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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá analýzou finančního zdraví společnosti Hansen Electric, 

spol. s r.o. V práci je zobrazen charakter společnosti, teoretické vymezení finanční analýzy 

a následná aplikace na vybranou společnost v období 2008 – 2012. Pro účely diplomové 

práce, byly vyuţity zejména tyto způsoby finanční analýzy: stavové ukazatele, poměrové 

ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely.  

 

Klíčová slova: finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, Du-Pontův 

  pyramidální rozklad, bankrotní a bonitní modely. 

 

 

 

 

 

Summary 

 The main aim objective of this thesis is focused on financial health of Hansen 

Electric, spol. s r.o. In this thesis is described theoretical demarcation of financial analysis 

and its subsequent application on the selected company in the period 2008 - 2012. The 

main methods applied for financial analysis: status indicators, ratios, Du-Pontův pyramidal 

decomposition, bankruptcy and solvency models.  

 

Keywords:  financial analysis, status indicators, ratios, Du-Pontův pyramidal 

  decomposition, bankruptcy, solvency models. 
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Seznam použitých zkratek 

 

a. s.    Akciová společnost 

A.S.    Akciová společnost (z tureckého Anonim Şirket) 

A.G.    Akciové společnosti (z německého Aktiengesellschaft) 

ATEX    Atmosféra s nebezpečím výbuchu  

(z anglického ATmosphere EXplosive) 

CQS    Sdruţení pro certifikaci systémů řízení jakosti 

ČR    Česká republika 

ČS    Česká společnost 

ČSA    Československá armáda 

ČSM    Československý svaz mládeţe 

ČSN    České technické normy 

DC    Stejnosměrný proud (z anglického direct current) 

EN    Evropské normy 

ES    Evropské společenství  

EU    Evropská unie  

GmbH    Společnosti s ručením omezeným (z německého  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

HV    Hospodářský výsledek  

H + R    Hansen & Reinders GmbH & Co  

IEC    Mezinárodní elektrotechnická komise (z anglického 

International Electrotechnical Commission)  

ITH    Rychlé stavební školení (z tureckého İNŞAAT EĞİTİM HİZ) 

IQNET Mezinárodní síť certifikačních orgánů pro certifikaci systémů 

řízení (z anglického International Certification Network) 

ISO    Mezinárodní organizace pro normalizaci (z anglického 

International Organization for Standardization)  

Kč    Koruna česká 

kV    Kilovolt  

Ltd.    Anglická zkratka společnosti s ručením omezeným  

(z anglického překladu LIMITED)  



  

   

 

OHR    Ostroj – Hansen + Reinders, spol. s r. o.  

OKD    Ostravsko – karvinské doly 

OOO    Our coal grow – naše uhlí roste 

s. a.    Akciová společnost  

(z francouzského překladu societé anonyme) 

s. r. o.    Společnost s ručením omezením 

s. p.    Státní podnik 

S + H    SIB-HANSEN  

sp. z o. o.   Polská zkratka společnosti s ručením omezeným 

V    Volt 
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1 Úvod, cíl práce 

Společnost by měla znát příčiny svého úspěchu i neúspěchu v podnikání, aby mohla 

včas reagovat na faktory ovlivňující její prosperitu. Samotná finanční analýza je nástrojem 

zkoumání ekonomických systémů. Díky ní je podnik schopen odhalovat působení těchto 

faktorů, ale také odhadnout jejich budoucí vývoj. Při této metodě hodnocení finančního 

zdraví a hospodaření podniku je nutné získat potřebná data. Získaná data se třídí, seskupují 

a porovnávají mezi sebou. Dále se kvantifikují jejich vztahy a hledají se příčiny a 

souvislosti mezi nimi. Na závěr takového procesu je moţné zjistit budoucí vývoj těchto 

dat. Podnik je s novými zhodnocenými informacemi schopen určit svou celkovou 

hospodárnost a finanční situaci. V oblasti managementu jsou tyto informace podkladem 

pro jeho rozhodování. Díky výsledkům analýzy můţe vedení společnosti včas uskutečnit 

potřebné kroky, aby zabránilo moţným finančním potíţím v budoucí činnosti společnosti. 

Pokud bude společnost průběţně analyzovat svoji finanční situaci, můţe lépe reagovat na 

trţní změny.  

Cílem diplomové práce, je analyzovat dosavadní vývoj finančního zdraví společnosti 

Hansen Electric, spol. s r. o. a poskytnout jistá doporučení pro rozhodování v budoucnosti 

na základě zkoumaných informací. 

Diplomová práce se skládá, z šesti kapitol zabývajících se finančním zdravím 

společnosti Hansen Electric, spol. s r.o.  

V kapitole Charakteristika vybrané společnosti jsou uvedeny informace o historii 

společnosti, předmětu podnikání, majetkové struktuře a klientech společnosti na 

tuzemském trhu i na zahraničním trhu. Tato kapitola popisuje vývoj společnosti od svého 

zaloţení společností Ostroj aţ po poslední sledované období roku 2012. Kapitola navazuje 

na veškerou klientelu společnosti, kterou si dlouhodobě udrţuje a navazuje spolupráci 

s novými zeměmi. 

V další kapitole je popsána finanční analýza po teoretické stránce. Je zde předběţně 

naznačeno, jakými kroky bude analýza procházet a podle kterých faktorů budou 

hodnoceny.  

Později je analýza aplikována na vybranou společnost. Analýza hodnotí finanční 

situaci společnosti pomocí stavových a poměrových ukazatelů. Dále je pouţit Du-Pontův 

pyramidální rozklad. V závěru této kapitoly je společnost zkoumána pomocí bankrotních a 
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bonitních modelů, které jsou schopny nastínit situaci podniku z pohledu věřitelů nebo 

bankovního ústavu. 

Předposlední kapitola se zabývá návrhy a doporučeními pro zlepšení situace 

finančního zdraví společnosti Hansen Electric spol. s r. o. V kapitole jsou shrnuty veškeré 

výsledky, které byly získány v celé finanční analýze. Dále jsou v ní doporučeny určité 

kroky, aby se finanční situace společnosti v budoucnu zlepšila, nebo se alespoň udrţela na 

současné úrovni. 
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2  Charakteristika vybrané společnosti 

Kapitola popisuje historii společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. (dále jen Hansen 

Electric), její vývoj a úspěchy, které dosáhla do současné doby. Dále seznamuje 

s předmětem podnikání, majetkovou strukturou a také certifikáty, které díky svému 

působení získala. Důleţitou částí této kapitoly jsou tuzemští a zahraniční klienti 

společnosti Hansen Electric. 

2.1  Historie společnosti 

V roce 1958 začala společnost Ostroj, sídlící v Opavě, výrobu nevýbušných 

elektrických zařízení. Základními prvky výrobního programu byla elektrická vybavení 

k důlním strojům pro vyuţití v hlubinných dolech Československé republiky. 

K první důleţité události pro rozvoj výroby nevýbušných elektrických zařízení této 

společnosti došlo v roce 1990. Divize elektrozařízení Ostroj Opava s.p. se spojila se 

zahraničním partnerem Hansen&Reinders v Gelsenkirchenu, který se zabýval výrobou 

nevýbušných elektrozařízení pro doly.  

Po dvouleté spolupráci došlo v prosinci roku 1992 k zaloţení společnosti Ostroj – 

Hansen + Reinders, spol. s r.o. Hospodářská činnost této společnosti začala 1. 3. 1993 

v prostorách Ostroj Opava a.s. Jejím výkonným ředitelem, statutárním orgánem a také 

jednatelem se stal Ing. Josef Šimeček, který v této funkci působí dodnes.  

Společnost OHR v roce 2001 odkoupila část pozemku i stávajících objektů od Ostroj 

Opava a.s. Na těchto pozemcích ve stejném roce společnost OHR zahájila výstavbu nové 

haly pro strojní výrobu a sklad. V roce 2002 došlo k rozšíření činnosti společnosti o prodej 

a servis elektromotorů a generátorů.  

V roce 2003 společnost OHR zaloţila dceřinou společnost OOO SIB Hansen 

v Rusku (Kemerovská oblast, Leninsk-Kuzneckij). Poté došlo k zaloţení druhé dceřiné 

společnosti OOO Hansen Ukrajina na Ukrajině (Donecká oblast, Doněck) v roce 2005.  

Společnost narůstala na své velikosti a zahájila výstavbu nové haly pro 

elektromontáţ a sklad a investovala do nových technologií. 

Prvního srpna 2011 došlo ke změně názvu společnosti na Hansen Electric. [8] 
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2.2  Předmět podnikání 

Společnost Hansen Electric má v obchodním rejstříku uveden předmět podnikání: 

 projektování elektrických zařízení; 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; 

 výroba a prodej vakuových stykačů; 

 výroba a prodej elektromotorů; 

 opravy a servis elektromotorů a generátorů; 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje. [8] 

 

Společnost Hansen Electric si stanovila jako svůj cíl být významným evropským 

dodavatelem elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro splnění tohoto 

cíle vedení společnosti uplatňuje politiku jakosti, zaměřenou na zákazníka, bezpečnost, 

dodavatele, zaměstnance, majitele, prostředí, veřejnost. [8] 

2.3 Majetková struktura 

Společnost Hansen Electric je součástí akciové společnosti HansenSicherheitstechnik 

A. G. se sídlem v Mnichově. Součástí společnosti jsou celkově tyto dceřiné společnosti: 

 

 Hansen Electric, spol, s r. o., Opava, Česká republika; 

 Hansen + Reinders CS, s.r.o., Opava Česká republika; 

 Kopex Electric Systems S. A., Tychy, Polsko; 

 Kopex Afrika Ltd., Johannesburg, Jihoafrická republika; 

 HansenChina Ltd., Bering, Čína.  

 

Tabulka 1 Počet zaměstnanců společnosti Hansen Electric 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 

zaměstnanců 
201 202 197 213 225 

Zdroj: [Interní informace společnosti Hansen Electric] 

 

V tabulce 1 je uveden počet zaměstnanců. Společnost Hansen Electric je rozsáhlou 

dceřinou společností. Společnost uvádí, ţe mezi výše uvedenými firmami má nejlepší a 

nejstabilnější ekonomické výsledky. [8] 
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Obrázek 1. Organizační struktura společností 

Zdroj: [8 + vlastní zpracování] 
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2.4 Tuzemští a zahraniční klienti 

 2.4.1 Tuzemští klienti 

Klienti společnost Hansen Electric zaplňují cca 95 % tuzemského trhu uhelného 

revíru OKD v oblasti dodávky elektrozařízení pro poruby, raţby a chodby. Společnost úzce 

spolupracuje s dodavateli dobývací, razící technologie a pásových dopravníků jako jsou 

Caterpillar, Kopex, Famur, atd. 

Elektrozařízení společnosti Hansen Electric bylo dodáno společnosti OKD a.s., a to 

do těchto dolů: Důl Darkov, Důl Karviná, Důl Paskov, Důl ČSM. [8] 

 2.4.2 Zahraniční klienti 

Polsko 

 V Polsku sídlí sesterská společnost KopexElectro Systems A.S. Díky tomu 

společnost Hansen Electric, spol. s r.o. zabezpečuje řadu mechanických a elektrických 

komponentů pro finální montáţ a řídicí systém APD1
1
. Poţadavky polského trhu pokrývá 

tamní sesterská společnost, a proto na tento trh nejsou dodávány finální výrobky 

společností Hansen Electric. Mezi klienty této krajiny patří např. carboautomatyka 

Holding Sp.zo.o., Becker-WarkopSp. z o.o., ElektrometalS.A., FAMUR Spólka  akcyjna. 

[8] 

 

Slovensko 

 Z 90 % společnost pokrývá potřeby slovenských lignitových dolů. Jedná se zejména 

o nevýbušné transformátory, nevýbušné rozvaděče, odbočné krabice a elektromotory do 

společnosti HBP a.s., která vlastní Baňa Nováky, Baňa Cigel. [8] 

 

Ruská federace 

 Jedná se o druhého největšího odběratele, hned po České republice. V současné době 

společnost Hansen Electric dodává nevýbušná silnoproudá zařízení pro poruby na napětí 

                                                 
1
 APD1 je řídící a monitorovací systém. Slouţí k programovému řízení, ovládání a monitorování 

dopravníkové linky včetně drtiče a pluhu, popř. jiných strojů v dole i na povrchu. 

 



Bc. Tereza Bergerová: Analýza finančního zdraví společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

2014  7 

 

1140 V a 3,3 kV, nevýbušné transformátory, nevýbušné softstarty EZSO1, EZSO2
2
, 

měniče kmitočtu, systém pásových dopravníků APD1 atd. Pro tuto krajinu zabezpečuje 

dceřiná společnost SIB HANSEN servisní a opravárenskou činnost, která disponuje 

rozsáhlým skladem náhradních dílů. 

 Mezi společnosti, do kterých byly dodány výrobky a jsou poskytovány sluţby, patří 

např. Důl Salek, Důl Listvjaţnaja, Důl Olţeraskij, Důl Kostromovskaja. [8] 

 

Ukrajina 

 Společnosti na Ukrajině lze označit za významné klienty. Kompaktní skříň SN23
3
 se 

16 stykači byla vyvinuta přímo pro ukrajinské klienty. Rozvíjí se úzká spolupráce 

s doněckým elektrozávodem a s výrobcem důlní technologie Gornyje mašiny. Servisní 

činnost a zprovoznění zabezpečuje dceřiná společnost Hansen Ukrajina. 

Mezi klienty na Ukrajině patří např. Pokrovskoe, DTEK Komsomolec Donbassa, 

Krasnolimanskaja, Krasnodonugol. [8] 

 

Německo 

Dodávky některých komponentů, především vakuových stykačů, softstarty a 

nevýbušné transformátory má na starost společnost Hansen Bergbautechnik GmbH, která 

ale nepatří k akciové společnosti Hansen Sicherheitstechnik A. G. Výrobky společnosti 

Hanzen Electric jsou dodávány např. do společností Eickhoff Bergbautechnik GmbH, 

Hansen Bergbautechnik GmbH, Hansen Sicherheitstechnik AG, IBS GmbH. [8] 

 

Mexiko 

Společností Hansen Electric je mexický trh pokryt zhruba ze 40 %. Jedná se zejména 

o dodávku elektrických zařízení pro vybavení kombajnových dobývacích porubů.  

Mezi klienty v Mexiku patří společnost MINERA DEL NORTE, která vlastní Důl 

MICARE, Důl MIMOSA. [8] 

 

 

                                                 
2
  Stykačová souprava vybavená dvěma tyristorovými regulátory, ovládanými pomocí mikroprocesorů, slouţí 

k řízení plynulého spouštění, plynulého doběhu a DC brzdění asynchronních elektromotorů s kotvou 

nakrátko. 
3
 Souprava slouţí ke spínání a jištění aţ deseti nevýbušných třífázových asynchronních elektromotorů a 

napájení osvětlení. 
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Turecko 

Společnost obchoduje na tureckém trhu teprve krátce, ale dodávky jsou rok od roku 

vyšší. Výrazným krokem na tureckém trhu bylo získání zakázky na vybavení nového dolu 

„Adularia“ kompletním elektrickým zařízením. Do budoucna má společnost rozjednané 

další významné zakázky. Mezi klienty v Turecku patří např. AdularyaEnerji Elektrik, 

AlagrupMimarlikMühendislik ITH., HEMA DIŞ TICARET   A.S., TURKIYE 

TAŞKÖMÜRÜ KURUMU. [8] 

2.5 Certifikáty 

Společnost Hansen Electric, spol. s r. o. je členem Sdruţení důlních a strojírenských 

technologií se sídlem v Opavě a členem Sdruţení české dobývací techniky se sídlem 

v Praze. 

Vedoucí pracovníci společnosti jsou drţiteli Osvědčení o odborné způsobilosti 

vydané Obvodním báňským úřadem v Ostravě. 

Společnost získala Certifikát jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Díky certifikátu podle 

ATEXu, který společnost získala v roce 2001, má oprávnění dodávat vyráběné zařízení 

nejen do ČR, ale i do EU v souladu se zákony a nařízeními vlády. Certifikace podle 

ATEXu je uznávána i v řadě dalších států mimo EU. 

Jednotlivé výrobky mají pro trh v České republice a EU vydáno ES prohlášení o 

shodě a ES certifikáty o přezkoušení typu. Výrobky pro trhy mimo EU mají schválení a 

certifikáty platné v příslušném státě. [8] 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza je zaloţena na finančních datech. Potřebná data jsou čerpána 

z účetních výkazů, které znázorňují hospodaření podniku. Získaná data zobrazují 

majetkovou strukturu, úroveň zadluţení podniku, výši vloţeného a vytvořeného kapitálu, 

dále údaje o výnosech a nákladech a o veškerých peněţních tocích. Důleţitou roli hraje i 

výše dosaţeného výsledku hospodaření. Na základě těchto dat lze odvodit vývoj finanční 

situace zkoumané společnosti v budoucnu.  

 3.1 Analýza stavových ukazatelů 

Kapitola popisuje horizontální analýzu (analýzu trendů) a vertikální analýzu 

(procentní rozbor). V obou případech se jedná o základní rozbor účetních výkazů, který 

slouţí k snadnému zorientování při nahlédnutí do těchto výkazů. Obě analýzy slouţí jako 

hlavní východisko k dalšímu rozboru finančního zdraví vybrané společnosti. 

 3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza zpracovává data získaná především z účetních výkazů, jako 

jsou např. rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Sleduje změny hodnot, které se projeví ve 

sledovaném časovém období. Zobrazuje, o kolik procent se změnila finanční situace firmy 

v určitém čase. Porovnání jednotlivých změn ukazatelů v čase se provádí horizontálně po 

řádcích, a proto se analýza označuje za horizontální. Změny v čase nehrají v tomto případě 

jedinou roli. Je třeba zohlednit další vykazované ukazatele odráţející věcné příčiny vývoje, 

to jsou např. inflace nebo regulace cen. Proto se k interpretaci změn ukazatelů musí 

přistupovat obezřetně. [1, 2] 

 3.1.2 Vertikální analýza 

Při vertikální analýze se posuzuje struktura rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Struktura aktiv a pasiv zobrazuje, jaké je sloţení hospodářských prostředků potřebných pro 

výrobní a obchodní aktivitu firmy a z jakých zdrojů byly tyto poloţky pořízeny. Při 

procentuálním vyjádření jednotlivých dat se postupuje v jednotlivých letech ve sloupcích, a 

proto se analýza nazývá vertikální. Pomocí této analýzy je moţné vytvořit strukturu 

podniku, jako je sloţení aktiv a pasiv, nebo nákladů a výnosů. Pokud jsou výsledné 
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ukazatele vedeny ve větším časovém rozsahu (minimálně 2 roky), je moţné určit trendy 

jednotlivých poloţek výkazů. [1, 2] 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Kapitola popisuje základní nástroje finanční analýzy, to jsou tzv. poměrové 

ukazatele. Analýza poměrových ukazatelů spočívá v číselném vztahu mezi jednotlivými 

ukazately ve zlomku. Tato metoda, je jedna s nejpouţívanější pro zjištění finanční situace 

podniku. Výsledky často slouţí pro porovnání s jiným podnikem. Poměrová analýza 

vychází ze tří účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow). [2, 3] 

Pro účely diplomové práce budou pouţity tyto skupiny poměrových ukazatelů: 

 ukazatele rentability; 

 ukazatele aktivity; 

 ukazatele zadluţenosti; 

 ukazatele likvidity. 

 3.2.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, nebo často v praxi pouţívaný název ukazatele výnosnosti, 

vyjadřují schopnost podniku vytvářet zisk a zhodnocovat tak kapitál do podnikání vloţený. 

Rentabilita vychází z účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Ukazatel rentability 

patří k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, ţe informují o efektu, jakého bylo 

dosaţeno vloţeným kapitálem, uvádí se v procentech. 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑅𝑂𝐴) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

ROA (return on assets) porovnává zisk s celkovými aktivy vloţenými do podniku, 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. V čitateli je dosazena hodnota EBIT, 

které odpovídá HV za účetní období zvýšený o nákladové úroky a daň z příjmu. Po 

zavedení úroků do nákladů lze očekávat sníţení vykázaného zisku, a tím dojde ke sníţení 

daně z příjmů. Důkladnějším zkoumáním čitatele i jmenovatele lze odhalit slabiny, ale také 

silné stránky podniku. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑅𝑂𝐸) =
 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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ROE (return on equity) hodnotí, jestli vloţený kapitál přináší dostatečný výnos. 

Zobrazuje, zda je vyuţit natolik, aby byla pokryta investiční rizika. Aby byl vlastní kapitál 

zhodnocen dobře, musí být ROE vyšší, neţ jsou samotné výnosové úroky. Jen tehdy je 

investiční riziko dostatečně pokryto.  Čím je ukazatel vyšší, tím je lepší HV a je menší 

podíl vlastního kapitálu. Ukazatel vyjadřuje, kolik vydělá 1 Kč vlastního kapitálu, který 

byl investován do podnikání. 

 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 (𝑅𝑂𝑆) =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

ROS (return on sales) vyjadřuje úspěšnost podniku na trhu. Jak podnik hospodaří 

s prostředky k vytvoření hodnot, s nimiţ se projevuje na trhu. Výsledek ukazatele závisí na 

cenách výrobků nebo sluţeb, které podnik poskytuje, tudíţ cenové politice a marketingové 

strategii. [1, 2] 

 3.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Při 

vysokém peněţním objemu aktiv je zřejmé, ţe s nimi podnik špatně hospodaří, protoţe mu 

vznikají zbytečné náklady, a tím se mu sniţuje zisk. Pokud aktiva naopak nedosahují 

dostatečné výše prostředků, podnik se tak ochuzuje o mnoho výhodných příleţitostí, a tím 

přichází i o výnosy. Ukazatel aktivity měří rychlost obratu aktiv nebo rychlost obratu jejich 

jednotlivých sloţek. Tímto se hodnotí i vázanost kapitálu v několika formách aktiv.  

Pro tyto účely se budou hodnotit tyto ukazatele aktivity: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 

Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí za rok avšak za jak dlouho 

se aktiva obrátí, zobrazuje ukazatel doby obratu. Pokud je mohutnost vyuţívání aktiv niţší 

neţ počet obrátek, podnik by měl podniknout určitá opatření, jako je odprodej některých 

aktiv pro zvýšení trţeb. 
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok je kaţdá poloţka zásob prodána a znovu 

uskladněna. Přebytečné zásoby jsou neproduktivní. Proto čím je ukazatel vyšší, tím lépe 

podnik hospodaří se zásobami, tedy nemá nadbytek nelikvidních zásob, které by musel 

zbytečně financovat. 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po kterých jsou zásoby vázány v 

podniku, aţ do té doby kdy jsou spotřebovány nebo do doby jejich prodeje.  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 

Obrat pohledávek zobrazuje jak rychle je podnik schopen své pohledávky přeměnit 

na peněţní prostředky. Díky ukazateli se dá zjistit, jak dlouho trvá, neţ jsou pohledávky 

splatné, a jak dlouho je k nim vázán majetek. Jedná se tedy o inkasní období. 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 

Doba obratu pohledávek udává, kolik dní musí podnik čekat, neţ je pohledávka 

inkasovaná. Pokud je doba obratu vyšší neţ průměrná doba splatnosti, znamená to, ţe 

odběratelé neplatí včas své závazky. Napovídá tedy o platební morálce odběratelů.  

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Obrat závazků pro podnik nehraje tak významnou roli jako doba obratu závazků. 

Doba obratu závazků zobrazuje, jak dlouho jsou odkládány platby. Určuje platební 

morálku podniku vůči svým dodavatelům. Po dobu, co podnik zadrţuje peněţní 

prostředky, je vyuţívá nadále ke svému prospěchu, avšak v době platby musí být podnik 

dostatečně likvidní. Doba obratu závazků by měla být delší, nebo rovna době obratu 

pohledávek. [1, 2] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 
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 3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel finanční stability neboli zadluţenosti podniku je popisován jako ukazatel 

charakterizující strukturu zdrojů financování. Říká, v jaké míře pouţívá podnik 

k financování dluh. Čím je firma zadluţenější, tím je hodnota ukazatele vyšší a roste i 

finanční riziko akcionářů, jelikoţ hrozí nepříznivá finanční situace podniku, který je příliš 

zatíţen splácením úroků.  

Budou se hodnotit tyto ukazatele zadluţenosti: 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 

Čím vyšší je hodnota celkové zadluţenosti, tím vyšší je riziko věřitelů, kteří nemají 

jistotu, ţe jim bude podnik schopen splácet své závazky. Týká se to zejména 

dlouhodobých věřitelů. 

Analýza zadluženosti obsahuje zadluženost dlouhodobou a běžnou: 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 

Dalším ukazatelem zadluţenosti je míra zadluţenosti nebo-li únosnost zatíţení 

vlastního kapitálu. Tento ukazatel zaleţí na fázi vývoje firmy, rizik a vlastníků podniku. 

Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 80 – 120 %.  

 

𝑍𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 ∙ 100 

O hodnotu EBIT se zajímají zejména věřitelé a vlastníci, protoţe se o zisk před 

zdaněním a úroky spolu dělí. Podle výsledné hodnoty ukazatele úrokového krytí se dá 

odhadnout, jak je vývoj hospodaření společnosti efektivní. Pokud je úrokové krytí rovno 

100 %, je podnik schopen vydělat pouze na úroky. Zisk je v tomto případě nulový. Situace 

je alarmující tehdy, kdyţ ukazatel je niţší neţ 100 %.  V tomto případě není podnik 

schopen vydělat ani na zaplacení úroků. 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
∙ 100 
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Obrácením hodnot ve zlomku získáme ukazatel úrokového zatíţení, který nám napoví, 

jaká část výdělku je pouţita na zaplacení úroků. Tento ukazatel je vhodný k posouzení 

vývoje rentability a výnosnosti. Pokud je hodnota ukazatele dlouhodobě nízká, podnik 

můţe vyuţít více prostředků z cizích zdrojů. [4, 5] 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐸𝐵𝐼𝑇
∙ 100 

 3.2.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku plnit své finanční závazky, získat dostatek 

prostředků na provedení potřebných plateb. Záleţí na tom, jak rychle je podnik schopen 

inkasovat své pohledávky, jestli má prodejné výrobky a zda je schopen v případě potřeby 

prodat své zásoby. Ukazatele likvidity v zásadě poměřují mezi tím, čím je moţno platit a 

tím, co je nutno zaplatit.  

Následně jsou pouţity tyto ukazatele likvidity: 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ukazatel běţné neboli celkové likvidity udává, kolik korun vytvořené hotovosti připadne 

na jednu korunu závazků.  Běţná likvidita vyjadřuje platební schopnost podniku v delším 

časovém období. Za ideální se povaţují hodnoty v intervalu 2 - 2,5.  

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Při výpočtu pohotové likvidity se nezapočítávají zásoby, jelikoţ jsou méně likvidní 

neţ ostatní oběţná aktiva a jejich případný prodej bývá obvykle ztrátový. Tento ukazatel 

znázorňuje schopnost podniku krýt svými peněţními prostředky své běţné závazky. Kdyţ 

hodnota pohotové likvidity roste, znamená to zlepšení finanční a platební situace podniku a 

naopak. Ideální hodnota se povaţuje v intervalu 1 - 1,5. 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 



Bc. Tereza Bergerová: Analýza finančního zdraví společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

2014  15 

 

Okamţitá likvidita charakterizuje schopnost podniku hradit právě splatné závazky. 

Po vynásobení výsledku ukazatele 100 % můţeme říci, z kolika procent je moţné uhradit 

momentální finanční závazky. Vysoká hodnota značí na jednu stranu dobrou likviditu, ale 

na stranu druhou znamená, ţe podnik zadrţuje příliš velkou hotovost. Optimální hodnota 

tohoto ukazatele je v intervalu 0,9 - 1,1. [3, 4] 

3.3 Du-Pontův pyramidální rozklad 

Díky vzájemně propojeným pyramidovým soustavám ukazatelů, lze lépe zjistit 

vypovídající schopnosti soustav podílových ukazatelů. Nejčastěji pouţívaným typem 

pyramidové struktury je Du-Pontův pyramidální rozklad. Tento rozklad vychází z toho, ţe 

hlavním cílem je maximalizace výnosu na vlastním kapitálu. Na vrcholu pyramidy je 

závislost rentability vlastního kapitálu na ziskovém rozpětí. Dále zobrazuje obrat 

celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. Je skvělým nástrojem, jak 

zhodnotit finanční situaci podniku. Jednotlivé ukazatele jsou vzájemně provázané a díky 

tomu lze dojít k určitým závěrům. [1, 2] 

Podrobný Du-Pontův pyramidální rozklad je zobrazen na obrázku 2.  

Obrázek 2 Du-Pontův pyramidální rozklad 

 

Zdroj: [1+ vlastní zpracování] 
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3.4 Bonitní a bankrotní modely 

Bonitní a bankrotní modely poskytují informace o společnosti, díky kterým můţeme 

zhodnotit například riziko moţného úvěru. Metody a postupy hodnocení bonity společnosti 

a předpověď bankrotní rizika si jsou velice podobné. Ve všech modelech se zobrazují 

finanční ukazatele, které jsou navzájem propojeny. [2, 3] 

 3.4.1 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Altmanova formule bankrotu je často nazývána Z-skóre. Tato formule vychází 

z diskriminační analýzy, kterou stanovil profesor Altman v roce 1968. Jelikoţ společnost 

Hansen Electic nevlastní ţádné akcie, je moţné pouţít upravenou verzi Altmanovy rovnice 

pro podnik bez veřejně obchodovatelných akcií z roku 1983. 

 

𝑍𝑖 = 0,717 ∙ 𝐴 + 0,847 ∙ 𝐵 + 3,107 ∙ 𝐶 + 0,420 ∙ 𝐷 + 0,998 ∙ 𝐸 

kde: A = čistý provozní kapitál/celková aktiva 

  B = nerozdělený zisk/celková aktiva 

  C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

  D = hodnota vlastního kapitálu/ hodnota celkových dluhů 

  E = celkový obrat/celková aktiva [2] 

 

 V následující tabulce 2 jsou uvedeny hranice pro předvídání finanční situace 

společnosti. 

Tabulka 2 Hranice finanční situace pro Z-skóre 

Z   2,9 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2  Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Zdroj: [2 + vlastní zpracování] 

 

 3.4.2 Index bonity 

Index bonity je často nazýván jako indikátor bonity. Zakládá se na multivariační 

diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je 

finanční situace podniku lepší.  

 

𝐵𝑖 = 1,5 ∙ 𝑥𝑖1 + 0,08 ∙ 𝑥𝑖2 + 10 ∙ 𝑥𝑖3 + 5 ∙ 𝑥𝑖4 + 0,3 ∙ 𝑥𝑖5 + 0,1 ∙ 𝑥𝑖6 
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kde: x1 = cash flow/cizí zdroj 

  x2 = celková aktiva/cizí zdroje 

  x3 = zisk před zdaněním/celková aktiva 

  x4 = zisk před zdaněním/celkové výkony 

  x5 = zásoby/celkové výkony 

  x6 = celkové výkony/celková aktiva [2] 

 

Výsledné hodnoty lze zařadit no stupnice vyznačené na obrázku 3. 

Obrázek 3 Stupnice indexu bonity 

 

Zdroj [2 + vlastní zpracování] 

 

 3.4.3 Kralickův rychlý test 

Jedná se o rychlý test, který P. Kralicek navrhnul v roce 1990. Čerpá informace ze 

všech čtyř základních oblastí analýzy (tj. stability, likvidity, rentability a výsledku 

hospodaření). Z kaţdé části byl zvolen jen jeden ukazatel, aby se zachovala vyváţenost 

analýzy pro zhodnocení výnosové situace zkoumané společnosti. 

 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í) =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Kvóta vlastního kapitálu představuje kapitálovou sílu společnosti a informuje o tom, zda 

není příliš dluhů v peněţních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv. Vypovídá, 

zda je společnost schopna pokrýt své potřeby vlastními zdroji. 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 𝑧 𝐶𝐹 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Tento ukazatel udává, za jak dlouho je společnost schopna uhradit své závazky. 

Bilanční cash flow se dá zjistit způsobem zobrazeným v tabulce 3.  
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Tabulka 3 Výpočet bilančního CF 

Zisk před zdaněním a úroky 

Odpisy 

= CF ze samofinancování 

Pohledávky 

Zásoby 

Krátkodobé závazky 

Krátkodobé bankovní úvěry 

= CF z provozní činnosti 

- Placené úroky  

- Daň  

= Čisté CF z provozní činnosti 

Stálá aktiva 

= CF z investic 

- Dlouhodobé závazky 

= CF z finanční činnosti 

= CF celkem 

Zdroj: [2, 3] 

 

Bilanční cash flow se pouţívá, aby se porovnával okamţikový ukazatel 

s okamţikovým ukazatelem. 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑣 % 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Tyto poslední dva ukazatele analyzují výnosovou situaci zkoumané společnosti. 

Veškeré ukazatele se dají zhodnotit pomocí následující stupnice zobrazené v tabulce 4. [2] 

Tabulka 4 Stupnice hodnocení Kralickova rychlého testu 

Ukazatel 
Výborný       

(1) 

Velmi dobrý       

(2) 

Dobrý           

(3) 

Špatný           

(4) 

Ohrožen 

insolvencí     

(5) 

Kvóta 

vlastního 

kapitálu 

> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splacení 

dluhu z CF 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj [2 + vlastní zpracování] 
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 3.4.4 Index důvěryhodnosti 

Přezdívaný také Index IN, je nástroj posuzující finanční výkonnost a důvěryhodnost 

českých podniků. Poslední a aktuální vzorec byl vytvořen podle testů na datech 

průmyslových podniků z roku 2004. Jedná se o Index IN05 a lze vypočítat podle rovnice: 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙ 𝐴 + 0,04 ∙ 𝐵 + 3,97 ∙ 𝐶 + 0,21 ∙ 𝐷 + 0,09 ∙ 𝐸 

kde: A = aktiva/cizí kapitál 

  B = EBIT/nákladové úroky 

  C = EBIT/celková aktiva 

  D = celkové výnosy/celková aktiva 

  E = oběţná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry [2] 

 

Výsledek rovnice se vyhodnotí díky následující tabulce 5. 

Tabulka 5 Hranice klasifikace společnosti podle IN05 

Podíl IN > 1,6 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 společnost je ohroţena váţnými finančními problémy 

Zdroj [2 + vlastní zpracování] 
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4   Finanční analýza vybrané společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů 

V následující kapitole je v rámci finanční analýzy vypracována horizontální a 

vertikální analýza a analýza poměrových ukazatelů zaměřená na společnost Hansen 

Electric. Vstupní údaje, tj. rozvaha, VZZ a CF jsou uvedeny v Příloze 2, 3, 4, 5. 

4.1 Horizontální analýza 

Celková aktiva společnosti v průběhu sledovaných let rostla. V roce 2011 došlo 

k poklesu dlouhodobého majetku o 15,14 % a to díky prodeji některého nehmotného 

majetku.  V roce 2012 celková aktiva klesla o 3,38 %. Tento pokles je způsoben zejména 

sníţením oběţných aktiv a to konkrétně ve sníţení pohledávek. Výrazný pokles aktiv je 

v příjmech příštích období o 67,57 %. Z toho je zřejmé, ţe společnost přichází o některé 

zakázky, coţ výrazně ovlivňuje úroveň aktiv. Změny v aktivech jsou znázorněny v grafu 1. 

 

Graf 1 Změna aktiv vzhledem k horizontální analýze 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Dlouhodobý majetek -1,23 3,31 -15,14 13,89

Oběţná aktiva 14,43 13,27 10,79 -6,50
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Celková pasiva v roce 2009 a 2010 rostou přibliţně o 11 %. V roce 2011 je nárůst 

pasiv menší díky sníţení vlastního kapitálu. Zvýšení cizích zdrojů a to zejména většího 

zadluţení podniku o 393 % díky vkladu řídící osoby a zvýšení rezerv na daň z příjmu o 

228 %. Společnost se zaměřuje na krátkodobé závazky, které jsou finančně výhodnější a je 

tak schopna je bez výrazných problémů postupně splácet. Pohyb pasiv je znázorněn v grafu 

2. 

 

Graf 2 Změna pasiv vzhledem k horizontální analýze 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Ve VZZ jde vidět, ţe se trţby sníţily o 38,93 % v roce 2010 díky sníţení pohledávek 

a následně se v roce 2011 výrazně zvýšily vynaloţené náklady na prodej zboţí. Zda je 

společnost schopna získat zakázky, se výrazně podepisuje na výsledku hospodaření, který 

také klesl o 58,26 %. Přirozeně podle velikosti pohledávky se sniţují nebo zvyšují náklady 

na výrobu. Z Přílohy 6 je zřejmé, ţe rok 2010 nebyl pro společnost Hansen Electric příliš 

příznivý. Důvodem této situace je výrazné sníţení pohledávek o 12,6 % ze strany OKD a.s. 

(dále jen OKD). V následujícím roce 2011 se vedení OKD rozhodlo znovu investovat do 

výrobků společnosti Hansen Electric. Větší zájem projevily i dceřiné společnosti SIB 

HANSEN z Ruska a Hansen Ukrajina. 
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4.2 Vertikální analýza 

Většina celkových aktiv je sloţena z oběţných aktiv, a to zejména zásob a 

krátkodobých pohledávek. Pro podnik jsou mnohem výnosnější peníze na účtech, neţ je 

zbytečně drţet v zásobách. Peníze jsou moţné dále investovat do podnikání a zhodnocovat 

je. Podíl stálých a oběţných aktiv se během sledovaného období téměř neměnil. Průměrně 

se stálá aktiva pohybují na 17 % a oběţná na 82 %. Vzhledem k riziku ztráty zakázky je na 

místě uvaţovat o sníţení zásob a zvýšení peněţních prostředků pro zlepšení okamţité 

likvidity společnosti. Struktura celkových aktiv je znázorněna na níţe uvedeném grafu 3. 

 

Graf 3 Struktura celkových aktiv vzhledem k vertikální analýze 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Ze struktury pasiv vyplývá, ţe pořízená aktiva jsou financována z krátkodobých 

cizích zdrojů, coţ je pro společnost výnosnější. Jsou zde i pasiva v podobě bankovních 

úvěrů, které však nejsou příliš vysoké, ale je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost a 

kontrolu. Výrazná změna ve struktuře pasiv se projevila v letech 2010 a 2011, kdy se sníţil 

vlastní kapitál o 26 % a to v důsledku horšího hospodářského výsledku o 58,42 %, díky 

výše uvedeným faktům. Naopak cizí zdroje se zvýšily také o 26 %, coţ svědčí o větším 

2008 2009 2010 2011 2012

Ostatní aktiva 0,17 0,08 0,06 0,06 0,06

Oběžná aktiva 78,62 81,04 82,41 85,66 82,80

Dlouhodobý majetek 21,21 18,88 17,53 14,28 17,14

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

P
o

d
íl

 a
k

ti
v

 [
%

]

Čas [Roky]



Bc. Tereza Bergerová: Analýza finančního zdraví společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

2014  23 

 

zadluţení společnosti. V následujícím období 2012 se tento rozdíl sniţuje díky úspěšnému 

splácení závazků. Tyto skutečnosti jsou znázorněny v grafu 4. 

Graf 4 Struktura celkových pasiv vzhledem k vertikální analýze 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Díky analýze VZZ je zobrazena struktura nákladů a výnosů. Největší poloţkou 

nákladů je výkonová spotřeba (průměrně 53,28 %), coţ poukazuje na spotřebu materiálu a 

energie, která je potřebná k výrobě, a je těţké tuto poloţku omezovat. Omezení přísunu 

materiálu a energie má neblahý dopad na samotnou výrobu. Další výrazný podíl nákladů 

tvoří osobní náklady (průměrně 14,14 %), kam patří náklady spojené se zaměstnanci. 

Pokud se nesníţí počet zaměstnanců nebo jejich mzdy, je opět obtíţné tyto náklady omezit.  

Při pohledu na strukturu výnosů je zřejmé, ţe největší poloţkou jsou trţby (průměrně 

86,18 %) za prodej vlastních výrobků a sluţeb, coţ znamená, ţe společnost je produktivní. 

Ostatní poloţky jsou nepatrné. Celkové výnosy se sníţily v roce 2010 o 28 %, coţ je 

způsobeno nedostatkem zakázek, ale uţ v roce 2011 výnosy výrazně vzrostly o 70 %. 

Struktura výnosů se ale za celé sledované období nemění. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů byla provedena za období v letech 2008 - 2012 na 

základě účetních výkazů.  

Pro účely diplomové práce byly vybrány ukazatele rentability, aktivity, zadluţenosti 

a likvidity. 

4.3.1 Vyhodnocení ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability pomáhají zobrazit efektivitu firmy vzhledem k momentální 

výnosnosti. Ukazatele rentability jsou zobrazeny v tabulce 7 a vycházejí z hodnot v tabulce 

6. Konečné výsledky tohoto ukazatele jsou uvedeny v Příloze 8. V oblasti rentability 

celkových aktiv je společnost ve sledovaném období stabilně rentabilní, aţ na rok 2010, 

kde se nepřízeň v získání zakázek projevila negativně ve všech ostatních ukazatelích, jako 

je ROE A ROS.   

Tabulka 6 Vstupní hodnoty ukazatelů rentability [tis. Kč] 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva 399 735 443 739 494 287 526 877 509 672 

Vlastní kapitál 188 111 245 995 301 482 180 996 189 154 

Tržby 574 995 634 397 479 489 813 815 783 215 

Zisk 99 016 126 359 52 544 162 920 130 582 

EBIT 90 352 119 139 45 584 158 148 127 377 

Zdroj: [7 + vlastní výpočet] 

 

Tabulka 7 Ukazatele rentability [%] 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

ROA 22,6030 26,8489 9,2222 30,0161 24,9920 

ROE 52,6370 51,3665 17,4286 90,0130 69,0348 

ROS 17,2203 19,9180 10,9583 20,0193 16,6726 

Zdroj: [vlastní výpočet] 

 

Čím jsou hodnoty rentability vyšší, tím jsou výsledky analýzy společnosti 

pozitivnější. Nejniţší hodnota ROE je v roce 2010, kdy dosáhla pouhých 17 %, coţ je 

způsobeno nízkým ziskem ve výši 52 544 000 Kč. V následujícím roce 2011, zásluhou 

zvýšení poptávky společnosti OKD, ale také Ruska a Ukrajiny, narůstá rentabilita 

vlastního kapitálu na 90 %. Z toho vyplývá, ţe 1 Kč vloţeného kapitálu je zhodnocena  

0,9 Kč zisku.  
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Ukazatel rentability trţeb se pohybuje podle cen samotných výrobků. Cena výrobku 

je ovlivněna trţní hodnotou pouţitého materiálu. Ukazatel ROS má poměrně vyrovnané 

hodnoty ve sledovaném období. Hodnota klesla v roce 2010 na 10 %. Tento pokles je 

způsoben sníţením poptávky některých výrobků. Opět je to způsobeno jiţ zmíněným 

vlivem.   

4.3.2 Vyhodnocení ukazatelů aktivity 

Hodnoty ukazatelů aktivity vyplývající ze vstupních hodnot uvedených v tabulce 8.  

 

Tabulka 8 Vstupní hodnoty ukazatelů aktivity [tis. Kč] 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva 399 735 443 739 494 287 526 877 509 672 

Zásoby 106 996 109 517 124 791 143 226 136 398 

Pohledávky 170 659 160 527 160 384 294 226 265 784 

Závazky 68 497 53 992 52 626 260 859 200 729 

Tržby 574 995 634 397 479 489 813 815 783 215 

Zdroj: [7] 

 

Tabulka 9 Ukazatele aktivity  

  2008 2009 2010 2011 2012 

OCA [%] 1,4384 1,4297 0,9701 1,5446 1,5367 

OZásob [%] 5,3740 5,7927 3,8423 5,6820 5,7421 

OP [%] 3,3693 3,9520 2,9896 2,7660 2,9468 

OZávazků [%] 2,9717 3,5805 2,7237 2,7368 2,7899 

DOCA [dny] 250,2710 251,8077 371,1103 233,0698 234,2676 

DOZásob [dny] 66,9894 62,1474 93,6930 63,3576 62,6945 

DOP [dny] 106,8483 91,0939 120,4162 130,1541 122,1660 

DOZávazků [dny] 121,1445 100,5457 132,1745 131,5400 129,0354 

Zdroj: [vlastní výpočet] 

 

Z Přílohy 9 a tabulky 9 je zřejmé, ţe průměrná doba obratu celkových aktiv je 268 

dní. Tato doba je příliš vysoká. Aby nebyla aktiva vázána v podniku tak dlouho, je třeba 

například sníţit zásoby. Zásoby, které jsou ve skladu zbytečně dlouho, podniku zvyšují 

náklady, nemluvě o tom, ţe při rychlém vývoji technologie se některé zásoby uţ nevyuţijí. 

Zmiňované zásoby jsou pak nelikvidní. Tuto skutečnost nám potvrdí ukazatel doby obratu 

zásob (DOZásob), který dosahuje průměrně 70 dní.  
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Doba obratu pohledávek (DOP) by v ideálním případě neměla přesahovat 30 dní. 

Hodnoty DOP jsou mnohokrát vyšší. Příloha 9 zobrazuje, ţe průměrná doba ukazatele je 

114 dní. Ukazatel je vysoký díky sesterské společnosti SIB HANSEN v Rusku, která má 

velké potíţe platit své závazky včas. Společnost Hansen Electric se snaţí společnosti 

vypomáhat tím, ţe je ochotna počkat delší dobu na splacení pohledávky. Je to i díky tomu, 

ţe Rusko patří mezi největší odběratele společnosti Hansen Electric. Samozřejmě, ţe pro 

podnik je lepší co nejkratší doba splatnosti pohledávek. Pro uskutečnění pohledávek je 

třeba zvyšovat úvěr, a to se projeví i v nákladech, které budou mít stoupající tendenci. 

DOP v roce 2010 oproti roku 2009 vzrostla o 32 %. Je to způsobeno ztrátou jiţ 

zmiňovaných zakázek v roce 2009. Tento faktor zapříčinil i zvýšení nákladů. Hodnota 

pohledávek je ve sledovaném období téměř stejná, ale skutečným důvodem je rostoucí 

cena vstupů. 

Ukazatel doby obratu závazků (DOZávazků) je podobně zobrazen v Příloze 9. Za 

sledované období je průměrná DOZávazků 123 dní. Příliš dlouhá doba splatnosti není 

zapříčiněna špatnou platební morálkou společnosti, ale je odrazem výše zmíněného 

ukazatele DOP. 

4.3.3 Vyhodnocení ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti podniku vyjadřují strukturu zdrojů financování. Výpočty 

ukazatelů z tabulky 11 vycházejí ze vstupních hodnot, které jsou uvedeny v následující 

tabulce 10.  

Tabulka 10 Vstupní hodnoty ukazatelů zadluţenosti [tis. Kč] 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva 399 735 443 739 494 287 526 877 509 672 

Cizí kapitál 211 468 197 625 192 680 345 702 320 358 

Dlouhodobý cizí kapitál 809 0 0 0 0 

Krátkodobý cizí kapitál 193 493 177 183 176 045 297 359 280 729 

Vlastní kapitál 188 111 245 995 301 482 180 996 189 154 

Úroky 8 664 7 220 6 960 4 772 3 205 

EBIT 90 352 119 139 45 584 158 148 127 377 

Zdroj: [7 + vlastní výpočet] 
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Tabulka 11 Ukazatele zadluţenosti [%] 

  2008 2009 2010 2011 2012 

CZ 52,9020 44,5363 38,9814 65,6134 62,8557 

DZ 0,2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BZ 48,4053 39,9296 35,6159 56,4380 55,0803 

ZVK  112,4166 80,3370 63,9109 190,9998 169,3636 

ÚK 1042,8440 1650,1247 654,9425 3314,0821 3974,3214 

ÚZ 9,5892 6,0601 15,2685 3,0174 2,5162 

Zdroj: [vlastní výpočet] 

 

Vývoj jednotlivých ukazatelů ve sledovaném období 2008 aţ 2012 je znázorněn 

v Příloze 10. Společnost vyuţívá cizí zdroje financování průměrně z 52,9 %. Tato situace 

je přívětivá. Neznamená pro věřitele příliš velké riziko. Společnost se soustředí spíše na 

krátkodobé závazky, kromě roku 2008, kdy společnost zatíţily odloţené daňové závazky. 

Krátkodobé závazky se v roce 2011 zvýšily, a to díky vloţení cizího kapitálu řídící osobou. 

Společnost tak řešila vzniklou krizi z roku 2010, místo navýšení úvěru u banky.  

Dalším ukazatelem zadluţenosti je míra zatíţení (ZVK), která se aţ do roku 2010 

pohybuje v doporučených mezích. V roce 2011 narostla na 190 %, ale v roce 2012 uţ 

klesla na 169 %. Tento nárůst zapříčinilo větší zadluţení společnosti kvůli nepřízni získání 

zakázek v minulém období. Pro společnost však takový zásah nebyl příliš zničující a je 

schopna výpomoc splatit bez větších problémů. Tuto skutečnost potvrzuje ukazatel 

úrokového krytí (ÚK), který je vysoko nad minimální hranicí 100 %. Nejvyšší hodnotu 

dosahuje v roce 2012, která je 3 974 %. Znamená to, ţe společnost je nejen schopna si 

vydělat na splácení úroků, ale také je schopna vytvořit uspokojivý zisk.  

Úrokové zatíţení (ÚZ) dosahuje nejvyšších hodnot v roce 2010 a to 15,2 %. Hodnoty 

ukazatele jsou ve sledovaném období nízké, coţ znamená, ţe společnost se nemusí bát 

vyuţívat více kapitálu z cizích zdrojů. Jelikoţ je společnost dostatečně rentabilní, nemá 

další zadluţení zapotřebí.  
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4.3.4 Vyhodnocení ukazatelů likvidity 

Ukazatele likvidity vycházejí ze vstupních hodnot uvedené v tabulce 12.  

Tabulka 12 Vstupní hodnoty ukazatelů likvidity [tis. Kč] 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 314 273 359 618 407 345 451 316 421 996 

Zásoby 106 996 109 517 124 791 143 226 136 398 

Pohotové platební prostředky 36 434 88 390 120 737 12 535 17 837 

Krátkodobé závazky 193 493 177 183 176 045 297 359 280 729 

Krátkodobé závazky z obchodní č. 43 841 41 999 33 279 85 551 94 282 

Zdroj: [7] 

 

Vývoj ukazatelů likvidity je zřejmý z Přílohy 11. Výsledky ukazatelů likvidity se liší 

v ohledu likvidity z celkové činnosti podnikání a z ohledu likvidity z obchodní činnosti. 

Pro účely analýzy diplomové práce se bude hodnocení ukazatelů soustředit na likviditu 

z obchodní činnosti, které jsou uvedeny v tabulce 13.  

 

Tabulka 13 Ukazatele likvidity z obchodní činnosti 

  2008 2009 2010 2011 2012 

BL 7,1685 8,5625 12,2403 5,2754 4,4759 

PL 4,7279 5,9549 8,4905 3,6012 3,0292 

OL 0,8310 2,1046 3,6280 0,1465 0,1892 

Zdroj: [vlastní výpočet] 

 

I kdyţ jsou hodnoty běţné likvidity (BL) nad rámec doporučených mezi, společnost 

je stále dostatečně likvidní. Nejniţší hodnota a zároveň nejblíţe se pohybující 

k doporučeným mezím je 4,4 v roce 2012 a nejvyšší 12,2 v roce 2010. Vysoké hodnoty 

běţné likvidity způsobuje příliš mnoho krátkodobých pohledávek, které průměrně činí 53,3 

% z oběţných aktiv. Ukazatel pohotové likvidity (PL) opět výrazně převyšuje doporučenou 

mez. Způsobují to vysoké krátkodobé závazky z obchodní činnosti a také narůstající 

hodnota zásob, které ale naopak sniţují likviditu společnosti. Zbytečný majetek vázaný 

v zásobách se projevuje i v okamţité likviditě (OL), která ve sledovaném období výrazně 

kolísá. Nejniţší hodnota je 0,1 a to v letech 2011 a 2012. Je to zapříčiněno zbytečným 

vázáním peněţních prostředků v zásobách, místo aby společnost měla k dispozici utrţené 

prostředky za prodej přebytečných zásob. I kdyţ společnost nepodnikne tato doporučená 

opatření, je nadále schopna hradit své krátkodobé závazky. Je třeba do budoucna počítat 

s moţnými potíţemi, pokud společnost nezíská dostatečné mnoţství zakázek.   
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5 Zhodnocení finančního zdraví pomocí Du-

Pontova pyramidálního rozkladu 

Díky Du-Pontova pyramidálního rozkladu lze podrobněji prozkoumat finanční 

situaci společnosti Hansen Electic. Díky tomuto rozboru, kde jsou všechny ukazatele 

provázány, je moţné zjistit, který z nich nejvíce ovlivňuje výsledek vrcholového ukazatele, 

jímţ je ROE.  

Vrcholový ukazatel vyšel nejvíce negativně v období 2009 – 2010, kdy poklesl  

o 66 %. Tento pokles ROE způsobil sníţený zisk o 58,41 %. Jak uţ bylo zmíněno, poklesla 

poptávka ze strany společnosti OKD. Tato situace se však výrazně zlepšila v následujícím 

sledovaném období 2010 – 2011. Potvrzuje to největší zvýšení vrcholového ukazatele o 

416,47 %. V období 2011 – 2012 ROE kleslo o 23,3 %. Tato nevýrazná změna je důvodem 

sníţení poptávky dceřiné společnosti SIB HANSEN v Rusku. Situace však není 

dlouhodobého charakteru (viz Příloha 12). 

Pod vrcholovým ukazatelem se nachází I. součinová vazba, která se skládá 

z rentability vlastního kapitálu a multiplikátoru, který zobrazuje, jakými zdroji jsou kryta 

aktiva společnosti.  

ROA reagovalo na pokles zisku podobně jako ROE. Největší pokles tohoto 

ukazatele, o 60,2 %, byl v období 2009 – 2010. Naopak nejvíce ukazatel vzrostl v období 

2010 – 2011 a to o 270,8 %. V následujícím období 2011 – 2012 poklesl o 16,5 %. Tyto 

změny zapříčinily stejné faktory jako u vrcholového ukazatele ROE. 

Poměr cizích a vlastních zdrojů je poměrně vyrovnaný. Multiplikátor ukazuje, z jaké 

části jsou aktiva kryta vlastním kapitálem. Multiplikátor nejvýrazněji poklesl hned 

v prvním sledovaném období 2008 – 2009 a to o 16,1 %. Zapříčinil to lepší výsledek 

hospodaření z minulých let. V období 2010 – 2011 multiplikátor narost o 145,6 % a to 

kvůli jiţ zmiňovanému problému v roce 2010, kdy společnost přišla o zakázky, tudíţ se 

sníţil výsledek hospodaření z minulých let. 

Další úrovní Du-Pontova pyramidálního rozkladu je II. součinová vazba, která se 

rozkládá na rentabilitu trţeb (ROS) a obrat aktiv. Ukazatel ROS nejvýrazněji vzrostl 

v období 2010 – 2011. Důvody těchto změn jsou stále stejné, jelikoţ se i zde projevily 

změny v zisku. Díky navázání nových obchodních vztahů s Tureckem se ROS zvyšuje 

v období 2008 – 2009 o 9,4 % a v letech 2009 – 2010 dokonce o 11,5 %. Zde je vidět, ţe i 
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kdyţ společnost přišla o zakázky pro OKD, je stále schopna vytvářet zisk díky menším 

odběratelům. Vliv sesterské společnosti v Rusku se projevil na zisku v období 2011 – 

2012, kdy ROS kleslo o 13 %. Obrat aktiv poklesl v období 2009 – 2010 a to o 27 % díky 

výraznému sníţení trţeb. Situace se změnila v období 2010 – 2011, kdy obrat aktiv vzrostl 

o 119,5 %. Je to způsobeno tím, ţe trţby rostly výrazně rychleji neţ aktiva, která jsou spíše 

stálého charakteru.  

Poslední úroveň pyramidálního rozkladu je III. a IV. součtová vazba. Tedy poměr 

celkových nákladů a trţeb a dále poměr celkových aktiv a trţeb. V obou případech jsou 

nejţádanější spíše niţší hodnoty. Za období 2008 – 2009 vzrostly trţby díky novým 

obchodním vztahům s Tureckem.  Tímto vzrostly náklady na spotřebu materiálu a energie. 

V následujícím období 2009 – 2010 je situace nákladovosti dosti podobná, i kdyţ v roce 

2010 došlo ke značné krizi. Výrazné změny se staly v období 2010 – 2011, kdy se trţby 

navýšily o 69,7 %. Z tohoto důvodu se sice sníţily náklady vynaloţené na prodej zboţí, ale 

zvýšily se náklady spojené se spotřebou materiálu a energie. Získáním nových zakázek 

se zvýšila produktivita a bylo zapotřebí více zaměstnanců. Projevilo se to zvýšením 

mzdových nákladů. V posledním sledovaném období 2011 – 2012 nákladovost poklesla 

v důsledku sníţení trţeb. Příčiny tohoto poklesu jsou nám jiţ známé. 

Poměr celkových aktiv a trţeb se výrazně změnil v období 2009 – 2010, a to zejména 

v oběţných aktivech. Poměr oběţných aktiv a trţeb klesl o 22,8 %, protoţe v tomto 

kritickém období klesly trţby o 24,4 %. Důvody změny jsou jiţ známé. Díky získání 

nových zakázek v období 2010 - 2011 je mnohem více aktiv zapotřebí k získání 1 Kč 

trţeb. Poměr mezi aktivy a trţbami narostl logicky v oblasti oběţných aktiv o 92 %. 

Změny jsou zejména v mnoţství zásob a krátkodobých pohledávek.  
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6 Zhodnocení finančního zdraví společnosti 

pomocí vybraných bonitních a bankrotních modelů 

Kapitola je věnovaná hodnocení bonity a rizika poskytnutých úvěrů společnosti 

Hansen Electric. Bankrotní a bonitní modely zkoumají finanční situaci společnosti a její 

odolnost vůči moţnému bankrotu. 

6.1 Vyhodnocení Altmanovy formule bankrotu 

Z-skóre se hodnotí podle stanovených hranic v kapitole 3.4.1. Je pravidlem, ţe čím 

vyšší hodnota, tím lepší finanční situace podniku. 

Hodnoty Z-skóre dosahují v celém sledovaném období stejných hodnot. Nacházejí se 

v hranici, která je nazývána „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků. Znamená to, ţe 

společnost sice není v ideální finanční situaci, ale nemusí se znepokojovat. Všechny 

výsledky jsou blíţe k horní hranici tohoto rámce. Výsledky jsou zobrazeny v grafu 5. 

Nejblíţe k této hranici je rok 2009, jeho hodnota je 2,7. Je to zapříčiněno, zvýšením 

vlastního kapitálu o 30,7 % díky získání nových zakázek.  Naopak nejniţší hodnoty Z - 

skóre jsou v letech 2010 a 2012 a to 2,16 a 2,11. Je tomu tak z důvodu sníţení zisku a to 

v roce 2010 o 58,4 % a v roce 2012 o 19,8 %. Pokles zisku, je kvůli jiţ zmíněným 

příčinám. Výsledné hodnoty Z-skóre jsou zobrazeny v Příloze 13.  

Graf 5 Výsledné hodnoty Altmanovy formule bankrotu (Z-skóre) 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.2 Vyhodnocení indexu bonity 

Index bonity, nazývaný také indikátor bonity, se hodnotí podle stupnice uvedené 

v kapitole 3.4.2. Jiţ známé výsledky indexu bonity jsou zobrazeny v Příloze 14. Podle této 

stupnice vykazuje podnik extrémně dobré finančně-ekonomické podmínky. Rizika 

moţného úvěru jsou tedy velice nízké. Společnost by neměla mít problém získat moţný 

úvěr. Pokles hodnoty je zaznamenán v roce 2010 na 2,97. Pohybuje se na stropní hranici 

rámce označeného ve stupnici jako velmi dobrá. Je to způsobeno krizovou situací v tomto 

období. Průběh finanční situace společnosti ve sledovaném období je zobrazen v grafu 6. 

Graf 6 Výsledné hodnoty Indexu bonity 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.3 Vyhodnocení Kralickova rychlého testu 

Kralickův rychlý test se skládá z několika ukazatelů. Výsledky pouţitých ukazatelů 

jsou v Příloze 15. Jako první zkoumaný ukazatel je Kvóta vlastního kapitálu. Ukazatel 

udává, zda není příliš dluhů v procentech celkových aktiv. Čím větší procento, tím 

pozitivnější výsledek pro společnost. V celém sledovaném období se procento pohybuje 

nad hranicí 30 %. Vypovídá to o tom, ţe společnost nemá problém pokrýt své dluhy 

vlastními zdroji. Nejniţší procento je v roce 2011 a to 34,4 %. Je to způsobeno sníţením 

vlastního kapitálu o 39,9 %. Vlastní kapitál se sníţil o nerozdělený zisk z minulých let, 

který byl pouţit na úhradu vzniklých dluhů z krizového období z roku 2010.  

2008 2009 2010 2011 2012

Bi 4,7301 5,8935 2,9722 7,6498 4,9704

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

H
o

d
n

o
ty

 B
i

Čas [Roky]



Bc. Tereza Bergerová: Analýza finančního zdraví společnosti Hansen Electric, spol. s r. o. 

2014  33 

 

Dalším z pouţitých ukazatelů je Cash flow v % trţeb. Tento ukazatel představuje 

výnosnost společnosti. Společnost se v oblasti výnosnosti pohybuje v kategorii, která 

hodnotí její situaci výborně. Všechny hodnoty se pohybují nad hranicí 10 %, coţ je velmi 

dobře. V roce 2011 hodnoty vzrostly aţ na 60,2 %. Zapříčinil to nárůst trţeb o 69,7 %. Čím 

vyšších hodnot ukazatel dosahuje, tím je finanční situace společnosti hodnocena lépe. 

Ukazatel ROA je jiţ pouţit a sledován v kapitole 4.3.1 Vyhodnocení ukazatelů rentability. 

Výsledky ukazatelů jsou zobrazeny v grafu 7. 

Graf 7 Výsledné hodnoty Kralickova rychlého testu 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 8 Výsledné hodnoty Doby splácení dluhu z CF 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.4 Vyhodnocení indexu důvěryhodnosti 
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Graf 9 Výsledné hodnoty Indexu důvěryhodnosti 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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7   Návrhy a doporučení 

Kapitola je věnovaná shrnutí výsledků z pouţitých analýz, pro nastínění finanční 

situace společnosti Hansen Electric. Ze získaných informací lze vyčíst, ţe společnost je 

vyspělá a dobře prosperující. Existují však některá místa, na která by se společnost měla 

zaměřit a umoţnila si tak další růst a vývoj. 

V analýze stavových ukazatelů vidíme, ţe za celé sledované období celková aktiva 

mírně narůstají. Rychleji však rostou cizí zdroje, a to zejména v roce 2011, coţ zavinilo 

sníţení trţeb v roce 2010. Tyto problémy zapříčinilo sníţení poptávky ze strany OKD a.s. 

Společnost musela podniknout patřičné kroky, aby nedošlo k narušení plynulého chodu 

podnikání. V následujícím roce 2011 projevila společnost OKD znovu zájem a díky 

dalšímu zvýšení zájmu ze strany Ruska a Ukrajiny se finanční situace společnosti zlepšila. 

Vzhledem k riziku ztráty zakázek by bylo dobré sníţit zásoby. V zásobách je vázáno 

zbytečně mnoho peněţních prostředků. Společnost tak bude lépe likvidní a připravena na 

moţné potíţe. Na druhou stranu, většina aktiv je financována z krátkodobých cizích 

zdrojů. Analýza výnosů potvrzuje, ţe společnost je produktivní. Největší podíl výnosů totiţ 

tvoří trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, které činí průměrně 86,18 %. Společnost 

Hansen Electric by měla očekávat v budoucích letech podobné komplikace. OKD má 

v plánu, při současné situaci na světových trzích s uhlím, provoz dolu Paskov ukončit. Důl 

je vzhledem k náročným geologickým podmínkám a vysokým nákladům na těţbu obtíţně 

konkurenceschopný. OKD má však snahu, vzhledem k pravidlům Evropské unie, moţný 

útlum dolu prodlouţit aţ do roku 2018. 

V oblasti rentability je společnost ve sledovaném období stabilní. Změny 

v rentabilitě se projevily zejména v roce 2010, kdy došlo k jiţ zmíněným událostem 

spojených s OKD. Analýza ukazatele aktivity poukazuje na příliš vysokou dobu obratu 

pohledávek. V ideálním případě by neměla přesahovat hranici 30 dnů. Ve skutečnosti tomu 

tak zdaleka není. Průměrná DOP je 114 dní. Je to zapříčiněno dceřinou společností SIB 

HANSEN v Rusku, která má velké potíţe splácet své závazky včas. Společnost Hansen 

Electric se snaţí dceřiné společností stále vypomáhat. Situace s Ruskem je téměř 

neřešitelná, protoţe hraje roli výrazného odběratele společnosti Hansen Electric. I přes tyto 

potíţe je nutné si zákazníka v Rusku udrţet. Je třeba neustále sledovat vývoj finanční 

situace této společnosti z důvodu číhajících hrozeb. DOP se negativně projevuje i na DOZ. 
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Společnost vyuţívá cizích zdrojů z 52,9 %. Tento poměr je velice příznivý, zejména 

pro věřitele. Závazky společnosti nemají příliš velké riziko, a tak by neměl být problém 

získat např. moţný úvěr. V roce 2011 vzrostla zadluţenost na 190 % kvůli nepřízni získání 

zakázek v minulém období. Společnost je však schopna své závazky splácet díky dobrému 

HV a dokazuje to v následujícím roce 2012, kdy klesla na 169 %. V oblasti likvidity se 

diplomová práce zabývá pouze likviditou z obchodní činnosti. Společnost je vysoce 

likvidní, protoţe se zabývá spíše krátkodobými pohledávkami. Podobně reaguje PL na 

většinu krátkodobých závazků, coţ opět navyšuje likviditu. Pro sníţení OL by společnost 

měla odprodat zbytečné zásoby. Peněţní prostředky by neměla zbytečně vázané 

v zásobách, ale mohla by s nimi volně disponovat. I kdyţ společnost nepodnikne tato 

doporučená opatření, je nadále schopna hradit své krátkodobé závazky. Je třeba do 

budoucna počítat s moţnými potíţemi, pokud společnost nezíská dostatečné mnoţství 

zakázek. 

Z analýzy bonitních a bankrotních modelů je zřejmé, ţe společnost Hansen Electric 

má výbornou úroveň bonity. Společnost nemá problém pokrýt své dluhy vlastními zdroji. 

Neměla by tedy mít problém získat další úvěr, nebo být kryta věřiteli. Jedná se tedy o 

dostatečně důvěryhodného partnera. 
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8   Závěr 

Diplomová práce se zabývá zkoumáním finanční situace společnosti Hansen Electric. 

Pomocí získaných vstupních informací z účetních výkazů za období 2008 – 2012 je moţné 

aplikovat finanční analýzu. Pro tuto diplomovou práci byla sestavena finanční analýza ze 

stavových ukazatelů, poměrových ukazatelů, Du-Pontova pyramidálního rozkladu a 

bonitních a bankrotních modelů.  

Ve struktuře aktiv mají největší podíl oběţná aktiva (průměrně 82,11 %), a to 

zejména zásoby a krátkodobé pohledávky. Pasiva jsou vyuţívána z téměř stejné části 

vlastními 47 % a cizími zdroji 53 %, coţ je ideální situace. 

V oblasti analýzy poměrových ukazatelů došlo k dosti výrazným výkyvům. Způsobil 

to pokles zisku společnosti o 58,4 % v roce 2010. V tomto krizové období se výrazně 

sníţila pohledávka ze strany OKD a.s. V následujícím roce 2011 se vedení OKD rozhodlo 

opět investovat do výrobků společnosti Hansen Electric. Větší zájem projevily i dceřiné 

společnosti SIB HANSEN v Rusku a Hansen Ukrajina. Společnost je uspokojivě 

rentabilní. Kvůli problémům dceřiné společnosti v Rusku, která není schopna včas platit 

své závazky, má společnost Hansen Electric vysokou dobu obratu pohledávek, průměrně 

114 dní. I přes tuto skutečnost je společnost dostatečně likvidní.  

Finanční analýza je důleţitou součástí při rozhodování managementu společnosti. 

Měla by být pouţita vţdy při větším rozhodnutí, které by mohlo výrazně ovlivnit výsledky 

hospodaření společnosti. Z analýzy vyplývá, ţe nejvýraznějšími odběrateli je společnost 

OKD, Ukrajina a Rusko. Společnost by měla dbát, aby si tyto klienty udrţela, protoţe 

zánik tohoto obchodního vztahu, by mohl mít pro společnost fatální následky. Je třeba 

neustále sledovat vývoj finanční situace dceřiné společnosti v Rusku, neboť se jedná o 

velmi rizikového klienta. 

Z pohledu bonitních a bankrotních modelů je zřejmé, ţe společnost Hansen Electric 

je na výborné bonitní úrovni. Jeví se tedy jako velice důvěryhodný podnik pro získání 

dalších úvěrů. 
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