zdrojích financování v roce 2010 

a to 79,01 %. V roce 2011 tento podíl poklesl na hodnotu 65,26 % a od roku 2012 tento podíl 

postupně stoupá. Procentuální pokles podílu vlastního kapitálu v roce 2011 způsobil 

zvyšující se procentuální podíl cizích zdrojů financování v tomto roce, který dosáhl nejvyšší 

hodnoty za tato sledovaná období a to 34,28 % z celkových pasiv společnosti. 

Z jednotlivých položek cizího kapitálu je nejzajímavější podíl krátkodobých závazků, 

který v roce 2010 činil pouze 14,64 %, v roce 2011 17,55 % a v roce 2012 dokonce 30,71 % 

z celkových zdrojů financování. V roce 2013 tento podíl klesl na 21,93 %. 

Rezervy vykazují nejvyšší podíl na celkových pasivech společnosti v roce 2010 

a to 3,66 %. Od tohoto roku podíl rezerv spíše klesá. Podíl dlouhodobých závazků se 

z celkového hlediska snižuje. V roce 2011 a v roce 2013 byl aktivní podíl bankovních úvěrů 

a výpomocí, a to v roce 2011 12,83 % a v roce 2013 8,7 % z celkových zdrojů financování 

společnosti. 

4.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vypracováváním vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou získány informace 

o schopnosti společnosti Lovochemie, a.s. udržovat rovnovážný stav položek z tohoto 

účetního výkazu, zejména o schopnosti sladění podnikových výnosů a podnikových nákladů 

během posuzovaných období. Základním zdrojem informací pro tuto analýzu jsou 

zpracované výkazy zisku a ztráty za roky 2010–2013, které jsou přílohou této bakalářské 

práce, viz příloha 3. Tato příloha je zpracována podle účetních výkazů společnosti 

Lovochemie, a.s. 
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Touto vertikální analýzou jsou získány poznatky o proporcionalitě jednotlivých položek 

výnosů k celkové sumě, kterou jsou v tomto případě celkové výnosy a o proporcionalitě 

jednotlivých položek nákladů k celkové sumě, kterou jsou v tomto případě celkové náklady 

společnosti. Je postupováno v jednotlivých letech od shora dolů, tedy ve sloupcích 

a je vypočítán podíl jednotlivých položek výnosů a jednotlivých položek nákladů 

z celkových sum, podle vzorce (3). Vypočítané hodnoty jsou součástí příloh této bakalářské 

práce, viz příloha 13 část 1. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 32: Graf vertikální analýzy výnosů v roce 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 33: Graf vertikální analýzy výnosů v roce 2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 34: Graf vertikální analýzy výnosů v roce 2012 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 35: Graf vertikální analýzy výnosů v roce 2013 

Na obrázcích 32–35 jsou graficky znázorněny podíly jednotlivých položek výnosů 

a jejich proporcionalita k celkové sumě, kterou jsou v tomto případě celkové výnosy 

společnosti. 

Z uvedených výpočtů v příloze 13 část 1, je patrné, že nejvyšší celkové výnosy 

společnost vykázala v roce 2012 a to v celkové výši 5 930 468 tis. Kč. Naopak nejnižší 

celkové výnosy byly vytvořeny v roce 2010 a to v celkové hodnotě 4 441 223 tis. Kč. 

Provozní výkony tvořící nejdůležitější část výnosů jsou nejnižší v roce 2010, kdy tvoří 

pouze 64,44 % z celkových výnosů společnosti. V tomto roce jako v jediném 

z posuzovaných let, jsou vytvořeny mimořádné výnosy v celkové výši 270 861 tis. Kč, které 
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představují 6,10 % z celkových výnosů. V letech 2011–2013 se procentuální podíly 

provozních výkonů pohybují kolem 90 %, což je podstatná část z celkových výnosů 

společnosti. 

Tržby za prodej zboží vykazují největší procentuální podíl v roce 2010 a to 21,10 %, což 

činí částku 937 129 tis. Kč. V dalších posuzovaných letech tyto podíly podstatně klesají, až 

na nejmenší podíl v roce 2013, který činí 5,41 % z celkových výnosů společnosti. 

Rovnovážný stav je narušen v roce 2010, kdy společnost vykázala rozdílné podíly 

jednotlivých položek výnosů než v dalších třech letech posuzování. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 36: Graf vertikální analýzy nákladů v roce 2010 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 37: Graf vertikální analýzy nákladů v roce 2011 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 38: Graf vertikální analýzy nákladů v roce 2012 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 39: Graf vertikální analýzy nákladů v roce 2013 

Na obrázcích 36–39 jsou graficky znázorněny podíly jednotlivých položek nákladů 

a jejich proporcionalita k celkové sumě, kterou v tomto případě tvoří celkové náklady 

společnosti. 

Z uvedených výpočtů v příloze 13 část 2, je patrné, že nejvyšší celkové náklady 

společnost vynaložila v roce 2012 a to v celkové výši 5 525 298 tis. Kč. Naopak nejnižší 

celkové náklady byly spotřebovány v roce 2010 a to v celkové hodnotě 4 076 769 tis. Kč. 

Výkonová spotřeba, která tvoří nejdůležitější část nákladů, je nejnižší v roce 2010 

kdy tvoří 58,46 % z celkové spotřeby společnosti. V tomto roce jsou, jako v jediném 

z posuzovaných let vytvořeny mimořádné náklady v celkové výši 47 080 tis. Kč, což tvoří 

1,15 % z celkové spotřeby společnosti. V letech 2011–2013 se procentuální podíly výkonové 

spotřeby drží kolem necelých 80 %, což je podstatná část z celkových nákladů. 

Náklady vynaložené na prodané zboží vykazují největší procentuální podíl v roce 2010 

a to 22,14 %, což činí částku 902 578 tis. Kč. V dalších posuzovaných letech tyto podíly 

podstatně klesají, až na nejmenší podíl v roce 2013, a to na 5,34 % z celkové spotřeby 

společnosti. 
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Osobní náklady tvořící další důležitou složku celkové spotřeby, byly procentuálně 

nejvyšší v roce 2010, kdy se podílely částí 6,84 % z celkové 100% spotřeby společnosti. 

Nejnižší procentuální podíl těchto nákladů byl spotřebován v roce 2012 a to 5,85 %. 

Rovnovážný stav je narušen v roce 2010, kdy společnost vynaložila rozdílné podíly 

jednotlivých položek nákladů než v dalších třech letech posuzování. 
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5 APLIKACE VYBRANÝCH UKAZATELÚ 

Na základě zpracovaných účetních výkazů, na základě rozvahy a výkazu zisku a ztráty, 

které jsou součástí příloh této bakalářské práce, viz příloha 1, 2 a 3, je společnost 

Lovochemie, a.s. posuzována za roky 2010 až 2013, tedy za čtyři po sobě následující účetní 

období. Tyto přílohy jsou zpracovány podle účetních výkazů z účetních uzávěrek společnosti 

Lovochemie, a.s., které byly sestaveny vždy k 31. 12. daného roku a jsou součástí výročních 

zpráv společnosti, které jsou veřejně dostupné z veřejného rejstříku na oficiálním serveru 

českého soudnictví. [13], [14], [15] , 

Slovenská společnost Duslo, a.s. je posuzována na základě zpracovaných účetních 

výkazů, na základě rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které jsou součástí příloh této bakalářské 

práce, viz příloha 4 a 6. Tyto přílohy jsou zpracovány podle účetních výkazů, za roky 

2010  až 2013, z účetních uzávěrek společnosti Duslo, a.s., které byly sestaveny vždy 

k 31. 12. daného roku a jsou součástí výročních zpráv, které jsou veřejně dostupné 

na webových stránkách společnosti. [16], [17] 

Vzhledem ke konkurenčnímu srovnání, byly pro přehlednost hodnoty účetních položek 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti Duslo, a.s. převedeny na české koruny, podle 

jednotného kurzu ČNB platného vždy v daném roce posuzování. [18], [19], [20], [21] Tyto 

zpracované údaje v českých korunách jsou také součástí příloh této bakalářské práce.  

[Příloha 5], [Příloha 7] 

5.1 Ukazatele rentability 

Pro výpočet ROA je použit vzorec (4), pro výpočet ROE je použit vzorec (5), 

pro výpočet ROS je použit vzorec (6) a pro ROC je použit vzorec (7). 

U ROA jsou uvedeny oba dva způsoby výpočtu, protože výpočet s EBIT lépe vystihuje 

tento ukazatel při srovnání podniků s různým úrokovým zatížením a s rozdílným daňovým 

prostředím. 
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Tabulka 4: Ukazatele rentability společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 40: Graf ukazatelů rentability společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Z uvedených výpočtů, viz tabulka 4 a z obrázku 40, na kterém je grafické znázornění 

ukazatelů rentability je patrné, že veškeré ukazatele rentability společnosti Lovochemie, a.s. 

mají kromě ROC, od roku 2011 snižující se tendenci a je znatelný pokles hodnot.  

Hodnoty ROA se pohybují od 0,064 do 0,14, hodnoty ROA s EBIT od 0,071 do 0,176. 

Efektivnost reprodukce vlastního kapitálu se pohybuje od 0,096 do 0,215. Rentabilita tržeb 

vypovídá o tom, že z jedné koruny tržeb společnost získala od 0,047 do 0,097 korun zisku. 

A rentabilita nákladů o tom, že náklady potřebné na vytvoření 1 koruny zisku od roku 2011 

stoupají. 

  

Lovochemie, a.s. 2010 2011 2012 2013

ROA 0,125 0,140 0,111 0,064

ROA s EBIT 0,071 0,176 0,134 0,082

ROE 0,158 0,215 0,166 0,096

ROS 0,089 0,097 0,069 0,047

ROC 0,911 0,903 0,931 0,953
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Tabulka 5: Ukazatele rentability společnosti Duslo, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 41: Graf ukazatelů rentability společnosti Duslo, a.s. 

 

Z uvedených výpočtů, viz tabulka 5 a z obrázku 41, na kterém je grafické znázornění 

ukazatelů rentability je patrné, že veškeré ukazatele rentability společnosti Duslo, a.s. kromě 

ROC, od roku 2011 klesají a to s vyšší intenzitou než u společnosti Lovochemie, a.s. 

Hodnoty ROA se pohybují od 0,013 do 0,057, hodnoty ROA s EBIT od 0,019 do 0,078. 

Efektivnost reprodukce vlastního kapitálu se pohybuje od 0,02 do 0,085. Rentabilita tržeb 

vypovídá o tom, že z jedné koruny tržeb podnik získal od 0,011 do 0,073 korun zisku. 

Rentabilita nákladů ukazuje, že náklady potřebné na vytvoření 1 koruny zisku stoupají. 

V konkurenčním srovnání obou společností z hlediska ukazatelů rentability je z tabulek 

výpočtů a z grafů patrné, že od roku 2011 ukazatele klesají markantněji u společnosti 

Duslo, a.s. Ukazatele ROA a ROA s EBIT vykazují u společnosti Duslo, a.s. nižší hodnoty, 

než u společnosti Lovochemie, a.s. Značí to, že Lovochemie využívá daleko lépe svá aktiva. 

Rovněž efektivnost reprodukce vlastního kapitálu je u Lovochemie mnohem vyšší. 

Duslo, a.s. 2010 2011 2012 2013

ROA 0,038 0,057 0,038 0,013

ROA s EBIT 0,047 0,078 0,052 0,019

ROE 0,057 0,085 0,062 0,020

ROS 0,064 0,073 0,040 0,011

ROC 0,936 0,927 0,960 0,989
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Z ukazatele rentability tržeb je patrné, že společnost Lovochemie vyprodukovala z jedné 

koruny tržeb více zisku a spotřebovala na 1 korunu zisku méně nákladů. 

V konkurenčním srovnání obou společností z hlediska ukazatelů rentability dopadla lépe 

společnost Lovochemie, a.s. 

5.2 Ukazatel nákladovosti 

Pro zhodnocení vývoje nákladů je kromě ROC použit i ukazatel nákladovosti, kde jsou 

poměřovány provozní náklady a provozní tržby. Výpočty jsou provedeny za použití 

vzorce  (8). 

Tabulka 6: Ukazatel nákladovosti společnosti Lovochemie, a.s. a Duslo, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 6 je viditelné, jakým směrem se pohybují náklady z provozní činnosti. 

U společnosti Lovochemie, a.s. od roku 2011 stoupají, ale v roce 2013 nedosáhly takové 

hodnoty jako v roce 2010. U společnosti Duslo, a.s. ukazatel nákladovosti od roku 2011 

stoupá daleko strměji, v roce 2013 musel podnik vynaložit 98,3 haléřů provozních nákladů 

na vyprodukování 1 koruny provozních tržeb. Z pohledu ukazatele nákladovosti je na tom 

lépe společnost Lovochemie, a.s.  

5.3 Ukazatele aktivity 

Pro výpočet rychlosti obratu zásob je použit vzorec (9) a pro dobu obratu zásob vzorec (10). 

Pro výpočet rychlosti obratu krátkodobých pohledávek je použit vzorec (11) a pro dobu 

obratu krátkodobých pohledávek vzorec (12). Pro dobu splatnosti krátkodobých závazků 

je použit vzorec (13). 

  

Ukazatel nákladovosti 2010 2011 2012 2013

Lovochemie, a.s. 0,949 0,878 0,916 0,940

Duslo, a.s. 0,922 0,901 0,944 0,983
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Tabulka 7: Ukazatele aktivity společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 42: Graf ukazatelů aktivity společnosti Lovochemie, a.s. ve dnech 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 43: Graf ukazatelů aktivity společnosti Lovochemie, a.s. a dodavatelský úvěr 

Z tabulky 7, z obrázku 42, na kterém je grafické zobrazení ukazatelů aktivity ve dnech 

a z obrázku 43, kde je graficky znázorněno využívání bezplatného obchodně-dodavatelského 

úvěru lze konstatovat, že společnost Lovochemie, a.s. z hlediska doby obratu zásob, 

přes značný výkyv v roce 2011 tuto dobu snižuje, v roce 2013 až na 41 dnů. Doba obratu 

krátkodobých pohledávek vykazuje značné výkyvy, nejkratší doba v roce 2010, 51 dnů a 

Lovochemie, a.s. 2010 2011 2012 2013

Rychlost obratu zásob 6,828 4,897 7,935 8,781

Doba obratu zásob 52,725 73,517 45,367 40,996

Rychlost obratu krátkodobých pohledávek 7,042 5,462 6,797 4,467

Doba obratu krátkodobých pohledávek 51,125 65,914 52,967 80,587

Doba splatnosti krátkodobých závazků 37,651 43,805 68,805 57,852
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nejdelší doba v roce 2013, 81 den. Doba splatnosti krátkodobých závazků stoupá, kromě 

roku 2013. Obecně by mělo platit, že doba splatnosti závazků má být delší, než doba obratu 

krátkodobých pohledávek. V tomto případě se tak stalo pouze v roce 2012. Společnost 

využívala dodavatelský úvěr pouze tento rok. Mohou tedy nastat problémy s likviditou. 

Zásoby se ve společnosti otočily v roce 2011 pouze 4,9 krát. V roce 2012 a 2013 se tato 

obrátka zvýšila na hodnotu 7,9 a 8,8 což je pro společnost dobré. Obrat pohledávek 

je kolísavý.  

Tabulka 8: Ukazatele aktivity společnosti Duslo, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 44: Graf ukazatelů aktivity společnosti Duslo, a.s. ve dnech 

 

Z tabulky 8, z obrázku 44, na kterém je grafické zobrazení ukazatelů aktivity ve dnech 

a z obrázku 43, kde je grafické znázornění využívání bezplatného obchodně-dodavatelského 

úvěru lze konstatovat, že u společnosti Duslo, a.s. nejsou pozorované větší výkyvy u doby 

obratu zásob. Doba obratu krátkodobých pohledávek v čase klesá, kromě roku 2012, kde tato 

doba činila 142 dnů. Doba splatnosti krátkodobých závazků také v čase klesá, ze 163 dnů 

v roce 2010, až na 95 dnů v roce 2013. Obecně by mělo platit, že doba obratu závazků bude 

Duslo, a.s. 2010 2011 2012 2013

Rychlost obratu zásob 8,308 8,620 9,644 8,398

Doba obratu zásob 43,334 41,764 37,328 42,866

Rychlost obratu krátkodobých pohledávek 3,189 3,425 2,539 4,601

Doba obratu krátkodobých pohledávek 112,902 105,096 141,805 78,250

Doba splatnosti krátkodobých závazků 162,694 133,615 131,350 94,768
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delší, než doba obratu pohledávek. Problémy s likviditou je možné očekávat pouze v roce 

2012, kdy podnik nevyužíval dodavatelský úvěr. Zásoby se ve společnosti otáčejí během 

účetních období pravidelně, hodnoty se pohybují od 8,3 do 9,6. Pohledávky se otočily 

v podniku nejméně 2,5 krát v roce 2012 a nejvíce 4,6 krát v roce 2013.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 45: Graf ukazatelů aktivity společnosti Duslo, a.s. a dodavatelský úvěr 

 

V konkurenčním srovnání obou společností z hlediska ukazatelů aktivity, a konkrétně v 

rychlosti obratu zásob a v době obratu zásob je na tom lépe společnost Duslo, a.s. U rychlosti 

obratu krátkodobých pohledávek a u doby obratu krátkodobých pohledávek je na tom lépe 

Lovochemie, a.s. Pravidlo, že doba obratu závazků, má být delší než doba obratu pohledávek 

splňuje společnost Duslo, a.s., kde jsou ale celkové doby splatnosti poměrně vysoké. 

V konečném důsledku záleží na obchodně-dodavatelských smlouvách s dodavateli 

a odběrateli. 

5.4 Ukazatele likvidity 

Pro výpočet běžné likvidity je použit vzorec (14), pro výpočet pohotové likvidity vzorec 

(15) a pro výpočet okamžité likvidity vzorec (16). 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou v intervalu 1,5–2,5. Doporučené hodnoty 

pro pohotovou likviditu se pohybují v rozmezí 1–1,5 a doporučené hodnoty pro okamžitou 

likviditu se pohybují v rozmezí 0,2–1. [3] 
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Tabulka 9: Ukazatele likvidity společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 46: Graf ukazatelů likvidity společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Z tabulky výpočtů 9 a z obrázku 46, na kterém je grafické znázornění ukazatelů likvidity 

společnosti Lovochemie, a.s. tyto ukazatele vykazují během posuzovaných let spíše klesající 

tendenci. Ukazatele běžné likvidity se během sledovaných let drží v intervalu doporučených 

hodnot pro běžnou likviditu. Ukazatele pohotové likvidity se kromě roku 2011 také pohybují 

ve stanoveném rozmezí. Okamžitá likvidita poukazuje na kolísavější průběh, v roce 2011 a 

2013 dokonce klesla pod kritickou hranici.  

  

Lovochemie, a.s. 2010 2011 2012 2013

Běžná likvidita 3,204 1,901 1,796 1,563

Pohotová likvidita 1,804 0,931 1,137 1,056

Okamžitá likvidita 0,446 0,062 0,367 0,058
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Tabulka 10: Ukazatele likvidity společnosti Duslo, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 47: Graf ukazatelů likvidity společnosti Duslo, a.s. 

 

Z tabulky 10 a z obrázku 47, na kterém jsou graficky vyobrazeny ukazatele likvidity 

společnosti Duslo, a.s. je patrné, že se společnost Duslo, a.s., co se týká běžné likvidity, 

pohybuje v kritických hodnotách. Ani jednou se během sledovaných let nedostala 

do intervalu doporučených hodnot pro běžnou likviditu, ale i přes to je kromě roku 2013, 

sledovatelný nárůst tohoto ukazatele. Kritéria pohotové likvidity společnost splnila pouze 

v roce 2012. U okamžité likvidity se hodnoty pohybují hluboko pod doporučenými 

hodnotami.  

V konkurenčním srovnání obou společností z hlediska ukazatelů likvidity je na první 

pohled zjevné, že si lépe vede společnost Lovochemie, a.s. Je ale nutné dát si pozor 

na  klesající tendenci běžné i pohotové likvidity. V okamžité schopnosti splatit své aktuálně 

splatné závazky, by měla společnost v roce 2011 a 2013 značné problémy. 

Duslo, a.s. 2010 2011 2012 2013

Běžná likvidita 1,018 1,157 1,398 1,327

Pohotová likvidita 0,747 0,840 1,110 0,869

Okamžitá likvidita 0,021 0,038 0,003 0,019
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5.5 Ukazatele zadluženosti 

Pro výpočet věřitelského rizika je použit vzorec (17) a pro výpočet ukazatele krytí aktiv 

vzorec (18). Pro koeficient zadluženosti je použit vzorec (19), pro ukazatel úrokového krytí 

vzorec (20) a pro ukazatel úrokového zatížení vzorec (21). 

Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 48: Graf ukazatelů zadluženosti společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Z tabulky výpočtů 11 a z obrázku 48, kde je grafické znázornění ukazatelů zadluženosti 

je zřejmé, že společnost Lovochemie, a.s. vykazuje v ukazateli věřitelského rizika, kromě 

roku 2010, přibližně stejné hodnoty, které ale od roku 2011 postupně klesají. To samé 

lze konstatovat i u ukazatele krytí aktiv, kdy společnost vykazuje také přibližně stejné 

hodnoty kromě roku 2010, kdy byla větší část podnikových aktiv financována z kapitálu 

akcionářů. Hodnoty ukazatele v roce 2011 klesly, ale v dalších letech pomalu stoupají. 

Koeficient zadluženosti byl nejnižší v roce 2010, v dalších letech zaujímá vyšší hodnoty s 

klesající tendencí. Z ukazatele úrokového krytí je vidět, kolikrát EBIT převyšuje placené 

úroky. Ukazatel úrokového zatížení je velmi nízký.  

 

Lovochemie, a.s. 2010 2011 2012 2013

Ukazatel věřitelského rizika 0,208 0,343 0,331 0,329

Ukazatel krytí aktiv 0,790 0,653 0,666 0,670

Koeficient zadluženosti 0,263 0,525 0,497 0,491

Ukazatel úrokového krytí 294,629 910,424 220,858 665,540

Ukazatel úrokového zatížení 0,003 0,001 0,005 0,002
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Tabulka 12: Ukazatele zadluženosti společnosti Duslo, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 49: Graf ukazatelů zadluženosti společnosti Duslo, a.s. 

 

Z tabulky 12 a z obrázku 49, kde jsou graficky znázorněny ukazatele zadluženosti, 

lze z vypočtených hodnot společnosti Duslo, a.s. podotknout, že ukazatel věřitelského rizika 

a ukazatel krytí aktiv zaujímá během sledovaných let přibližně stejné hodnoty. Koeficient 

zadluženosti mírně stoupl v roce 2012. Ukazatel úrokového zatížení se pohybuje v rozmezí 

8,418 až 17,357. Nejméně byla společnost úrokově zatížena v roce 2012.  

Z konkurenčního srovnání obou společností z hlediska ukazatelů zadluženosti 

lze konstatovat, že lépe si vede společnost Lovochemie, a.s. Obě dvě společnosti více 

využívají vlastní kapitál než cizí zdroje, ale Lovochemie, a.s. není tak úrokově zatížena jako 

Duslo, a.s., což značí o větších sumách úvěrového zadlužení slovenské společnosti. 

  

Duslo, a.s. 2010 2011 2012 2013

Ukazatel věřitelského rizika 0,334 0,332 0,387 0,341

Ukazatel krytí aktiv 0,666 0,668 0,613 0,659

Koeficient zadluženosti 0,502 0,498 0,632 0,518

Ukazatel úrokového krytí 10,754 16,672 17,357 8,418

Ukazatel úrokového zatížení 0,093 0,060 0,058 0,119



Silvie Jestřábková: Efektivnost hospodaření vybrané společnosti 

2015  54 

6 VYHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI NA ZÁKLADĚ 

ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ 

Celková aktiva i dlouhodobý majetek vykazuje celkově vzrůstající tendenci, což značí, 

že společnost neumrtvuje volné finanční prostředky na účtech v bankách, ale vkládá 

je  do  investic dlouhodobé povahy a to zejména do dlouhodobého hmotného majetku v roce 

2013, kdy byla zahájena ekologizace energetického zdroje. To je pro společnost dobré, 

protože pomocí výkonnějších aktiv může dosáhnout vyšší výkonnosti. Výkyv dlouhodobého 

nehmotného majetku v letech 2011 a 2012 způsobilo značné množství nespotřebovaných 

emisních povolenek, které jsou evidovány v jiném dlouhodobém nehmotném majetku. 

Emisní povolenkou se rozumí majetková hodnota odpovídající právu provozovatele 

zařízení, vypustit do ovzduší v daném roce ekvivalent tuny 
2CO . Tyto povolenky jsou 

přidělovány na základě Národního alokačního plánu, a jsou uloženy na  účtech jednotlivých 

provozovatelů v rejstříku emisních povolenek. [14] 

Dlouhodobý finanční majetek zůstal v těchto posuzovaných letech nezměněný. 

Co se týká oběžných aktiv, tak u výrobních společností je obvyklé, že převládají zásoby 

výrobků nebo materiálu. Změna stavu hotových výrobků v roce 2011 byla důsledkem 

strategického předzásobení průmyslovými hnojivy pro jarní sezónu 2012. Další pokles 

těchto zásob je dobrým znamením pro společnost, protože není vázáno tolik finančních 

prostředků v nejméně likvidních oběžných aktivech a přílišné zásoby znamenají nadměrné 

provozní náklady. Struktura krátkodobých pohledávek poukazuje na pohledávku vůči 

ovládající osobě, která činila 300 000 tis. Kč. Půjčka firmě AGROFERT HOLDING, a.s. 

byla následně splacena k datu 31. 12. 2012. Nárůst pohledávek z obchodních vztahů 

je  možné vyhodnotit jako pokles platební morálky odběratelů, nebo pozitivním způsobem, 

že došlo k nárůstu počtu odběratelů, tedy k jejich přílivu. Struktura krátkodobého finančního 

majetku ukazuje na kolísavý průběh. Vysoké částky v roce 2012 na účtech v bankách a jejich 

velké ponížení se promítlo i ve schopnosti hradit své okamžitě splatné závazky, 

v poměrovém ukazateli okamžité likvidity. 

Celkové zdroje financování i vlastní kapitál vykazuje celkově stoupající tendenci, 

ale  je  nutné podotknout, že pokles v oblasti výsledku hospodaření běžného účetního období 
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je  jev negativní. Tento pokles mohl být způsoben prováděnou modernizací, která je spojena 

s vyššími náklady.  

Společnost využívá k financování především vlastní zdroje financování, nejvyšší podíl 

vlastního kapitálu na celkových zdrojích financování je vykázán v roce 2010. Rok poté 

poklesl z důvodu povýšení cizích zdrojů, ale i tak se vlastní kapitál pohybuje v nadpoloviční 

procentuální hodnotě. Nárůst cizích zdrojů je způsoben především čerpáním krátkodobých 

bankovních úvěrů z let 2011 a  2013. Krátkodobé závazky vykazují velmi kolísavý průběh, 

nejnižší hodnota v roce 2010, necelých patnáct procent a nejvyšší hodnota tohoto podílu na 

cizích zdrojích financování byla v roce 2012, třicet jedna procent. Podíl dlouhodobých 

závazků se z celkového hlediska snižuje. 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že ve všech položkách výsledku hospodaření 

došlo od roku 2011 k výraznému poklesu, který mohl být způsoben investicemi 

do modernizace provozu, což zatěžuje firemní náklady. Nicméně oproti roku 2010 vzrostl 

provozní výsledek hospodaření v roce 2011 o 232,88 % a ani oproti nynějšímu poklesu není 

provozní výsledek hospodaření z roku 2013 tak nízký, i přes nákladné investice, jako v roce 

2010. V roce 2010 byl také, jako v jediném roce posuzování vytvořen mimořádný výsledek 

hospodaření a z vertikální analýzy výnosů a nákladů je patrné, že v tomto roce došlo 

k největším změnám v hospodaření a k narušení rovnováhy. V tomto roce byly vytvořeny 

nejnižší tržby z provozní činnosti a současně tržby za prodej zboží vykázali nejvyšší podíl, 

jednadvacet procent z celkových výnosů společnosti. Tato rovnováha byla narušena 

technickými problémy v roce 2010, kdy došlo k havárii kompresoru výrobny kyseliny 

dusičné a výroba minerálních hnojiv byla pokryta pouze z 25 % její kapacity. V letech 2011 

až 2013 společnost vykazuje rovnovážný stav nákladů a výnosů. 

Ve finančním výsledku hospodaření se za posuzovaná období projevuje ztráta, což je  jev 

negativní, ale společnost investuje především do dlouhodobého hmotného majetku, na rozdíl 

od finančních instrumentů, které by jí přinášely finanční výnosy. 

Z horizontální analýzy výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty je patrné 

že zvyšující se výkonová spotřeba mezi lety 2011–2013, má za následek relativní snižování 

přidané hodnoty, což se projevilo i v analýze nákladů, která nevytváří dobrý dojem. 

Z rentability nákladů i z ukazatele nákladovosti vyplývá, že náklady vynaložené na 1 korunu 
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zisku i na 1 korunu provozních tržeb se od roku 2011 zvyšují. V tomto případě bych 

společnosti doporučila podrobnou analýzu nákladů, především z provozní činnosti.  

Rentabilita celkového kapitálu klesá od roku 2011, což svědčí o snižujícím se využívání 

aktiv. Rovněž klesá i rentabilita tržeb. Hodnoty rentability nákladů a nákladovosti naopak 

zaujímají stoupající tendenci, což může upozorňovat na možné plýtvání kapitálem. Klesá 

i návratnost investic pro akcionáře, což může být zdůvodněno probíhající modernizací. 

Veškeré tyto hodnoty mohou být důsledkem snižujícího se zisku. 

Z ukazatelů aktivity je patrné, že svá oběžná aktiva společnost využívá efektivně. 

Rychlost obratu zásob se od roku 2011 zvyšuje, což značí, že jsou zásoby rychleji 

přeměňovány ve finanční prostředky. Doba obratu zásob klesá, snižuje se počet dní, po něž 

jsou zásoby vázány v podniku. Pokles rychlosti obratu zásob v roce 2011 způsobilo 

strategické předzásobení vlastními výrobky pro jarní aplikační sezónu 2012. Rychlost obratu 

krátkodobých pohledávek poukazuje na kolísavé hodnoty v jednotlivých letech, ale i přes 

tuto kolísavost má tato rychlost snižující se tendenci. Doba obratu krátkodobých pohledávek 

v roce 2013 vykazuje nejvyšší hodnotu, s čím mohou být spojeny finanční problémy 

odběratelů a rostoucí riziko nedobytných pohledávek. Společnost nevyužívá, kromě roku 

2012 bezplatný obchodně-dodavatelský úvěr což značí, že tento úvěr spíše poskytuje svým 

dodavatelům a odběratelům. Doba obratu závazků není delší než doba obratu pohledávek, 

což se promítlo do ukazatelů likvidity i rentability. 

Dostatečně likvidní podnik, by měl mít vyváženou likviditu, pohybující se 

v doporučených hodnotách. Ukazatel běžné likvidity, který je měřítkem budoucí 

solventnosti podniku zaznamenává pokles hodnot, ale i přes to, se Lovochemie, a.s. stále 

drží v rozmezí doporučených hodnot pro běžnou likviditu. To značí, že by byla schopna 

uspokojit své věřitele okamžitým prodejem oběžných aktiv. Pohotová likvidita, 

charakterizující platební pohotovost, neboli schopnost krýt peněžními prostředky závazky 

z obchodního styku a závazky k zaměstnancům, zaujímá také spíše klesající tendenci, 

ale i v tomto ukazateli se společnost udržuje v intervalu doporučených hodnot. Je důležité 

upozornit na okamžitou likviditu z let 2011 a 2013, kdy se hodnota tohoto ukazatele dostala 

pod kritickou hranici, což znamená, že v těchto letech by společnost Lovochemie, a.s. nebyla 

schopná okamžitě uhradit své krátkodobě splatné závazky. 
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Ukazatele zadluženosti vykazují finanční nezávislost. Společnost více využívá vlastní 

kapitál než cizí zdroje financování. Ukazatel věřitelského rizika vykazuje nízké hodnoty, což 

preferují věřitelé. Vlastníci by měli hledat větší finanční páku, aby znásobily své výnosy.  

Ukazatel krytí aktiv vypovídá o tom, že společnost vlastním kapitálem financuje kolem 

sedmdesáti procent aktiv. Veškeré ukazatele zadluženosti informují o tom, že u společnosti 

Lovochemie, a.s. existuje prostor pro větší využití cizích zdrojů financování. 

V konkurenčním srovnání se slovenskou společností Duslo, a.s. obstála společnost 

Lovochemie, a.s. velmi dobře. U slovenské společnosti stojí za zmínku podstatně nižší 

hodnoty ukazatelů rentability a vysoké nákladovosti. Rentabilita nákladů ukazuje, 

že společnost Duslo a.s. na jednu korunu zisku spotřebovala v roce 2013 až 0,989 korun 

nákladů a ukazatel nákladovosti informuje o tom, že musel podnik vynaložit až 98,3 haléřů 

provozních nákladů na vyprodukování 1 koruny provozních tržeb. Z ukazatelů aktivity je to 

především nižší obrat krátkodobých pohledávek a velké doby jejich obratu, svědčící o špatné 

morálce odběratelů, z čehož vyplývá i dlouhá doba splatnosti krátkodobých závazků. Tyto 

podstatně delší doby, jsou ale závislé na obchodně-dodavatelských smlouvách s dodavateli 

a s odběrateli. Společnost Duslo, a.s. využívá bezplatného obchodně-dodavatelského úvěru, 

což přispívá k celkové finanční stabilitě. Nízké hodnoty běžné, pohotové i okamžité likvidity 

se pohybují pod hranicí doporučených hodnot, což svědčí o okamžité neschopnosti 

slovenské společnosti dostát svým závazkům. Z pohledu zadluženosti je na tom slovenská 

společnost také hůře, než Lovochemie, a.s. Obě dvě společnosti více využívají vlastní kapitál 

než cizí zdroje, ale Lovochemie, a.s. není tak úrokově zatížena jako Duslo, a.s., což hovoří 

o větších sumách úvěrového zadlužení slovenské společnosti.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo vyhodnocení efektivnosti hospodaření akciové 

společnosti Lovochemie, která se zabývá výrobou a prodejem dusíkatých a vícesložkových 

zemědělských hnojiv. Toto zhodnocení bylo provedeno na základě účetních výkazů, rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty za období 2010–2013, metodou horizontální a vertikální analýzy 

a za pomoci přímé analýzy intenzivních ukazatelů. V části věnující se poměrovým 

ukazatelům, která byla doplněna o ukazatel nákladovosti, byla efektivnost hospodaření 

společnosti Lovochemie,  a.s. porovnána s konkurující slovenskou společností Duslo, a.s. 

Použitá metodika horizontální analýzy umožnila absolutně i relativně změřit intenzitu 

změn jednotlivých položek z účetních výkazů a úkolem vertikální analýzy bylo posoudit 

schopnost společnosti Lovochemie, a.s. udržovat rovnovážný stav těchto položek, zejména 

pokud jde o sladění majetku podniku a zdrojů jeho krytí, a sladění výnosů a vynaložených 

nákladů, na čemž závisí ekonomická stabilita společnosti.  

Ze zjištěných výsledků je možné konstatovat, že celková aktiva i dlouhodobý majetek 

vykazují celkově vzrůstající tendenci, což značí, že společnost Lovochemie, a.s. neumrtvuje 

volné finanční prostředky na účtech v bankách, ale vkládá je do  investic dlouhodobé 

povahy. To je pro společnost dobré, protože pomocí výkonnějších aktiv může dosáhnout 

vyšší efektivnosti a vyšší produktivnosti. 

Co se týká oběžných aktiv, tak u výrobních společností je obvyklé, že převládají zásoby 

výrobků nebo materiálu. Změna stavu hotových výrobků v roce 2011 byla způsobena 

strategickým předzásobením průmyslovými hnojivy pro jarní aplikační sezónu 2012. Další 

pokles těchto zásob je dobrým znamením pro společnost, protože není vázáno tolik 

finančních prostředků v nejméně likvidních oběžných aktivech a přílišné zásoby znamenají 

nadměrné provozní náklady. 

Celkové zdroje financování i vlastní kapitál vykazuje celkově stoupající tendenci, 

ale  je  nutné podotknout, že pokles v oblasti výsledku hospodaření běžného účetního období 

je  jev negativní. Tento pokles mohl být způsoben prováděnou modernizací a vysokými 

investicemi do ekologizace provozu, což je spojeno s vysokými náklady. Společnost využívá 

k financování především vlastní zdroje financování. 
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Z analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že ve všech položkách výsledku hospodaření 

došlo od roku 2011 k výraznému poklesu, který mohl být způsoben investicemi 

do modernizace provozu. V roce 2010 byl také, jako v jediném roce posuzování vytvořen 

mimořádný výsledek hospodaření a z vertikální analýzy výnosů a nákladů je patrné, 

že v tomto roce došlo k největším změnám v hospodaření a k narušení ekonomické 

rovnováhy. Tato rovnováha byla narušena technickými problémy v roce 2010, kdy došlo 

k havárii kompresoru výrobny kyseliny dusičné a výroba minerálních hnojiv byla pokryta 

pouze z 25 % její kapacity. V letech 2011 a 2013 společnost vykazuje rovnovážný stav 

nákladů a výnosů. 

Cílem přímé analýzy intenzivních ukazatelů bylo především získání přehledu 

o základních finančních charakteristikách společnosti a posouzení finančního zdraví, 

současně s konkurenčním srovnáním Lovochemie, a.s. se slovenskou společností Duslo, a.s. 

Ze zjištěných výsledků přímé analýzy intenzivních ukazatelů je důležitá snižující se 

rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu i rentabilita tržeb. A s tím 

spojená rostoucí rentabilita nákladů a zvyšující se ukazatel nákladovosti aplikovaný 

na provozních nákladech a provozních tržbách. Zvyšuje se výkonová spotřeba, což má 

nepříznivý vliv na přidanou hodnotu a celkový zisk společnosti. Celkový zisk lze zvýšit, 

nejen snižováním nákladů, ale také zvyšováním odbytu. Nárůst pohledávek z obchodních 

vztahů může být vysvětlován nárůstem počtu odběratelů, ale může být způsoben i jejich 

špatnou platební morálkou. 

Společnost je dobře likvidní, likvidita se pohybuje v doporučených hodnotách. Nízká 

hodnota závazků vůči odběratelům a to, že společnost nevyužívá bezplatný 

obchodně- dodavatelský úvěr svědčí o dobré platební morálce společnosti, ale nepříznivě 

se projevuje v mírném poklesu likvidity. Je třeba hledat nástroje k vyvážené likviditě, která 

zaručí jak dostatečné zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. 

Otázkou je, zda podnik neváže příliš mnoho finančních prostředků v aktivech, která pak 

nepracují na zhodnocování a ukrajují tak z rentability. Je třeba více využívat bezplatného 

obchodně-dodavatelského úvěru, jako cizího kapitálu, který zaručí jak zvyšování rentability, 

tak i likvidity. Nízké hodnoty okamžité likvidity, mohou být také způsobeny probíhající 

modernizací a nemalými investicemi do dlouhodobého hmotného majetku. 
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Průmyslové společnosti obecně více využívají vyváženější poměr mezi vlastními 

a cizími zdroji financování a přiklánějí svou strukturu spíše na stranu vlastního kapitálu. 

Z pohledu zadluženosti si společnost vede velmi dobře, je finančně nezávislá ale jak známo, 

cizí kapitál s sebou nese i vyšší zhodnocení, které by se v budoucnu mohlo projevit ve vyšší, 

stoupající rentabilitě. 

Je viditelné, že společnost v letech 2010 a 2011 dávala přednost likvidní strategii, 

a v letech 2012 a 2013 upřednostňovala strategii investiční. 

Hlavním úkolem této bakalářské práce není pouze vyhodnocení efektivnosti společnosti 

na základě minulé finanční situace, ale také prognóza předpokládaného budoucího vývoje 

do nastávajícího období. Pokud mohou být společnosti doporučeny další postupy a pokud 

mohou být navrhnuta opatření vedoucí k lepší efektivnosti a vyšší finanční výkonnosti, tak je 

především doporučeno vyšší využití cizích zdrojů financování, především bezplatného 

obchodně-dodavatelského úvěru. S tím je spojená pravidelná, krátkodobá kontrola ukazatelů 

likvidity a ukazatelů rentability, současně s důslednou analýzou nákladů, především 

z provozní činnosti. 

Závěrem lze konstatovat, že v konkurenčním srovnání podniků si společnost 

Lovochemie, a.s. vedla velmi dobře. Tím potvrdila svou stabilní a pevnou pozici na trhu 

s průmyslovými hnojivy, kterou neotřesou ani živelné pohromy, ani nenadálé a nečekané 

technické závady a havárie v provozní oblasti. Z pohledu externího uživatele se probíhající 

modernizace provozu a rozsáhlé investiční akce po dokončení kladně projeví, jak ve vyšší 

produktivitě tak vyšší výkonosti, v majetkové a  kapitálové struktuře, i v budoucích 

výsledcích hospodaření společnosti. 
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Příloha 1: Rozvaha společnosti Lovochemie a.s., strana aktiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



 

 

Příloha 2: Rozvaha společnosti Lovochemie, a.s., strana pasiv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



 

 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



 

 

Příloha 4: Rozvaha společnosti Duslo, a.s. v eurech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

ROZVAHA  [tis. EUR] 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

AKTIVA  538 943 588 810 500 036 407 968

Oběžná aktiva 145 330 194 844 237 166 159 727

Peněžní prostředky a ekvivalenty 2 947 6 358 535 2 266

Emisní kvóty 2 868 603 2 048 1 605

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 100 818 134 453 183 765 100 695

Pohledánky z daně z příjmu 1 0 1 622 0

Zásoby 38 696 53 430 48 800 55 161

Derivátové finanční nástroje 0 0 396 0

Dlouhodbá aktiva 393 613 393 966 262 870 248 241

Dlouhodobý hmotný majetek 223 944 231 214 244 811 233 840

Nehmotný majetek 2 711 2 547 2 055 1 685

Investice do nemovitostí 3 099 2 678 2 551 2 366

Finanční investice 163 820 157 493 11 224 10 350

Dlouhodobé pohledávky 0 0 2 229 0

Ostatní 39 34 0 0

ZÁVAZKY A VLASTNÍ JMĚNÍ 538 943 588 810 500 036 407 968

Krátkodobé závazky 145 283 170 939 171 719 121 951

Závazky z obchodního styku a jiné závazky 49 260 54 739 51 205 53 452

Rezervy 1 486 2 079 2 078 1 510

Derivátové finanční nástroje 1 003 511 0 89

Splatná daň z příjmů 0 6 110 0 77

Úvěry a půjčky 93 534 107 500 118 436 66 823

Dlouhodobé závazky 34 743 24 774 21 890 17 330

Úvěry a půjčky 18 262 5 645 0 0

Rezervy 6 765 7 035 6 921 6 921

Odložený daňový závazek 9 716 12 094 14 969 10 409

Vlastní jmění 358 917 393 097 306 427 268 687

Základní jmění 102 427 102 427 102 427 102 427

Zákonný rezervní fond 21 398 21 398 21 398 21 398

Nerozdělený zisk 235 092 269 272 182 602 144 862



 

 

Příloha 5: Rozvaha společnosti Duslo, a.s. v českých korunách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

ROZVAHA  [tis. Kč] 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

JEDNOTNÝ KURZ ČNB    [1 EUR/1 Kč] 25,27 24,60 25,12 26,03

AKTIVA  13 619 090 14 484 726 12 560 904 10 619 407

Oběžná aktiva 3 672 489 4 793 162 5 957 610 4 157 694

Peněžní prostředky a ekvivalenty 74 471 156 407 13 439 58 984

Emisní kvóty 72 474 14 834 51 446 41 778

Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 2 547 671 3 307 544 4 616 177 2 621 091

Pohledánky z daně z příjmu 25 0 40 745 0

Zásoby 977 848 1 314 378 1 225 856 1 435 841

Derivátové finanční nástroje 0 0 9 948 0

Dlouhodbá aktiva 9 946 601 9 691 564 6 603 294 6 461 713

Dlouhodobý hmotný majetek 5 659 065 5 687 864 6 149 652 6 086 855

Nehmotný majetek 68 507 62 656 51 622 43 861

Investice do nemovitostí 78 312 65 879 64 081 61 587

Finanční investice 4 139 731 3 874 328 281 947 269 411

Dlouhodobé pohledávky 0 0 55 992 0

Ostatní 986 836 0 0

ZÁVAZKY A VLASTNÍ JMĚNÍ 13 619 090 14 484 726 12 560 904 10 619 407

Krátkodobé závazky 3 671 301 4 205 099 4 313 581 3 174 385

Závazky z obchodního styku a jiné závazky 1 244 800 1 346 579 1 286 270 1 391 356

Rezervy 37 551 51 143 52 199 39 305

Derivátové finanční nástroje 25 346 12 571 0 2 317

Splatná daň z příjmů 0 150 306 0 2 004

Úvěry a půjčky 2 363 604 2 644 500 2 975 112 1 739 403

Dlouhodobé závazky 877 956 609 440 549 877 451 100

Úvěry a půjčky 461 481 138 867 0 0

Rezervy 170 952 173 061 173 856 180 154

Odložený daňový závazek 245 523 297 512 376 021 270 946

Vlastní jmění 9 069 833 9 670 186 7 697 446 6 993 923

Základní jmění 2 588 330 2 519 704 2 572 966 2 666 175

Zákonný rezervní fond 540 727 526 391 537 518 556 990

Nerozdělený zisk 5 940 775 6 624 091 4 586 962 3 770 758



 

 

Příloha 6: Výkaz zisku a ztráty společnosti Duslo, a.s. v eurech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  [tis. EUR] 2010 2011 2012 2013

TRŽBY 321 473 460 562 470 642 463 259

Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace -11 426 14 858 -365 5 748

Spotřeba zemního plynu -60 107 -137 738 -126 833 -157 488

Spotřeba materiálu a energie -129 351 -137 768 -152 136 -124 171

Náklady na prodané výrobky a materiál -25 028 -43 249 -52 348 -51 461

Mzdové náklady -32 538 -40 293 -41 206 -42 383

Odpisy -26 696 -26 095 -26 244 -28 762

Kompenzace ušlého zisku od pojišťovny 12 000 3 181 0 0

Pojistné plnění - zůstatková hodnota 6 664 2 564 0 0

Opravy a údržba -9 929 -8 216 0 0

Služby -19 646 -26 142 -39 204 -36 114

Opravné položky k

 - pohledávkám 272 -307 36 484

 - zásobám 834 -1 293 -2 391 -487

 - dlouhodobému majetku 356 -1 451 58 -12 270

 - finančním investicím 0 -6 000 0 0

Zisk, ztráta z prodeje

 - dlouhodobého majetku 576 112 241 -2 273

 - cenných papírů 442 0 -111 -17

 - emisních kvót 826 1 524 774 0

Zisk, ztráta z likvidace finančních investic 0 0 -7 458 0

Přijaté dividendy 0 0 10 062 0

Ostatní provozní výnosy 1 916 1 385 387 995

Ostatní provozní náklady -5 494 -9 853 -7 747 -7 290

Provozní náklady -296 329 -414 781 -444 485 -455 489

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 25 144 45 781 26 157 7 770

Finanční výnosy 1 493 1 681 7 816 2 309

Finanční náklady -3 578 -5 406 -7 610 -3 291

Nákladové úroky -2 338 -2 746 -1 507 -923

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 085 -3 725 206 -982

ZISK PŘED ZDANĚNÍM 23 059 42 056 26 363 6 788

Daň z příjmů -2 529 -8 565 -7 432 -1 521

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO OBDOBÍ 20 530 33 491 18 931 5 267



 

 

Příloha 7: Výkaz zisku a ztráty společnosti Duslo, a.s. v českých korunách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  [tis. Kč] 2010 2011 2012 2013

JEDNOTNÝ KURZ ČNB    [1 EUR/1 Kč] 25,27 24,60 25,12 26,03

TRŽBY 8 123 623 11 329 825 11 822 527 12 058 632

Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace -288 735 365 507 -9 169 149 620

Spotřeba zemního plynu -1 518 904 -3 388 355 -3 186 045 -4 099 413

Spotřeba materiálu a energie -3 268 700 -3 389 093 -3 821 656 -3 232 171

Náklady na prodané výrobky a materiál -632 458 -1 063 925 -1 314 982 -1 339 530

Mzdové náklady -822 235 -991 208 -1 035 095 -1 103 229

Odpisy -674 608 -641 937 -659 249 -748 675

Kompenzace ušlého zisku od pojišťovny 303 240 78 253 0 0

Pojistné plnění - zůstatková hodnota 168 399 63 074 0 0

Opravy a údržba -250 906 -202 114 0 0

Služby -496 454 -643 093 -984 804 -940 047

Opravné položky k

 - pohledávkám 6 873 -7 552 904 12 599

 - zásobám 21 075 -31 808 -60 062 -12 677

 - dlouhodobému majetku 8 996 -35 695 1 457 -319 388

 - finančním investicím 0 -147 600 0 0

Zisk, ztráta z prodeje

 - dlouhodobého majetku 14 556 2 755 6 054 -59 166

 - cenných papírů 11 169 0 -2 788 -443

 - emisních kvót 20 873 37 490 19 443 0

Zisk, ztráta z likvidace finančních investic 0 0 -187 345 0

Přijaté dividendy 0 0 252 757 0

Ostatní provozní výnosy 48 417 34 071 9 721 25 900

Ostatní provozní náklady -138 833 -242 384 -194 605 -189 759

Provozní náklady -7 488 234 -10 203 613 -11 165 463 -11 856 379

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 635 389 1 126 213 657 064 202 253

Finanční výnosy 37 728 41 353 196 338 60 103

Finanční náklady -90 416 -132 988 -191 163 -85 665

Nákladové úroky -59 081 -67 552 -37 856 -24 026

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -52 688 -91 635 5 175 -25 561

ZISK PŘED ZDANĚNÍM 582 701 1 034 578 662 239 176 692

Daň z příjmů -63 908 -210 699 -186 692 -39 592

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO OBDOBÍ 518 793 823 879 475 547 137 100



 

 

Příloha 8: Horizontální analýza aktiv, společnosti Lovochemie, a.s 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Absolutně Relativně Absolutně Relativně Absolutně Relativně

AKTIVA [tis. Kč] 31.12.2010 31.12.2011 [tis. Kč] [%] 31.12.2011 31.12.2012 [tis. Kč] [%] 31.12.2012 31.12.2013 [tis. Kč] [%]

AKTIVA CELKEM 2 910 804 3 889 177 978 373 33,61 3 889 177 3 663 684 -225 493 -5,80 3 663 684 4 024 937 361 253 9,86

Dlouhodobý majetek 1 538 458 1 633 659 95 201 6,19 1 633 659 1 640 468 6 809 0,42 1 640 468 2 096 038 455 570 27,77

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 763 34 325 32 562 1 846,97 34 325 29 671 -4 654 -13,56 29 671 7 562 -22 109 -74,51

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 51 51 0,00 51 24 -27 -52,94 24 0 -24 -100,00

Software 1 763 1 179 -584 -33,13 1 179 1 065 -114 -9,67 1 065 530 -535 -50,23

Ocenitelná práva 0 5 867 5 867 0,00 5 867 4 706 -1 161 -19,79 4 706 4 834 128 2,72

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 26 820 26 820 0,00 26 820 23 716 -3 104 -11,57 23 716 2 040 -21 676 -91,40

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 408 408 0,00 408 160 -248 -60,78 160 158 -2 -1,25

Dlouhodobý hmotný majetek 1 534 928 1 597 567 62 639 4,08 1 597 567 1 609 030 11 463 0,72 1 609 030 2 086 709 477 679 29,69

Pozemky 98 324 98 356 32 0,03 98 356 98 312 -44 -0,04 98 312 98 316 4 0,00

Stavby 716 696 732 314 15 618 2,18 732 314 707 534 -24 780 -3,38 707 534 746 055 38 521 5,44

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 646 759 658 108 11 349 1,75 658 108 654 503 -3 605 -0,55 654 503 578 878 -75 625 -11,55

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 10 755 10 327 -428 -3,98 10 327 9 897 -430 -4,16 9 897 9 469 -428 -4,32

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 55 523 63 376 7 853 14,14 63 376 88 947 25 571 40,35 88 947 650 557 561 610 631,40

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 871 35 086 28 215 410,64 35 086 49 837 14 751 42,04 49 837 3 434 -46 403 -93,11

Dlouhodobý finanční majetek 1 767 1 767 0 0,00 1 767 1 767 0 0,00 1 767 1 767 0 0,00

Podíly – ovládaná osoba 1 767 1 767 0 0,00 1 767 1 767 0 0,00 1 767 1 767 0 0,00

Oběžná aktiva 1 365 186 2 245 570 880 384 64,49 2 245 570 2 020 956 -224 614 -10,00 2 020 956 1 926 707 -94 249 -4,66

Zásoby 596 655 1 145 473 548 818 91,98 1 145 473 741 858 -403 615 -35,24 741 858 625 458 -116 400 -15,69

Materiál 406 028 468 926 62 898 15,49 468 926 422 356 -46 570 -9,93 422 356 350 821 -71 535 -16,94

Nedokončená výroba a polotovary 12 015 16 127 4 112 34,22 16 127 16 142 15 0,09 16 142 22 778 6 636 41,11

Výrobky 167 349 659 974 492 625 294,37 659 974 294 054 -365 920 -55,44 294 054 243 385 -50 669 -17,23

Zboží 372 20 -352 -94,62 20 3 -17 -85,00 3 129 126 4 200,00

Poskytnuté zálohy na zásoby 10 891 426 -10 465 -96,09 426 9 303 8 877 2 083,80 9 303 8 345 -958 -10,30

Krátkodobé pohledávky 578 544 1 027 021 448 477 77,52 1 027 021 866 138 -160 883 -15,67 866 138 1 229 485 363 347 41,95

Pohledávky z obchodních vztahů 399 926 650 916 250 990 62,76 650 916 839 064 188 148 28,91 839 064 1 133 283 294 219 35,07

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 300 000 300 000 0,00 300 000 0 -300 000 -100,00 0 0 0 0,00

Stát – daňové pohledávky 50 464 67 665 17 201 34,09 67 665 21 129 -46 536 -68,77 21 129 37 382 16 253 76,92

Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 606 2 972 -2 634 -46,99 2 972 2 063 -909 -30,59 2 063 5 479 3 416 165,58

Dohadlé účty aktivní 113 624 5 422 -108 202 -95,23 5 422 2 070 -3 352 -61,82 2 070 52 908 50 838 2 455,94

Jiné pohledávky 8 924 46 -8 878 -99,48 46 1 812 1 766 3 839,13 1 812 433 -1 379 -76,10

Krátkodobý finanční majetek 189 987 73 076 -116 911 -61,54 73 076 412 960 339 884 465,11 412 960 71 764 -341 196 -82,62

Peníze 145 110 -35 -24,14 110 122 12 10,91 122 84 -38 -31,15

Účty v bankách 189 842 72 966 -116 876 -61,56 72 966 412 838 339 872 465,80 412 838 71 680 -341 158 -82,64

Časové rozlišení 7 160 9 948 2 788 38,94 9 948 2 260 -7 688 -77,28 2 260 2 192 -68 -3,01

Náklady příštích období 6 973 3 405 -3 568 -51,17 3 405 2 260 -1 145 -33,63 2 260 2 192 -68 -3,01

Příjmy příštích období 187 6 543 6 356 3 398,93 6 543 0 -6 543 -100,00 0 0 0 0

Horizontální analýza Horizontální analýza Horizontální analýza



 

 

Příloha 9: Horizontální analýza pasiv společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Absolutně Relativně Absolutně Relativně Absolutně Relativně

PASIVA [tis. Kč] 31.12.2010 31.12.2011 [tis. Kč] [%] 31.12.2011 31.12.2012 [tis. Kč] [%] 31.12.2012 31.12.2013 [tis. Kč] [%]

PASIVA CELKEM 2 910 804 3 889 177 978 373 33,61 3 889 177 3 663 684 -225 493 -5,80 3 663 684 4 024 937 361 253 9,86

Vlastní kapitál 2 299 816 2 537 965 238 149 10,36 2 537 965 2 440 297 -97 668 -3,85 2 440 297 2 695 364 255 067 10,45

Základní kapitál 1 141 382 1 141 382 0 0,00 1 141 382 1 141 382 0 0,00 1 141 382 1 141 382 0 0,00

Základní kapitál 1 141 382 1 141 382 0 0,00 1 141 382 1 141 382 0 0,00 1 141 382 1 141 382 0 0,00

Kapitálové fondy 5 795 448 -5 347 -92,27 448 448 0 0,00 448 448 0 0,00

Ostatní kapitálové fondy 447 448 1 0,22 448 448 0 0,00 448 448 0 0,00

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 5348 0 -5348 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 79 132 97 954 18 822 23,79 97 954 125 450 27 496 28,07 125 450 145 535 20 085 16,01

Zákonný rezervní fond 75 826 94 049 18 223 24,03 94 049 121 343 27 294 29,02 121 343 141 601 20 258 16,69

Statutární a ostatní fondy 3 306 3 905 599 18,12 3 905 4 107 202 5,17 4 107 3 934 -173 -4,21

Výsledek hospodaření minulých let 709 053 752 284 43 231 6,10 752 284 767 847 15 563 2,07 767 847 1 149 759 381 912 49,74

Nerozdělený zisk minulých let 709 053 752 284 43 231 6,10 752 284 767 847 15 563 2,07 767 847 1 149 759 381 912 49,74

Výsledek hospodaření běžného účetního období 364 454 545 897 181 443 49,78 545 897 405 170 -140 727 -25,78 405 170 258 240 -146 930 -36,26

Cizí zdroje 605 581 1 333 307 727 726 120,17 1 333 307 1 213 276 -120 031 -9,00 1 213 276 1 323 820 110 544 9,11

Rezervy 106 594 70 314 -36 280 -34,04 70 314 6 180 -64 134 -91,21 6 180 7 148 968 15,66

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 43 253 0 -43 253 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Rezerva na daň z příjmů 54 307 64 098 9 791 18,03 64 098 0 -64 098 -100,00 0 0 0 0,00

Ostatní rezervy 9 034 6 216 -2 818 -31,19 6 216 6 180 -36 -0,58 6 180 7 148 968 15,66

Dlouhodobé závazky 72 916 81 545 8 629 11,83 81 545 81 962 417 0,51 81 962 84 037 2 075 2,53

Závazky z obchodních vztahů 0 2 654 2 654 0,00 2 654 0 -2 654 -100,00 0 8 710 8 710 0,00

Odložený daňový závazek 72 916 78 891 5 975 8,19 78 891 81 962 3 071 3,89 81 962 75 327 -6 635 -8,10

Krátkodobé závazky 426 071 682 530 256 459 60,19 682 530 1 125 134 442 604 64,85 1 125 134 882 622 -242 512 -21,55

Závazky z obchodních vztahů 340 229 599 587 259 358 76,23 599 587 547 728 -51 859 -8,65 547 728 724 041 176 313 32,19

Závazky k zaměstnancům 13 930 19 968 6 038 43,35 19 968 16 959 -3 009 -15,07 16 959 15 969 -990 -5,84

Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot. pojištění 8 286 11 778 3 492 42,14 11 778 9 504 -2 274 -19,31 9 504 9 449 -55 -0,58

Stát – daňové závazky a dotace 4 129 1 455 -2 674 -64,76 1 455 17 633 16 178 1 111,89 17 633 72 206 54 573 309,49

Krátkodobé přijaté zálohy 0 370 370 0,00 370 1 435 1 065 287,84 1 435 6 772 5 337 371,92

Dohadlé účty pasivní 29 842 33 767 3 925 13,15 33 767 30 268 -3 499 -10,36 30 268 47 375 17 107 56,52

Jiné závazky 29 655 15 605 -14 050 -47,38 15 605 501 607 486 002 3 114,40 501 607 6 810 -494 797 -98,64

Bankovní úvěry a výpomoci 0 498 918 498 918 0,00 498 918 0 -498 918 -100,00 0 350 013 350 013 0,00

Krátkodobé bankovní úvěry 0 498 918 498 918 0,00 498 918 0 -498 918 -100,00 0 350 013 350 013 0,00

Časové rozlišení 5 407 17 905 12 498 231,14 17 905 10 111 -7 794 -43,53 10 111 5 753 -4 358 -43,10

Výdaje příštích období 5 407 17 905 12 498 231,14 17 905 10 111 -7 794 -43,53 10 111 5 529 -4 582 -45,32

Výnosy příštích období 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 224 224 0,00

Horizontální analýza Horizontální analýza Horizontální analýza



 

 

Příloha 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Absolutně Relativně Absolutně Relativně Absolutně Relativně

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  [tis. Kč.] 2010 2011 [tis. Kč] [%] 2011 2012 [tis. Kč] [%] 2012 2013 [tis. Kč] [%]
Tržby za prodej zboží 937 129 312 363 -624 766 -66,67 312 363 437 891 125 528 40,19 437 891 298 788 -139 103 -31,77
Náklady vynaložené na prodané zboží 902 578 289 188 -613 390 -67,96 289 188 398 975 109 787 37,96 398 975 281 423 -117 552 -29,46
Obchodní marže 34 551 23 175 -11 376 -32,93 23 175 38 916 15 741 67,92 38 916 17 365 -21 551 -55,38
Výkony 2 862 092 5 114 211 2 252 119 78,69 5 114 211 5 311 612 197 401 3,86 5 311 612 4 974 407 -337 205 -6,35
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 793 144 4 576 345 1 783 201 63,84 4 576 345 5 649 696 1 073 351 23,45 5 649 696 4 992 822 -656 874 -11,63
Změna stavu zásob vlasní činnosti 37 136 502 746 465 610 1 253,80 502 746 -371 218 -873 964 -173,84 -371 218 -45 132 326 086 -87,84
Aktivace 31 812 35 120 3 308 10,40 35 120 33 134 -1 986 -5,65 33 134 26 717 -6 417 -19,37
Výkonová spotřeba 2 383 165 3 997 214 1 614 049 67,73 3 997 214 4 281 642 284 428 7,12 4 281 642 4 197 432 -84 210 -1,97
Spotřeba materiálu a energie 1 979 472 3 375 678 1 396 206 70,53 3 375 678 3 696 496 320 818 9,50 3 696 496 3 662 212 -34 284 -0,93
Služby 403 693 621 536 217 843 53,96 621 536 585 146 -36 390 -5,85 585 146 535 220 -49 926 -8,53
Přidaná hodnota 513 478 1 140 172 626 694 122,05 1 140 172 1 068 886 -71 286 -6,25 1 068 886 794 340 -274 546 -25,69

Osobní náklady 278 735 302 822 24 087 8,64 302 822 323 125 20 303 6,70 323 125 339 996 16 871 5,22
Mzdové náklady 204 731 226 001 21 270 10,39 226 001 241 378 15 377 6,80 241 378 253 711 12 333 5,11
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 288 252 -36 -12,50 252 135 -117 -46,43 135 185 50 37,04
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 69 839 72 503 2 664 3,81 72 503 77 384 4 881 6,73 77 384 81 701 4 317 5,58
Sociální náklady 3 877 4 066 189 4,87 4 066 4 228 162 3,98 4 228 4 399 171 4,04
Daně a poplatky 10 323 11 052 729 7,06 11 052 14 967 3 915 35,42 14 967 15 247 280 1,87
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 194 431 188 523 -5 908 -3,04 188 523 196 056 7 533 4,00 196 056 203 367 7 311 3,73
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 463 2 604 1 141 77,99 2 604 10 910 8 306 318,97 10 910 3 732 -7 178 -65,79
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 551 1 626 1 075 195,10 1 626 1 001 -625 -38,44 1 001 2 408 1 407 140,56
Tržby z prodeje materiálu 912 978 66 7,24 978 9 909 8 931 913,19 9 909 1 324 -8 585 -86,64
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 1 065 806 -259 -24,32 806 10 499 9 693 1 202,61 10 499 1 958 -8 541 -81,35
Zůstatková cena prodaného dlouhodoibého majetku 0 0 0 0,00 0 694 694 0,00 694 860 166 23,92
Prodaný materiál 1 065 806 -259 -24,32 806 9 805 8 999 1 116,50 9 805 1 098 -8 707 -88,80
Změna stavu rezerv a opravných položek a komplex. nákladů -47 769 -51 479 -3 710 7,77 -51 479 8 051 59 530 -115,64 8 051 14 690 6 639 82,46
Ostatní provozní výnosy 273 190 180 031 -93 159 -34,10 180 031 126 503 -53 528 -29,73 126 503 215 470 88 967 70,33
Ostatní provozní náklady 145 400 185 534 40 134 27,60 185 534 161 309 -24 225 -13,06 161 309 109 507 -51 802 -32,11
Provozní výsledek hospodaření 205 946 685 549 479 603 232,88 685 549 492 292 -193 257 -28,19 492 292 328 777 -163 515 -33,22

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 12 051 1 522 -10 529 -87,37 1 522 7 772 6 250 410,64 7 772 883 -6 889 -88,64
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 13 760 13 760 0,00 13 760 12 -13 748 -99,91 12 9 009 8 997 74 975,00
Výnosové úroky 612 1 170 558 91,18 1 170 2 643 1 473 125,90 2 643 1 601 -1 042 -39,42
Nákladové úroky 699 753 54 7,73 753 2 229 1 476 196,02 2 229 494 -1 735 -77,84
Ostatní finanční výnosy 83 825 30 720 -53 105 -63,35 30 720 33 137 2 417 7,87 33 137 33 049 -88 -0,27
Ostatní finanční náklady 72 808 26 301 -46 507 -63,88 26 301 38 776 12 475 47,43 38 776 35 516 -3 260 -8,41
Finanční výsledek hospodaření 22 981 -7 402 -30 383 -132,21 -7 402 2 535 9 937 -134,25 2 535 -9 486 -12 021 -474,20

Daň z příjmů za běžnou činnost 45 735 132 250 86 515 189,17 132 250 89 657 -42 593 -32,21 89 657 61 051 -28 606 -31,91
 - splatná 39 195 125 020 85 825 218,97 125 020 86 586 -38 434 -30,74 86 586 67 686 -18 900 -21,83
 - odložená 6 540 7 230 690 10,55 7 230 3 071 -4 159 -57,52 3 071 -6 635 -9 706 -316,05
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 183 192 545 897 362 705 197,99 545 897 405 170 -140 727 -25,78 405 170 258 240 -146 930 -36,26

Mimořádné výnosy 270 861 0 -270 861 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Mimořádné náklady 47 080 0 -47 080 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Daň z příjmů z minořádné činnosti 42 519 0 -42 519 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
 - splatná 44 878 0 -44 878 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
 - odložená -2 359 0 2 359 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
Mimořádný výsledek hospodaření 181 262 0 -181 262 -100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Výsledek hospodaření za účetní období 364 454 545 897 181 443 49,78 545 897 405 170 -140 727 -25,78 405 170 258 240 -146 930 -36,26

Výsledek hospodaření před zdaněním 452 708 678 147 225 439 49,80 678 147 494 827 -183 320 -27,03 494 827 319 291 -175 536 -35,47

Horizontální analýza Horizontální analýza Horizontální analýza



 

 

Příloha 11: Vertikální analýza aktiv společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Označení AKTIVA [tis. Kč] 31.12.2010 [%] 31.12.2011 [%] 31.12.2012 [%] 31.12.2013 [%]

AKTIVA CELKEM 2 910 804 100,00 3 889 177 100,00 3 663 684 100,00 4 024 937 100,00

B. Dlouhodobý majetek 1 538 458 52,85 1 633 659 42,01 1 640 468 44,78 2 096 038 52,08

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 763 0,06 34 325 0,88 29 671 0,81 7 562 0,19

B.  I.     1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00 51 0,00 24 0,00 0 0,00

2 Software 1 763 0,06 1 179 0,03 1 065 0,03 530 0,01

3 Ocenitelná práva 0 0,00 5 867 0,15 4 706 0,13 4 834 0,12

4 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 26 820 0,69 23 716 0,65 2 040 0,05

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 534 928 52,73 1 597 567 41,08 1 609 030 43,92 2 086 709 51,84

B. II.     1 Pozemky 98 324 3,38 98 356 2,53 98 312 2,68 98 316 2,44

2 Stavby 716 696 24,62 732 314 18,83 707 534 19,31 746 055 18,54

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 646 759 22,22 658 108 16,92 654 503 17,86 578 878 14,38

4 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 10 755 0,37 10 327 0,27 9 897 0,27 9 469 0,24

5 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 55 523 1,91 63 376 1,63 88 947 2,43 650 557 16,16

6 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 871 0,24 35 086 0,90 49 837 1,36 3 434 0,09

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1 767 0,06 1 767 0,05 1 767 0,05 1 767 0,04

B. III.    1 Podíly – ovládaná osoba 1 767 0,06 1 767 0,05 1 767 0,05 1 767 0,04

C. Oběžná aktiva 1 365 186 46,90 2 245 570 57,74 2 020 956 55,16 1 926 707 47,87

C. I. Zásoby 596 655 20,50 1 145 473 29,45 741 858 20,25 625 458 15,54

C. I.      1 Materiál 406 028 13,95 468 926 12,06 422 356 11,53 350 821 8,72

2 Nedokončená výroba a polotovary 12 015 0,41 16 127 0,41 16 142 0,44 22 778 0,57

3 Výrobky 167 349 5,75 659 974 16,97 294 054 8,03 243 385 6,05

4 Zboží 372 0,01 20 0,00 3 0,00 129 0,00

5 Poskytnuté zálohy na zásoby 10 891 0,37 426 0,01 9 303 0,25 8 345 0,21

C. III. Krátkodobé pohledávky 578 544 19,88 1 027 021 26,41 866 138 23,64 1 229 485 30,55

C. III.    1 Pohledávky z obchodních vztahů 399 926 13,74 650 916 16,74 839 064 22,90 1 133 283 28,16

2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0,00 300 000 7,71 0 0,00 0 0,00

3 Stát – daňové pohledávky 50 464 1,73 67 665 1,74 21 129 0,58 37 382 0,93

4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 606 0,19 2 972 0,08 2 063 0,06 5 479 0,14

5 Dohadlé účty aktivní 113 624 3,90 5 422 0,14 2 070 0,06 52 908 1,31

6 Jiné pohledávky 8 924 0,31 46 0,00 1 812 0,05 433 0,01

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 189 987 6,53 73 076 1,88 412 960 11,27 71 764 1,78

C. IV.   1 Peníze 145 0,00 110 0,00 122 0,00 84 0,00

2 Účty v bankách 189 842 6,52 72 966 1,88 412 838 11,27 71 680 1,78

D. I. Časové rozlišení 7 160 0,25 9 948 0,26 2 260 0,06 2 192 0,05

D. I.      1 Náklady příštích období 6 973 0,24 3 405 0,09 2 260 0,06 2 192 0,05

2 Příjmy příštích období 187 0,01 6 543 0,17 0 0,00 0 0,00

Vertikální analýza



 

 

Příloha 12: Vertikální analýza pasiv společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Označení PASIVA [tis. Kč] 31.12.2010 [%] 31.12.2011 [%] 31.12.2012 [%] 31.12.2013 [%]

PASIVA CELKEM 2 910 804 100,00 3 889 177 100,00 3 663 684 100,00 4 024 937 100,00

A. Vlastní kapitál 2 299 816 79,01 2 537 965 65,26 2 440 297 66,61 2 695 364 66,97

A. I. Základní kapitál 1 141 382 39,21 1 141 382 29,35 1 141 382 31,15 1 141 382 28,36

A. I.      1 Základní kapitál 1 141 382 39,21 1 141 382 29,35 1 141 382 31,15 1 141 382 28,36

A. II. Kapitálové fondy 5 795 0,20 448 0,01 448 0,01 448 0,01

A.II.     1 Ostatní kapitálové fondy 447 0,02 448 0,01 448 0,01 448 0,01

2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 5348 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00

A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 79 132 2,72 97 954 2,52 125 450 3,42 145 535 3,62

A. III.   1 Zákonný rezervní fond 75 826 2,60 94 049 2,42 121 343 3,31 141 601 3,52

2 Statutární a ostatní fondy 3 306 0,11 3 905 0,10 4 107 0,11 3 934 0,10

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 709 053 24,36 752 284 19,34 767 847 20,96 1 149 759 28,57

A. IV.   1 Nerozdělený zisk minulých let 709 053 24,36 752 284 19,34 767 847 20,96 1 149 759 28,57

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 364 454 12,52 545 897 14,04 405 170 11,06 258 240 6,42

B. Cizí zdroje 605 581 20,80 1 333 307 34,28 1 213 276 33,12 1 323 820 32,89

B. I. Rezervy 106 594 3,66 70 314 1,81 6 180 0,17 7 148 0,18

B. I.      1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 43 253 1,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Rezerva na daň z příjmů 54 307 1,87 64 098 1,65 0 0,00 0 0,00

3 Ostatní rezervy 9 034 0,31 6 216 0,16 6 180 0,17 7 148 0,18

B. II. Dlouhodobé závazky 72 916 2,51 81 545 2,10 81 962 2,24 84 037 2,09

B. II.     1 Závazky z obchodních vztahů 0 0,00 2 654 0,07 0 0,00 8 710 0,22

2 Odložený daňový závazek 72 916 2,51 78 891 2,03 81 962 2,24 75 327 1,87

B. III. Krátkodobé závazky 426 071 14,64 682 530 17,55 1 125 134 30,71 882 622 21,93

B. III.    1 Závazky z obchodních vztahů 340 229 11,69 599 587 15,42 547 728 14,95 724 041 17,99

2 Závazky k zaměstnancům 13 930 0,48 19 968 0,51 16 959 0,46 15 969 0,40

3 Závazky ze soc. zabezpečení a zdravot. pojištění 8 286 0,28 11 778 0,30 9 504 0,26 9 449 0,23

4 Stát – daňové závazky a dotace 4 129 0,14 1 455 0,04 17 633 0,48 72 206 1,79

5 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0,00 370 0,01 1 435 0,04 6 772 0,17

6 Dohadlé účty pasivní 29 842 1,03 33 767 0,87 30 268 0,83 47 375 1,18

7 Jiné závazky 29 655 1,02 15 605 0,40 501 607 13,69 6 810 0,17

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0,00 498 918 12,83 0 0,00 350 013 8,70

B.IV.    1 Krátkodobé bankovní úvěry 0 0,00 498 918 12,83 0 0,00 350 013 8,70

C. I. Časové rozlišení 5 407 0,19 17 905 0,46 10 111 0,28 5 753 0,14

C. I.      1 Výdaje příštích období 5 407 0,19 17 905 0,46 10 111 0,28 5 529 0,14

2 Výnosy příštích období 0 0,00 0 0,00 0 0,00 224 0,01

Vertikální analýza



 

 

Příloha 13: Vertikální analýza výnosů a vertikální analýza nákladů společnosti Lovochemie, a.s. 

 

Část 1: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Část 2: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vertikální analýza výnosů

[tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%]

Celková suma - výnosy celkem 4 441 223 100 5 642 621 100 5 930 468 100 5 527 930 100

I. Tržby za prodej zboží 937 129 21,10 312 363 5,54 437 891 7,38 298 788 5,41

II. Výkony 2 862 092 64,44 5 114 211 90,64 5 311 612 89,56 4 974 407 89,99

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 463 0,03 2 604 0,05 10 910 0,18 3 732 0,07

IV. Ostatní provozní výnosy 273 190 6,15 180 031 3,19 126 503 2,13 215 470 3,90

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 12 051 0,27 1 522 0,03 7 772 0,13 883 0,02

X. Výnosové úroky 612 0,01 1 170 0,02 2 643 0,04 1 601 0,03

XI. Ostatní finanční výnosy 83 825 1,89 30 720 0,54 33 137 0,56 33 049 0,60

XIII. Mimořádné výnosy 270 861 6,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2010 2011 2012 2013

Vertikální analýza nákladů

[tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%] [tis. Kč] [%]

Celková suma - náklady celkem 4 076 769 100 5 096 724 100 5 525 298 100 5 269 690 100

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 902 578 22,14 289 188 5,67 398 975 7,22 281 423 5,34

B. Výkonová spotřeba 2 383 165 58,46 3 997 214 78,43 4 281 642 77,49 4 197 432 79,65

C. Osobní náklady 278 735 6,84 302 822 5,94 323 125 5,85 339 996 6,45

D. Daně a poplatky 10 323 0,25 11 052 0,22 14 967 0,27 15 247 0,29

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 194 431 4,77 188 523 3,70 196 056 3,55 203 367 3,86

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 1 065 0,03 806 0,02 10 499 0,19 1 958 0,04

G. Změna stavu rezerv a opravných položek a komplex. nákladů -47 769 -1,17 -51 479 -1,01 8 051 0,15 14 690 0,28

H. Ostatní provozní náklady 145 400 3,57 185 534 3,64 161 309 2,92 109 507 2,08

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0,00 13 760 0,27 12 0,00 9 009 0,17

N. Nákladové úroky 699 0,02 753 0,01 2 229 0,04 494 0,01

O. Ostatní finanční náklady 72 808 1,79 26 301 0,52 38 776 0,70 35 516 0,67

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 45 735 1,12 132 250 2,59 89 657 1,62 61 051 1,16

R. Mimořádné náklady 47 080 1,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00

S. Daň z příjmů z minořádné činnosti 42 519 1,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2010 2011 2012 2013


