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Příloha 1 

 

Jednotlivé členění položek rozvahy 

  AKTIVA   PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

 C. Oběžná aktiva A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období /+ -/ 

C.I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky B.I. Rezervy 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.II.  Dlouhodobé závazky 

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek B.III. Krátkodobé závazky 

D.I.  Časové rozlišení B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 

    C.I.  Časové rozlišení 
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Příloha 2 

 

Přehled o peněžních tocích 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za začátku účetního období 

  Peněžní toky z provozní činnosti 

Z.  Účetní zisk nebo ztráta zběžné činnosti před zdaněním 

A. Úpravy o nepeněžní operace 

   + odpisy 

   + jiné náklady 

   - výnosy nevyvolávající pohyb peněz 

A* 
Čistý peněžní tok z povozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými 

položkami 

   +/- změna stavu pohledávek z provozní oblasti (+ úbytek, - přírůstek) 

   +/- změna stavu závazků z provozní oblasti (- úbytek,+ přírůstek) 

   +/- změna stavu  krátkodobých cenných papírů  (+ úbytek, - přírůstek) 

   +/- změna stavu  zásob  (+ úbytek, - přírůstek) 

A** Čistý peněžní tok z povozní činnosti před zdaněním a mimořádnými  položkami 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

  Peněžní toky z investiční činnosti 

   - výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 

    + příjmy z prodeje stálých aktiv 

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k   investiční činnosti 

  Peněžní toky z finanční činnosti 

   +/- změna stavu dlouhodobých závazků (- úbytek,+ přírůstek) 

   + přírůstek vlastního kapitálu z titulu emise akcií 

   - výplata dividend 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k   investiční činnosti 

F Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků  ( F = A.*** + B.*** + C.*** ) 

R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za konci účetního období (R = P + F) 
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Příloha 3 

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Položka vlastního kapitálu 
Počáteční 

zůstatek 
Zvýšení Snížení 

Konečný 

zůstatek 

Základní kapitál zapsaný v OR (účet 411)         

Základní kapitál nezapsaný v OR  (účet 419)         

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  (účet 252)         

   Dílčí součet  (účet 411+419-252) ∑ ∑ ∑ ∑ 

Emisní ážio (účet 412)         

Ostatní kapitálové fondy (účet 413)         

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku ( účet 414)         

Oceňovací rozdíly při přeměnách ( účet 418)         

Zákonný rezervní fond, nedělitelný fond (účty 421,422)         

Statutární a ostatní fondy (účet 423,427)         

Nerozdělený zisk minulých let (účet 428)         

Neuhrazená ztráta minulých let (účet 429)         

Zisk/ztráta za účetního období po zdanění (účet 710)         

   Dílčí součet 2   ∑ ∑ ∑ ∑ 

Součet  ∑ ∑  ∑ ∑  ∑ ∑  ∑ ∑  
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Příloha 4  

 

Druhové a účelové členění VZZ 

 VZZ – druhové členění   VZZ – účelové členění 

I. Tržby za prodej zboží  I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 

A. Náklady vynal. na prodané zboží  A. Náklady prodeje 

+ Obchodní marže  * Hrubý zisk nebo ztráta 

II. Výkony  B. Odbytové náklady 

B. Výkonová spotřeba  C. Správní režie 

+ Přidaná hodnota  II.  Jiné provozní výnosy 

C. Osobní náklady  D. Jiné provozní náklady 

D. Daně a poplatky  * Provozní výsledek hospodaření 

E. Odpisy dlouhodobého majetku  III.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

III. Tržby z prodeje DM a materiálu  E. Prodané cenné papíry a podíly 

F. 
Zůstatková cena prodaného dl. 

majetku a materiálu 

 
IV. Výnosy z dl. finančního majetku 

G. 

Změna stavu rezerv a OP v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 

 

V.  Výnosy z krátkodobého fin. majetku 

IV. Ostatní provozní výnosy  F. Náklady z finančního majetku 

H. Ostatní provozní náklady  VI.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 

V. Převod provozních výnosů  G.  Náklady z přecenění CP a derivátů 

I. Převod provozních nákladů  H. Změna stavu rezerv a OP ve fin.oblasti 

* Provozní výsledek hospodaření  VII.  Výnosové úroky 

VI. Tržby z prodeje CP a podílů  I. Nákladové úroky 

J. Prodané cenné papíry a podíly  VIII. Ostatní finanční výnosy 

VII.  Výnosy z DLFM  J. Ostatní finanční náklady 

VIII.  Výnosy z KRFM  IX. Převod finančních výnosů 

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů  K.  Převod finančních nákladů 

L. Náklady z přecenění CP a derivátů  * Finanční výsledek hospodaření 

M. 
Změna stavu rezerv a OP ve finanční 

oblasti 

 
L. Daň z příjmů za běžnou činnost 

X. Výnosové úroky  **  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

N. Nákladové úroky  X. Mimořádné výnosy 

XI. Ostatní finanční výnosy  M.  Mimořádné náklady 

O. Ostatní finanční náklady  N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

XII. Převod finančních výnosů  * Mimořádný výsledek hospodaření 

P. Převod finančních nákladů  O. Převod podílu na VH společníkům 

* Finanční výsledek hospodaření  *** Výsledek hospodaření za účetní období 

Q. DzP za běžnou činnost  **** Výsledek hospodaření před zdaněním 

** VH za běžnou činnost    

XIII. Mimořádné výnosy    

R. Mimořádné náklady    

S. DzP z mimořádné činnosti    

* Mimořádný VH    

T. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům (+/-) 

   

*** VH za účetní období (+/-)    

**** VH před zdaněním 
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Příloha 5    

 

Skupiny poměrový ukazatelů dle Beavera 

Skupina I (ukazatele cash flow) 

1 Cash flow k tržbám 

2 Cash flow k celkovým aktivům 

3 Cash flow k čistému jmění 

4 Cash flow k celkovém dluhu 

Skupina II. (ukazatele čistého zisku)  

1 čistý zisk k tržbám 

2 čistý zisk k celkovým aktivům 

3 čistý zisk k čistému jmění 

4 čistý zisk k celkovému dluhu 

Skupina III. (dluh k celkovým aktivům)  

1 běžné závazky k cekovým  aktivům 

2 běžné a dlouhodobé závazky k aktivům 

3 běžné a dlouhodobé závazky k aktivům 

4 běžné a dlouhodobé závazky a prefrenční k aktivům 

Skupina IV. (likvidní aktiva k celkovým aktivům) 

1 peníze k celkovým aktivům 

2 rychlá aktiva kcelkovým aktivům 

3 běžná aktiva k celkovým aktivům 

4 pracovní kapitál k celkovým aktivům 

Skupina V. (likvidní aktiva k běžným dluhům)  

1 peníze k běžným závazkům 

2 rychlá aktiva k běžným závazkům 

3 běžná likvidita 

Skupina VI. (ukazatele obratu) 

1 peníze v tržbách 

2 pohledávky k tržbám 

3 zásoby k tržbám 

4 rychlá aktiva k tržbám 

5 běžná aktiva k tržbám 

6 pracovní kapitál k tržbám 

7 čisté jmění k tržbám 

8 celková aktiva k tržbám 

9 interval peněz (peníze k fondovým výdajům na provoz) 

10 obranný interval (obranná aktiva k fondovým výdajům na provoz) 

11
1
 

bezúvěrový interval (obranná aktiva - běžné závazky k fondovým výdajům na 

provoz) 

Zdroj: M. Synek, Ekonomická analýza, str. 24 

 

                                                           
1
 Cash flow – čistý zisk plus odpisy, depletion a amortizace; čisté jmění - společné akcie plus odložené daně ze 

zisku; peníze (cash) – peníze plus tržní cenné papíry; rychlá aktiva – peníze plus pohledávky; pracovní kapitál 

– běžná aktiva mínus běžné závazky; fondové výdaje (fund expenditures) na provoz – provozní výdaje  mínus 

odpisy, depletion a amortizace; obranná (defenzivní) aktiva – rychlá aktiva. 
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Příloha 6   

 

Horizontální  analýza výkazu zisku a ztráty za období 2009 - 2011 

 

 

 

Poznámka k tabulce: Výpočet v řádku Prodané cenné papíry a podíly nelze provést z matematických důvodů  

 



1 

Příloha 7  

 

Vertikální  analýza nákladů a výnosů za období 2009 – 2011 
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Příloha 8  

 

Horizontální analýza aktiv a pasiv za období 2009 - 2011 
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Příloha 9  

 

Vertikální analýza aktiv a pasiv za období 2009 - 2011 
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Příloha 10  

 

Vstupní data k výpočtu Altmanovy analýzy 

Název položky 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 61844 68943 59401 

Celková aktiva 237435 235553 232229 

Nerozdělený zisk 13718 8777 -6069 

Zisk před zdaněním EBIT 16619 11329 -4106 

Tržní hodnota VK 158624 167401 156332 

Účetní hodnota cizích zdrojů 78811 68151 75897 

Celkové tržby 923398 775980 795824 

Oběžná aktiva 117998 120553 125248 

Krátkodobé závazky 56154 51610 65847 

ČKP = oběžná aktiva – závazky krátkodobé 61844 68943 59401 

    Vzorec 2009 2010 2011 

X1 =  čistý pracovní kapitál / celková aktiva 0,26 0,29 0,26 

X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva 0,06 0,04 -0,03 

X3 = zisk před zdaněním EBIT / celková aktiva 0,07 0,05 -0,02 

X4 = tržní hodnota VK / účetní hodnota cizích zdrojů 2,01 2,46 2,06 

X5 =  celkové tržby / celková aktiva 3,89 3,29 3,43 

Z = 0,717 . X1 + 0,847 . X2 + 3,107 . X3 + 0,42 . X4 + 0,998 . X5 5,18 4,71 4,39 
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Příloha 11  

 

Vstupní data k výpočtu Tafflerova modelu 

Název položky 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 117998 120553 125248 

Cizí kapitál 78811 68151 75897 

Krátkodobé závazky 56154 51610 65847 

Finanční majetek 43995 48565 44699 

Provozní náklady 37848 33775 25199 

Tržby 923398 775980 795824 

Celková aktiva 237435 235553 232229 

Zisk před zdaněním 16402 10861 -6561 

    Vzorec 2009 2010 2011 

R1 = Zisk před zdaněním EBT / Krátkodobé závazky 0,2921 0,2104 -0,0996 

R2 = Oběžná aktiva / Cizí kapitál 1,4972 1,7689 1,6502 

R3 = Krátkodobé závazky / Celková aktiva 0,2365 0,2191 0,2835 

R4 = (Finanční majetek – Kr. závazky) / Provozní náklady -0,3213 -0,0902 -0,8392 

R4 = Tržby / Celková aktiva (modifikace Tafflerova modelu) 3,8891 3,2943 3,4269 

ZT = 0,53 x  R1 + 0,13 x R2 + 0,18 x R3 + 0,16 x R4 1,0143 0,9080 0,7611 

 

 ZT > 0,3  ZT > 0,3 ZT < 0,2 

ZT < 0,2 Rizikové pásmo 

ZT  > 0,3 Nízké riziko bankrotu 
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Příloha 12 

Fotokopie účetních výkazů společnosti XY, a.s. za období 2009 - 2011 
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