
 

  



 

  



 

  



 

  



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti BONATRANS GROUP a.s. za 

účelem zhodnocení její výkonnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část se zaměřuje na účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow) a na 

výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Informace získané z teoretické části jsou 

využity jako podklad pro praktickou část. Zde je provedena analýza jednotlivých ukazatelů a 

na základě výsledku zhodnocena výkonnost společnosti. V praktické části, je také podrobně 

popsáno jakým způsobem se informace získané z účetnictví v této společnosti využívají.  
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Abstract  

This thesis deals with a financial analysis of the BONATRANS GROUPS a.s. company to 

evaluate its productivity. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The 

theorical one concentrates on accountant statements (balance sheet, statesment of profits and 

losses, cash flow) and on calculations of financial analysis particular indicators. Information 

made of the theoretical part is used as a base for the practical part. There is performed the 

analysis of these indicators. On the basis of results of the analysis there is evaluated the 

productivity of the company. In the practical part of this thesis there is also given a detailed 

description of application of information gained from the company accountancy. 
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1. Úvod 

Aby byl v dnešní době podnik úspěšný, je pro něj důležitá schopnost a um využívání dat, 

které mu předkládá účetnictví. Při správném zpracovaní všech informací, které má podnik k 

dispozici, je schopen zjistit finanční situaci podniku a také postavení vůči jiným 

společnostem. Na základě výsledků může například zpracovávat opatření pro zlepšení jeho 

výkonnosti. 

Cílem této diplomové práce je provést finanční analýzu ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. a na základě výsledků zhodnotit její výkonnost. Pro zjištění výsledků provedu 

horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýzu poměrových a 

rozdílových ukazatelů a také výpočet bonitních a bankrotních modelů, na základě kterých 

posoudím finanční zdraví podniku.  

Pro výpočty jsem čerpala informace z veřejně dostupných výkazů a z výročních zpráv. Ve 

všech výpočtech jsou použity hodnoty netto. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedena technicko-ekonomická charakteristika 

podniku. Je zde uvedeno, kdy společnost vznikla, čím se zabývá, momentální stav 

zaměstnanců a v neposlední řadě know - how společnosti.  

Druhá část, která je rozdělena do dvou kapitol, se zaměřuje na finanční analýzu a rozhodování 

podniku z teoretického hlediska. V kapitole tři je vysvětleno, co je to finanční analýza, čím se 

zabývá, jaké jsou důležité podklady pro analýzu a co obsahují. Kapitola dále obsahuje výčet 

uživatelů finanční analýzy a techniky používané při analýze. Nechybí zde ani teoretické 

vysvětlení jednotlivých ukazatelů, včetně způsobu jejich výpočtů. Taktéž obsahuje teorii 

týkající se souhrnných metod hodnocení podniku a vzorce pro výpočet. Kapitola čtyři se 

zabývá teorií týkající se finančním rozhodováním podniku. Obsahuje pravidla, kriteria 

efektivního řízení podniku, nebo také fáze finančního rozhodování podniku. 

Poslední, třetí část, je částí praktickou a je taktéž rozdělena do dvou částí. Kapitola pět 

obsahuje výpočty horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, výpočty 

jednotlivých ukazatelů a bonitních a bankrotních modelů. Kapitola šest je zaměřena na to, jak 

se v podniku BONATRANS GROUP a.s. data získaná z účetních výkazů využívají, v jakém 

pořadí procházejí přes jednotlivé útvary společnosti, kdo a jakým způsobem je využívá. Závěr 

obsahuje celkové shrnutí dosažených výsledků a zhodnocení výkonnosti podniku. 
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2. Technickoekonomická charakteristika podniku 

Výrobou dvojkolí, a to nejen železničních, ale i pro ostatní kolejovou dopravu, se zabývá 

společnost BONATRANS GROUP a.s. sídlící v Bohumíně. Společnost vznikla v roce 1999 

oddělením Závodu železniční dvojkolí od firmy ŽDB. Závod železniční dvojkolí byl založen 

již v roce 1965 v tehdy státním podniku Železárny a drátovny Bohumín. 

Ve společnosti je v současné době zaměstnáno asi 1309 zaměstnanců. Dále podnik 

spolupracuje v oblasti výroby železničních obručí, obrábění železničních kol a náprav s 

podniky v sousedních zemích. 

Hlavní know - how je vývoj a konstrukce produktu pro zákazníka, pro jakoukoliv aplikaci. 

Celý proces nabídky produktu je pro zákazníka připraven, když je takovýto produkt úspěšně 

certifikován pro příslušnou železnici, kde bude provozován. 

BONATRANS GROUP a.s. se také zaměřuje na výzkum železničních dvojkolí a dílů pro 

hnací, osobní a nákladní železniční vozidla městské kolejové dopravy, podzemní dráhy, metro 

a ostatní kolejová vozidla. 

Významný je vývoz do celé Evropy a mnoha států Asie, Ameriky a Afriky. Díky moderním 

technologiím a dlouholetým zkušenostem, může podnik vyrábět výrobky s optimálními 

vlastnostmi pro dané zatížení, nebo univerzální, dle mezinárodních a národních norem. 

Výrobky se dovážejí do 70 zemí světa všech kontinentů. Dvojkolí jsou nejvýše provozována v 

osobních železničních vagonech na trati spojující Peking s Tibetem. Nejníže na lokomotivách, 

které jsou provozovány na trati pod průplavem La Manche. Nejvzdálenější destinací produktů 

je železnice na Novém Zélandě a nejblíže jsou železniční kola používána na tramvajích všech 

českých měst, kde existuje tramvajová doprava. V Evropě je každé třetí železniční kolo, 

kolem z BONATRANS GROUP a.s., v segmentu nákladní dopravy je pak každé druhé 

železniční kolo vyrobeno v této společnosti. BONATRANS GROUP a.s se v Evropě drží na 

špičce ve svém oboru především díky masivním investicím do moderních technologií a do 

výzkumu. Ročně to činí cca 400 až 500 mil. Kč. Současně společnost aktivně přistupuje k 

financování svých investičních potřeb čerpáním investičních pobídek a čerpáním evropských 

peněz z operačních fondů - operační program INOVACE. 
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3. Finanční analýza a k čemu slouží 

Pokud chce být v dnešní době společnost úspěšná, neobejde se bez rozboru finanční situace 

podniku. V rámci finanční analýzy (FA) se nejčastěji využívá rozborová metoda – finanční 

ukazatele. Existuje celá řada definic finanční analýzy. Nejvýstižnější však je ta, která říká, že 

finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 

především v účetních výkazech. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. [17] 

Příprava podkladů pro rozhodování o fungování podniku je hlavním smyslem finanční 

analýzy. Mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku existuje velmi úzká spojitost. 

Účetnictví předkládá do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů. Pro hodnocení 

finančního zdraví podniku musí být tyto údaje podrobeny FA.  

FA je pravděpodobně stejně stará jako vznik peněz. Podle dostupných pramenů vznikla 

v USA. V počátcích se však jednalo pouze o teoretické práce. Analýza se přirozeně měnila 

podle doby, ve které byla využívána. Podstatným způsobem se struktura analýzy změnila 

v době, kdy se začaly využívat počítače. 

V zemích s rozvinutou ekonomikou se FA stala neoddělitelným prvkem podnikového řízení. 

V ČR se stala oblíbeným nástrojem při hodnocení reálné ekonomické situace podniku 

v posledních patnácti letech. 

Základním kritériem ekonomických rozhodnutí, jsou finanční výsledky. Do centra pozornosti 

podnikatelů se dostaly podnikové finance, které získaly nové postavení. Podnikové finance 

jsou významné pro strategické řízení firmy v oblasti finančního managementu, ale také při 

hodnocení výběru obchodních partnerů. Základním cílem finančního řízení je dosáhnout 

finanční stability, která se hodnotí dvěma kritériemi. 

1. Schopnost vytvářet zisk, zhodnocovat vložený kapitál – nejdůležitější kritérium. Každý 

vstupuje do podnikání s cílem zhodnocovat peníze. 

2. Zajištění platební schopnosti podniku – bez platební schopnosti není možné nadále 

fungovat v podnikatelské činnosti. [17] 

Díky FA je možné hodnotit, jak se společnost vyvíjela až do současnosti, a také slouží jako 

základ pro finanční plánování. Zároveň je součástí i marketingové SWOT analýzy a má vliv 

na rozhodovací procesy řízení. Hodnocení a měření finanční výkonnosti prostřednictvím 

finanční analýzy je součástí finančního managementu. [16] 
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3.1.  Základní zdroje finanční analýzy 

Mezi základní zdroje finanční analýzy patří především: 

 Účetní závěrka 

o rozvaha, 

o výkaz zisku a ztráty, 

o výkaz cash flow. 

 Informace o: 

o vlastnících,  

o produktech,  

o technologiích,  

o dodavatelích a odběratelích,  

o struktuře a počtu zaměstnanců. 

3.2.  Podklady pro finanční analýzu 

Pro účely finanční analýzy jsou velmi podstatné podklady, ze kterých se čerpají veškerá data. 

Podklady pro finanční řízení lze získat především v účetní závěrce. Účetní závěrka poskytuje 

informace o stavu a pohybu majetku, závazků a vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a 

výsledku hospodaření za určité období. Účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku jsou 

povinny zveřejňovat své účetní závěrky. Účetní jednotky, které musí nechat účetní závěrky 

ověřit auditorem, jsou povinny zveřejnit i svou výroční zprávu. Zveřejněním se myslí uložení 

účetní závěrky a výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je 

každému přístupný a každý má právo do něj nahlížet. 

Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce. Společnosti, 

které mají povinnost auditu, musí zveřejnit i přehled o změnách vlastního kapitálu a cash 

flow. Závěrka se sestavuje vždy, když se uzavírají účetní knihy. Výstupem účetní uzávěrky je 

účetní závěrka.  

3.2.1.  Rozvaha  

Rozvaha neboli bilance majetku podává přehled o stavu majetku účetní jednotky ze dvou 

hledisek: 

 z hlediska věcného složení - AKTIVA, 
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 z hlediska zdrojů krytí - PASIVA. 

Aktiva se dělí do dvou základních skupin, a to na stálá aktiva a oběžná aktiva. Je to především 

dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek, zásoby, pohledávky atd. 

Pasiva představují tentýž majetek, ale členěný podle zdrojů krytí na vlastní a cizí. Vlastní 

zdroj krytí představuje to, co podnikatelský subjekt vložil sám do podnikání. Základní kapitál 

je typickým vlastním zdrojem krytí. To co účetní jednotka získala z externích zdrojů 

(bankovní úvěry, obchodní závazky, apod.) se nazývá cizí zdroje.  

3.2.2.  Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Jako druhým účetním výkazem je výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty. Slouží ke zjištění 

výsledku hospodaření účetní jednotky. Porovnávají se zde všechny výnosy s náklady. Účetní 

výsledek hospodaření zjištěný ve výkazu zisku a ztráty se přenáší do rozvahy. Jako podklad 

pro sestavení výsledovky slouží náklady a výnosy účetní jednotky. Důležité je aby náklady a 

výnosy byly ve výkazu zisku a ztráty zachyceny časově rozlišené, tzn., musí se uplatnit 

princip věcné a časové souvislosti s obdobím, za které se hospodářský výsledek zjišťuje. 

Výkaz zisku a ztráty je rozdělen do tří základních oddílů, které umožňují zjistit: 

 provozní výsledek hospodaření, 

 finanční výsledek hospodaření, 

 mimořádný výsledek hospodaření. 

Vzhledem k tomu, že součástí nákladů je daň z příjmu, tak výstupem z výkazu zisku a ztráty 

je tzv. výsledek hospodaření za účetní období tj. účetní zisk (po zdanění) popř. ztráta.  

Výsledovka se sestavuje povinně jako součást závěrky tj. běžně k 31. prosinci každého roku. 

3.2.3.  Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce pouze doplňuje a vysvětluje informace, které jsou uvedeny v rozvaze 

a ve výsledovce. Obsahuje např. informace o obecných účetních zásadách, o použitých 

účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování majetku a dále doplňující informace k 

rozvaze a výkazu zisku a ztráty, které jsou podstatné pro posouzení finanční a majetkové 

situace podniku. Účetní jednotky, které podléhají auditu, musí v příloze zahrnout i přehled o 

peněžních tocích (cash flow) a o změnách vlastního kapitálu. [1] 
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3.2.4.  Cash Flow 

Bilanční formou srovnává zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) 

za určité období - slouží k posouzení skutečné finanční situace. Informace o peněžních tocích 

v průběhu účetního období jsou obsaženy v přehledu o peněžních tocích. Peněžními toky se 

rozumí přírůstky a úbytky neboli příjmy a výdaje peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek. 

Výkaz je možné rozdělit do tří základních částí. Část týkající se provozní činnosti je 

nejdůležitější. Umožňuje zjistit, do jaké míry odpovídá výsledek hospodaření za běžnou 

činnost, skutečně vydělaným penězům a jak moc byla produkce peněz ovlivněna změnami 

pracovního kapitálu. Druhou část tvoří oblast investiční činnosti. Ta ukazuje jak výdaje 

týkající se pořízení investičního majetku, tak i rozsah příjmů z prodeje investičního majetku. 

V poslední části se na základě údajů z finanční činnosti hodnotí vnější financování, zejména 

pohyb dlouhodobého kapitálu. Cash flow (CF) obsahuje řadu užitečných údajů a patří ke 

standardním nástrojům používaných při finanční analýze. Obecně platí, že CF poskytuje 

informace o struktuře finančních zdrojů získaných podnikem, o finančně-hospodářské politice 

podniku, neboť ukazuje výsledek rozhodování podniku. [14] 

3.2.5.  Výroční zpráva 

Vyhotovují ji pouze účetní jednotky, které mají povinnost nechat ověřit svou účetní závěrku 

auditorem. Výroční zpráva musí obsahovat: 

 Informace o jejím postavení a o minulém vývoji činnosti za dvě bezprostředně 

předcházející účetní období. 

 Informace o budoucím vývoji činnosti, který se předpokládá. 

 Údaje o výdajích na činnosti jako jsou výzkum a vývoj. 

 Informace o organizační složce v zahraniční, pokud účetní jednotka nějakou má. 

 Takové informace, které jsou vyžadovány zvláštními předpisy. 

 Informace týkající se účetní závěrky za účetní období, zhodnocení auditora této 

závěrky, není-li stanoveno jinak.  

Výroční zpráva se ukládá do sbírky listin v obchodním rejstříku, který vede rejstříkový soud. 

[1] 
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3.2.6.  Provázanost účetních výkazů 

 

Obr. 1 Provázanost účetních výkazů [17] 

Základem celého systému je rozvaha, ta sleduje stav zdrojů financování a strukturu majetku, 

který je potřebný pro realizaci podnikatelské činnosti. Proces, při němž se vytváří zisk, jako 

přírůstek vlastního kapitálu, který tvoří součást pasiv a slouží k hodnocení schopnosti podniku 

zhodnocovat vložený kapitál, vysvětluje výkaz zisku a ztráty. Provádět analýzu peněžních 

prostředků a vysvětlení změn těchto prostředků vysvětluje výkaz cash flow. Mezi těmito 

výkazy probíhají různé transakce. Jedná se o transakce [17]: 

 Peněžně účinné - neovlivňují zisk, jsou součásti CF a v rozvaze na straně aktiv, 

nezasahují do výkazu zisku a ztráty. 

 Ziskově účinné - neovlivňují peněžní prostředky a jsou součástí výkazu zisku a ztráty 

a CF 

 Ziskově i peněžně účinné - probíhají prostřednictví všech tří výkazů 

 Transakce neovlivňující zisk ani CF, ale probíhající pouze v rámci rozvahy.  

3.3.  Uživatelé finanční analýzy 

Manažeři – znalost finančních informací jim pomáhá ve správném řízení podniku. Umožňuje 

správné rozhodování ve spoustě situací. 
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Investoři - pokud se jedná o potenciální investory, tak ti se na základě finančních informací 

rozhodují, zda do podniku vloží své peníze. Akcionáři si na druhé straně hlídají, zda je podnik 

v dobré finanční situaci a jejich peníze, že jsou dobře uloženy a podnik je správně řízen. 

Obchodní partneři 

 Dodavatelé – díky snadnému přístupu k informacím o finanční situaci potenciálních 

zákazníků, si mohou vybírat své obchodní partnery. 

 Odběratelé – podobně jako u dodavatelů to platí i v případě odběratelů. Na základě 

výsledku finanční analýzy si vybírají své dodavatele. 

Zaměstnanci – na základě finančních informací mohou zaměstnanci zjistit, jak velkou mohou 

mít jistotu v zaměstnání a mzdovou prosperitu. 

Banky a jiní věřitelé – vyžadují velké množství informací o finanční situaci podniku, aby na 

jejich základě rozhodli o tom, zda půjčit finanční prostředky či ne.  

Stát a jeho orgány – finanční informace potřebují např. pro účely statistiky nebo pro kontrolu 

daňových povinností. 

Analytici, daňoví poradci a účetní znalci – zajímají se o finanční hospodaření podniku, aby 

v případě špatných výsledků navrhli řešení pro zlepšení situace společnosti. 

Konkurence – o data se zajímají především pro účely srovnání výsledků svých a konkurence. 

[10] 

3.4.  Využívané techniky finanční analýzy 

Při finanční analýze se uplatňuje několik základních technik [11]: 

 Analýza absolutních ukazatelů – Tento rozbor se týká hlavně horizontální a vertikální 

analýzy. 

 Poměrová analýza – využívá poměrové ukazatele vypočtené z absolutních ukazatelů. 

 Rozbor pracovního kapitálu. 

 Souhrnné ukazatele finančního zdraví. 

Technik finanční analýzy je spousta, obecným cílem je však získat co nejjasnější podklad pro 

další rozhodování o možnostech zlepšení podniku. 
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Ukazatele jsou jednoduché základní nástroje. Přinášejí odpovědí na otázky, které souvisí 

s finančním zdravím podniku. Analýza je důležitá pro management, akcionáře, věřitele a další 

externí uživatele. [11] 

3.5.  Analýza absolutních ukazatelů  

Je vlastně procentní analýza účetních výkazů spočívající v tom, že se částky uvedené ve 

finančních výkazech převedou na relativní (procentické) vyjádření. 

3.5.1.  Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

Vývoj položek účetních výkazů v čase sleduje horizontální analýza, dále hodnotí stabilitu a 

vývoj z hlediska přiměřenosti ve všech položkách, sílu vývoje. V podstatě odpovídá na 

otázku, jak se mění určitá položka v čase. Rozbor je zpracován buď meziročně, kdy je 

srovnáváno více let po sobě jdoucích, nebo za několik účetních období. [15] 

Horizontální analýza se provádí dvěma způsoby: 

 Podílovou analýzou: je sledován relativní růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu 

zisku a ztráty tzn., poměřuje se hodnota v období n k hodnotě v minulém období      

 (n - 1).  

 Rozdílovou analýzou: zde je sledován absolutní růst hodnoty položky rozvahy nebo 

výkazu zisku a ztráty tzn., že je zjištěn rozdíl položky v období n a n - 1. 

Proporcionalita položek účetních výkazů vůči základní veličině je sledována díky vertikální 

analýze. Porovnává jednotlivé částky z celku jednoho roku. Tato analýza se snaží najít 

odpovědi na otázky jako: 

Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce jednotlivých položek? 

Je struktura majetku, kapitálu i tvorby zisku stabilní, nebo dochází k nějakému vývoji? [4] 

Cílem vertikální analýzy je určit [19]: 

 jak moc se podílí na celkových aktivech majetkové složky, 

 dále, jak se podílí na celkových pasivech zdroje financování, 

 a jako poslední, jak se podílí položky výsledovky na tržbách.  
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3.6.  Poměrové ukazatele 

Pro analýzu vzájemných vazeb a souvislostí mezi ukazateli, se jednotlivé absolutní hodnoty 

dávají do vzájemných poměrů. Pro potřeby finanční analýzy se ukazatele třídí do skupin, 

které měří finanční stránku podniku. 

Jedná se o analýzu ukazatelů [19]: 

 rentability, 

 likvidity, 

 aktivity, 

 zadluženosti, 

 kapitálového trhu. 

3.6.1.  Ukazatele rentability 

Měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové efekty a dosahovat zisku při využití 

investovaného kapitálu je rentabilita neboli výnosnost kapitálu. Čím vyšší má podnik 

rentabilitu, tím lepší je hospodaření s majetkem a kapitálem podniku. 

3.6.1.1. Rentabilita aktiv (ROA) 

Klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými prostředky, bez 

ohledu na financování těchto prostředků (viz vzorec 1). Pro výpočet je nejvhodnější počítat 

s EBIT (hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní), kde: 

ROA= 
    

             
   (1) 

3.6.1.2. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnotí úspěšnost podniku z pohledu vlastníků. Cílem je maximalizace čistého zisku 

s minimem vloženého vlastního kapitálu. V podstatě znázorňuje efektivnost reprodukce 

kapitálu vloženého vlastníky. Ukazuje, kolik čistého zisku připadne na korunu investovanou 

vlastníky. [5] 

ROE = 
          

               
  (2) 
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3.6.1.3. Rentabilita tržeb (ROS) 

Znázorňuje, kolik korun zisku podnik vytvoří z jedné koruny tržeb. Pokud vývoj tohoto 

ukazatele je špatný, je možné, že ani v ostatních ukazatelích nebude situace dobrá. Pro 

výpočet v praxi se požívá EBIT nebo EAT (hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu) 

(viz vzorec 3). 

ROS  
   

                                                                  
  (3) 

3.6.2.  Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, pro účely plnění 

svých závazků. Celková existence společnosti souvisí s likviditou, řízení likvidity je velmi 

podstatné, neboť v případě vysoké likvidity jsou prostředky vázány s velmi malým nebo 

žádným výnosem, čímž se snižuje rentabilita. Naopak nízkou likviditu může způsobovat 

nedostatek např. zásob nebo finančních prostředků.  

Rozlišují se tři úrovně likvidity. [12] 

3.6.2.1. Běžná likvidita 

Znázorňuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Běžná likvidita se 

zaměřuje na strukturu zásob, jejich správné oceňování a na strukturu pohledávek a vypočte se 

podle vzorce 4. Pokud podnik hospodaří špatně se svými oběžnými aktivy (tj. nadměrné 

množství, nedobytné pohledávky nebo nedostatek peněžních prostředků), může se velmi 

snadno ocitnout v obtížné finanční situaci. Tento ukazatel měří solventnost podniku a hodnota 

vyšší než 1,5 je postačující. 

Běžná likvidita = 
             

                  
  (4) 

3.6.2.2. Pohotová likvidita 

Pro výpočet pohotové likvidity (viz vzorec 5) se z oběžných aktiv vylučují zásoby a 

ponechávají se pouze v čitateli peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

pohledávky (mimo těžko vymahatelných nebo nedobytných pohledávek). V analýze je 

vhodné zkoumat poměr mezi ukazatelem pohotové a běžné likvidity. Nízká hodnota pohotové 
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likvidity znázorňuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. Optimálně by se hodnota 

pohotové likvidity měla pohybovat mezi 1 – 1,5. 

Pohotová likvidita = 
                                            

                  
  (5) 

3.6.2.3. Okamžitá likvidita 

Zjišťuje schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Hodnota okamžité likvidity by se 

měla pohybovat v rozmezí 0,2 - 0,5. Okamžitá likvidita se vypočte podle vzorce 6. Pokud 

jsou hodnoty ukazatele vysoké, znamená to, že podnik neefektivně využívá své peněžní 

prostředky. [9] 

Okamžitá likvidita = 
                        

                  
  (6) 

3.6.3.  Ukazatele aktivity 

Tento ukazatel zhodnocuje, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. Pokud má 

podnik v dané době více aktiv, než potřebuje, vznikají mu zbytečné náklady spojené 

s vázaností finančních prostředků a tím pádem je vykazován nižší zisk. Naopak nízký objem 

aktiv vede ke snížení tržeb. [3] 

Tento ukazatel je možné vyjádřit ve dvou typech [8]: 

 Obrátkovost (rychlost obratu) – vyjadřuje počet obrátek aktiv za určité období. 

 Doba obratu – zobrazuje počet dní (příp. počet let), po které trvá jedna obrátka. 

3.6.3.1. Obrat aktiv 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí (tj. počet obrátek) za určité období (za rok). Hodnota by se 

měla pohybovat minimálně na úrovni 1. Ukazatel se vypočte na základě vzorce 7. Ukazatel 

lze počítat i v obráceném tvaru, pak ale vypovídá o vázanosti aktiv. Potom by hodnota měla 

být co nejmenší. [20] 

Obrat aktiv = 
                                                                  

             
  (7) 
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3.6.3.2. Obrat zásob 

Hodnota udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v jiné formy oběžného majetku až po 

prodej výrobků a opakovaný nákup zásob. Ukazatel se nazývá také jako ukazatel intenzity 

využití zásob. Pokud má ukazatel vyšší hodnoty, znamená to, že podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které by potřebovaly nadbytečné financování. Pokud však má obrat nízké 

hodnoty, lze říci, že společnost má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší, než ta, 

která je uvedena v účetních výkazech.  

Obrat zásob = 
                                                                  

      
  (8) 

3.6.3.3. Doba obratu zásob 

Výsledkem tohoto ukazatele je počet dnů, kdy jsou v podniku zásoby vázány, až do chvíle 

jejich spotřeby či prodeje. Pro ekonomické výpočty se využívá pojem ekonomický rok, který 

má 360 dní. I v této práci pracuji s ekonomickým rokem. Čím kratší je doba obratu zásob, tím 

efektivnější je hospodaření s oběžným majetkem. 

Doba obratu zásob = 
      

                                                                        
   (9) 

3.6.3.4. Doba obratu aktiv 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit vývoj majetkové vybavenosti podniku. Pokud se obrat 

zrychluje při stabilních tržbách, znamená to pro podnik zisk. Vypočte se podle následujícího 

vzorce 10. 

Doba obratu aktiv = 
             

                                                                        
  (10) 

3.6.3.5. Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je v podstatě doba, po kterou musí podnik čekat, než získá platby za 

prodané zboží. Obdobně jako u obratu pohledávek, i zde platí, čím kratší doba obratu, tím 

lepší je hospodaření podniku. Po dobu od předání výrobků, po jeho zaplacení, poskytuje 

podnik svým odběratelům obchodní úvěr.  
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Doba obratu pohledávek = 
                                           

                                                                        
  (11) 

3.6.4.  Ukazatele zadluženosti 

Poměřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, ale i schopnost 

společnosti hradit náklady dluhu. Zadluženost nemá jen negativní vliv na podnik, ale její růst 

může přispět k celkové rentabilitě a i vyšší tržní hodnotě podniku. Zároveň, však zvyšuje 

riziko finanční nestability.  

Pro analýzu zadluženosti se využívá mnoho ukazatelů. 

3.6.4.1. Koeficient samofinancování 

To jakým způsobem podnik financuje svá aktiva a dlouhodobou stabilitu podniku sleduje 

koeficient samofinancování. Tento ukazatel by se měl posuzovat v závislosti na rentabilitě. 

Jestliže podnik dosahuje vysoké hodnoty, znamená to vysokou stabilitu společnosti, ale 

protože vlastní kapitál je nejdražším způsobem financování, má vysoká hodnota špatný vliv 

na rentabilitu podniku. Na druhou stranu nízká hodnota ukazatele znamená pro podnik vyšší 

riziko úpadku, ale zároveň vyšší zisky pro akcionáře nebo podílníky. Koeficient 

samofinancování je opak celkové zadluženosti. 

Koeficient samofinancování = 
               

              
 (12) 

3.6.4.2. Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti slouží jako doplněk předcházejícího ukazatele. Součet obou 

ukazatelů by měl být roven 1 nebo 100 %. Znázorňuje, jak moc jsou věřitelé podniku chránění 

v případě platební neschopnosti společnosti. Udává míru krytí majetku cizími zdroji a vypočte 

se podle vzorce 13. [2] 

Celková zadluženost = 
           

              
 (13) 
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3.6.4.3. Dlouhodobá zadluženost 

Ukazuje, jak moc jsou aktiva financována z dlouhodobých dluhů a. Přispívá k nalezení 

nejvhodnějšího poměru dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Dlouhodobými cizími 

zdroji jsou myšleny obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

Dlouhodobá zadluženost = 
                                            

              
  (14) 

3.6.4.4. Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel podává informace o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. V praxi to znamená, 

že by část zisku, která je vyprodukovaná vlastním kapitálem měla stačit na pokrytí nákladů 

vynaložené na vypůjčený kapitál. V případě, že se ukazatel rovná 1, znamená to, že pro 

zaplacení úroků, bude třeba celého zisku a pro akcionáře nezbude nic. V literatuře se uvádí, že 

postačující by mělo být, když jsou úroky pokryty ziskem 3 krát až 6 krát, toto doporučení je 

však nutno brát velmi rezervovaně.  

Úrokové krytí = 
    

               
 (15) 

3.6.4.5. Doba splácení dluhů 

Znázorňuje dobu, za kterou je společnost schopna splatit své dluhy pomocí provozního cash 

flow. Optimální je klesající trend.  

Doba splácení dluhů = 
                   

                      
 (16) 

3.7.  Provozní ukazatele 

Tyto ukazatele se podílejí především na vnitřním řízení podniku. Napomáhají sledovat a 

analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Provozní ukazatele se opírají především o 

náklady. Hospodárné řízení nákladů má za následek dosažení vyššího konečného efektu.  

3.7.1.  Produktivita práce 

Sleduje, jak velká přidaná hodnota připadne na jednoho pracovníka. Čím vyšší je produktivita 

práce  a menší je průměrná mzda tím plyne větší efekt ze zaměstnanců.  
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Produktivita práce = 
               

                 
 (17) 

3.7.2.  Mzdová produktivita 

Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel by měl mít rostoucí 

tendenci. Mzdová produktivita se vypočte na základě následujícího vzorce 18. 

Mzdová produktivita = 
               

              
 (18) 

3.8.  Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se označuje také jako fondy finančních prostředků (finanční 

fondy) a slouží k analýze a řízení finanční situace podniku, především likvidity. Fondy 

finančních prostředků jsou chápany jakou souhrn určitých položek krátkodobého majetku. 

Tento majetek je očištěn od určitých položek krátkodobých pasiv a tím vzniká tzv. čistý fond. 

3.8.1.  Čistý pracovní kapitál 

Je to nejčastěji využívaný ukazatel. Vyjadřuje se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 

a celkovými krátkodobými dluhy. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy 

znázorňuje, že podnik má dobré finanční zázemí a je likvidní. ČPK lze ale jako míru likvidity 

využít velmi obezřetně, jelikož mezi ním a likviditou neexistuje identita. Oběžná aktiva 

mohou obsahovat položky málo likvidní nebo i dlouhodobě nelikvidní. Ukazatel je také velmi 

ovlivněn způsobem oceňování majetku. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje v porovnání s jinými 

ukazateli finanční sílu podniku, která představuje schopnost společnosti vytvářet z vlastní 

hospodářské činnosti finanční přebytky. Ty pak podnik využívá na úhradu závazků, výplatu 

dividend nebo na financování investic. Výše čistého pracovního kapitálu má vliv na 

solventnost společnosti. [18] 

3.8.2.  Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel slouží pro sledování okamžité likvidity a představuje rozdíl mezi pohotovými 

peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Fond, který zahrnuje do pohotových 

peněžních prostředků pouze hotovost a peníze na běžném účtu, představuje nejvyšší stupeň 
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likvidity. Ukazatel sice není ovlivněn oceňovacími technikami, ale je snadno manipulovatelný 

přesunem plateb vzhledem k okamžiku zjišťování likvidity. [6] 

3.9.  Souhrnné indexy hodnocení 

Snaží se vyjádřit celkovou charakteristiku finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku 

pomocí jednoho čísla. Přesto jsou, ale vhodné pouze na rychlé srovnání řady podniků a slouží 

pouze jako orientační podklad pro další hodnocení. Lze říci, že čím vyšší počet ukazatelů, tím 

je detailnější pohled na situaci podniku. Na druhou stranu, příliš velký počet ukazatelů 

v soustavě, může ztížit orientaci a tím i zkreslit pohled na společnost. 

Existují bankrotní a bonitní modely. [13] 

3.9.1.  Bankrotní modely 

Slouží především pro věřitele, kteří se zajímají hlavně o schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Do této skupiny patří Altmanovo Z-skóre a Tafflerův model. 

3.9.1.1. Altmanova analýza 

Je to jedna z možností jak vyhodnotit souhrnně finanční zdraví podniku. Představuje ji jediné 

číslo – Z-skóre, které se skládá z pěti ukazatelů, a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost, 

likviditu i strukturu kapitálu. Altmanův index se uvádí ve dvou verzích a to na základě toho, 

že není možné hodnotit stejným měřítkem malé a velké podniky. V této diplomové práci, 

jsem použila Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu. Z-skóre jsem 

tedy vypočetla podle vzorce 19: 

                                             (19) 

kde     - čistý provozní kapitál/aktiva celkem 

         - hospodářský výsledek minulých let/aktiva celkem 

    - EBIT/aktiva celkem 

    - vlastní kapitál/cizí zdroje 

    - (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží)/aktiva 

celkem 
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Po výpočtu mohou nastat tři situace [19]: 

a) Z > 2,9 - podnik je finančně zdravý a není ohrožen bankrotem, 

b) 1,23 < Z < 2,89 - podnik se nachází v tzv. ,,pásmu šedé zóny” a o zdraví podniku 

nelze jednoznačně rozhodnout, 

c) Z < 1,23 - podnik není finančně zdravý a ohrožuje jej bankrot. 

3.9.1.2. Tafflerův bankrotní model 

Dalším modelem, který sleduje riziko bankrotu je Tafflerův model. Tento model definují čtyři 

poměrové ukazatele.  

                                  (20) 

kde   - EBIT/krátkodobé závazky 

        - oběžná aktiva/cizí zdroje 

   - krátkodobé závazky/aktiva celkem 

   - (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží)/aktiva 

celkem 

Po výpočtu mohou nastat dvě situace [7]: 

a) Z > 0,3 - znamená pro podnik malou pravděpodobnost bankrotu, 

b) Z< 0,2 - znamená pro podnik větší pravděpodobnost bankrotu. 

3.9.2.  Bonitní modely 

Jsou orientovány na investory a vlastníky, kteří se na základě bonitních modelů snaží 

zhodnotit předpoklady a schopnost podniku dostát včas svým závazkům. Mezi bonitní modely 

se řadí Kralickův quicktest a Index bonity. 

3.9.2.1. Kralickův quicktest 

S poměrně dobrou vypovídací schopností, umožňuje ,,oklasifikovat“ analyzovaný podnik. Při 

tomto testu se využívá ukazatelů, které nepodléhají rušivým vlivům a navíc znázorňují celý 

informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Ze čtyř oblastí se vždy zvolí takový 
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ukazatel, aby byla zabezpečena vyvážená analýza jak finanční stability, tak výnosové situace 

podniku. Pro výpočet Kralickova quicktestu se používají následující vzorce 21 - 24: 

   = 
               

             
 (21) 

   = 
                                   

           
 (22) 

   = 
    

             
 (23) 

   = 
           

                                                                
  (24) 

 Výsledkům se následně přidělí známka, podle tabulky 1 a vypočte se aritmetický průměr 

všech známek. 

 Tab. 1 Stupnice hodnocení ukazatelů [18] 

3.9.2.2. Index bonity 

Využívá šest poměrových ukazatelů. Je založen na multivariační diskriminační analýze a 

vypočítá se podle následujícího vzorce 25. [20] 

                                           (25) 

kde x1 -  cash flow/cizí zdroje 

x2 - celková aktiva/cizí zdroje 

x3 - zisk před zdaněním/celková aktiva 

x4 - zisk před zdaněním/celkové výkony 

x5 - zásoby/celkové výkony 

x6 - celkové výkony/celkové aktiva 

Ukazatel 
výborný 

(1) 
velmi 

dobrý (2) 
dobrý (3) špatný (4) 

ohrožen 

(5) 

Kvóta vlastního kapitálu - R1 > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF - R2 < 3 roky < 5 let  < 12 let > 12 let > 30 let 

Rentabilita celkového kapitálu - R3 > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Cash-flow v % tržeb - R4 > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 
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Závěry se hodnotí na základě následující stupnice na obrázku 2. 

 Extrémně  Velmi Špatná Určité  Dobrá Velmi Extrémně  

 špatná špatná  problémy  dobrá dobrá 

 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3  

Obr. 2 Hodnotící stupnice [18] 
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4. Finanční rozhodování podniku 

   Finanční rozhodování je v podniku velice významné neboť v případě chybných finančních 

rozhodnutí není vždy možné v průběhu jejich realizace je za chodu napravovat. Velký 

význam v této souvislosti mají rozhodovací procesy spojené s kalkulacemi nákladů a řízením 

investic. Obecně platí, že rozhodovací procesy spojené s oblastí finančního řízení podniku, se 

podstatně neodlišují od jiných rozhodovacích procesů. 

Finanční rozhodování je dominantní složkou finančního řízení. Ve finančních rozhodovacích 

procesech jsou definovány tři základní komponenty: 

 Výběr nejvhodnější varianty zdrojů financování (ekvivalent financování). 

 Užití získaných prostředků (ekvivalent investování a dividendové politiky). 

 Uvážení vlivu omezujících podmínek (prostor pro individualizaci rozhodnutí). 

4.1.  Pravidla finančního rozhodování  

Tyto pravidla jsou v praxi finančního řízení podniku velmi dobře využitelná. Obvykle se 

jedná o tyto pravidla: 

 vyšší výnos je preferován před nižším, 

 menší riziko je preferováno před vyšším, 

 za vyšší riziko je vyžadován vyšší výkon (výnos), 

 je dána přednost dříve obdrženým penězům před stejnou částkou obdrženou později, 

 při investici do daného aktiva se očekává vyšší výnos, než při investování do jiného 

aktiva, 

 motivací investování je obecně zvýšení majetku (růst hodnoty firmy). 

Pokud se podnik snaží o vyjádření míry úspěšnosti, vyjadřuje je na dvou úrovních. První 

úrovní je ukazatel cash flow, který vyjadřuje, kolik podnik vytvořil zdrojů a jak je použil, tedy 

zobrazuje příjmy a výdaje. Srovnáním dvou účetních období v oblasti finančních prostředků 

lze zjistit, zda podnik finančně zbohatnul či nikoli. Hospodářský výsledek (srovnávaný za 

několik let v časové řadě) ve vazbě na veškerá rizika (po auditu), je tím ukazatelem, který 

znázorňuje do jaké míry je podnik úspěšný ve vazbě na další ukazatele podniku a ve vazbě na 

makroekonomickou situaci. Druhým ukazatelem je ukazatel zisku v různých podobách. 

Proces těchto ukazatelů je pro potřeby finančního řízení podniku doplněn o kritéria 

efektivního řízení a hierarchii podnikových finančních cílů. 
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4.2.  Kritéria efektivního řízení podniku 

Nejčastěji používaná nebo obvykle respektovaná kritéria jsou uvedena v následujících 

odstavcích. 

V ekonomice změn, zisk neexistuje – dnešní doba je charakteristická změnou podmínek 

hospodaření podniku, a tím i zvyšující se tempo podnikových inovací. Proto je důležitá nikoli 

hodnota zisku, ale způsob jeho využití. Systém finančního řízení podniku se snaží co nejvíce 

eliminovat vliv daňového systému. 

Existuje požadavek minimálního finančního výnosu – v praxi se tento problém objevuje 

v podobě kapitálu vlastního i cizího, popřípadě podnikové diskontní sazby. Neodůvodněně 

vysoká cena kapitálu může určitým způsobem ohrozit nejen uskutečnitelnost projektů, ale i 

životaschopnost celého podniku. 

Minimalizace hodnoty firmy – největším problémem se zde stává pravidlo dotování 

organizačních celků, které jsou neziskové, ze zisku vytvořeného na jiném místě podniku. Zde 

se vyskytuje problém racionálnosti takového chování a možné negativní dopady na podnik 

jako celek. 

Požadavek optimálně vyváženého plnění zájmu mnoha stran – vystupuje zde mnoho subjektů 

finančního řízení podniku a to majitelé, management, zaměstnanci, zákazníci, finanční 

organizace (banky), stát a státní organizace, ostatní podnikatelské subjekty. Každá z těchto 

stran má jiný zájem a je to o jejich vyváženosti. 

Přežití podniku ve dvou úrovních – tento problém se vyskytuje především u malých 

rodinných podniků, zvláště při generační výměně vedení. Krátkodobým výsledkem tohoto 

problému je stále častěji kolize v řízení CF, doprovázené ztrátou likvidity, případně i 

solventnosti podniku s hrozbou jeho likvidace. V dlouhodobé rovině pak přežití podniku 

souvisí s důsledky integračních ekonomických procesů. [7] 

4.3.  Fáze finančního rozhodování 

Posloupnost rozhodovacích procesů ve finanční oblasti je nejvhodnější v následujících pěti 

krocích [7]: 

 vymezení problémů a určení cílů, 

 analýza vstupních informací, 

 stanovení variant řešení, 
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 volba kritéria optimality a určení optimální varianty, 

 realizace a dosažení cíle. 

Pro zajištění chodu celého podniku je finanční řízení nesmírně důležité. Jen díky správnému 

řízení a rozhodování je podnik schopen ovlivňovat svou budoucnost.  
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5. Finanční analýza 

5.1.  Analýza absolutních ukazatelů 

Provedla jsem rozbor absolutních ukazatelů a to vertikální a horizontální analýzu rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty za období od roku 2009 až do roku 2012. Potřebná data jsem čerpala z 

výkazů zveřejněných na internetových stránkách obchodního rejstříku. Data z těchto výkazů 

jsou uvedena v přílohách 1 až 3. 

5.1.1.  Horizontální analýza rozvahy 

Cílem této analýzy bylo zjistit, o kolik se změnily jednotlivé položky v rozvaze a ve výkazu 

zisku a ztráty v čase v období od roku 2009 do roku 2012. Z analýzy se dá vyčíst i o kolik 

procent se jednotlivé položky změnily. Tato analýza je především o rozboru minulého vývoje 

finanční situace podniku. Nedají se tedy učinit závěry o finančním postoji společnosti. 

Tab. 2 Horizontální analýza vybraných položek aktiv společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

(vlastní výpočty autorky) 

Položka 

2010 2011 2012 

změna změna změna 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM  2 118 445 58,45 -1 849 016 -32,20 480 451 12,34 

Dlouhodobý majetek  2 483 619 208,19 -2 070 639 -56,32 283 378 17,65 

Dlouhodobý nehmotný majetek  -6 857 -11,58 -6 010 -11,48 -42 676 -92,05 

Dlouhodobý hmotný majetek   99 118 8,76 326 735 26,55 326 060 20,94 

Dlouhodobý finanční majetek   2 391 358 106 424,48 -2 391 364 -99,91 -6 -0,27 

Oběžná aktiva   -339 193 -14,30 236 828 11,65 194 938 8,59 

Zásoby    199 469 32,08 47 985 5,84 410 049 47,18 

Krátkodobé pohledávky -171 065 -18,36 160 927 21,16 -35 338 -3,84 

Krátkodobý finanční majetek  -433 188 -59,49 26 545 9,00 -153 238 -47,65 

Časové rozlišení   -25 981 -44,31 -15 205 -46,57 2 135 12,24 

 

V tabulce 2 je vidět významný nárůst celkových aktiv, až o 58 %, je to díky změně vlastnické 

struktury skupiny. Společnost BONATRANS GROUP a.s. získala 100% podíl ve společnosti 

ŽDB GROUP a.s. Tento fakt má dopad i na hospodářský výsledek (HV) společnosti, ve 

finančním HV se projevila positivně 500 mil. dividenda, na druhé straně to vyvolává pro 

budoucnost zkreslení. 
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V roce 2011 však aktiva výrazně klesly o 32%. Tento pokles je dán opět změnou vlastnické 

struktury, tentokrát podnik BONATRANS GROUP a.s. prodává svůj 100% podíl ve 

společnosti ŽDB GROUP a.s. své mateřské společnosti BONATRANS GROUP HOLDING 

B. V.  

Rok 2012 byl pro společnost BONATRANS GROUP a.s. rokem velkých investic. Celkový 

objem investičních výdajů byl rekordní v novodobé historii společnosti. Nárůst zásob o 47% 

byl způsoben předzásobením na opravy, které proběhly v roce 2013. Celkový objem investic a 

nárůst zásob se významně podílely na zvýšení celkových aktiv a to o 12%. 

V letech 2010 a 2011 je vidět rapidní změna dlouhodobého finančního majetku. V roce 2010 

je nárůst, až o 106 424% a v roce 2011 je téměř 100% pokles. To vše je zapříčiněno získáním 

a prodejem 100% podílu společnosti ŽDB GROUP a.s.  

Celková horizontální analýza aktiv je uvedena v příloze 4. 

 

Obr. 3 Struktura aktiv za období od roku 2009 do roku 2012 

Na obrázku 3 je znázorněna struktura vybraných položek aktiv. Z grafu je patrné, že největší 

objem celkový aktiv a zároveň dlouhodobého majetku byl v roce 2010. U oběžných aktiv 

nebyla zaznamenána výraznější změna v čase. Růstovou tendenci však měly zásoby, které za 

sledovanou dobu získaly nejvyšší hodnotu v roce 2012. 
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AKTIVA CELKEM  Dlouhodobý 
majetek  

Oběžná aktiva   Zásoby    

2009 3 624 117 1 192 977 2 372 510 621 732 

2010 5 742 562 3 676 596 2 033 317 821 201 

2011 3 893 546 1 605 957 2 270 145 869 186 

2012 4 373 997 1 889 335 2 465 083 1 279 235 

Vývoj vybraných položek aktiv v období od 
roku 2009 do roku 2012 
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Tab. 3 Horizontální analýza vybraných položek pasiv společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

(vlastní výpočty autorky) 

 

V roce 2010 byl dosažen druhý nejlepší hospodářský výsledek v historii společnosti. To mělo 

za následek zdvojnásobení vlastního kapitálu a nárůst o 58%, zároveň také snížení podílu 

cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku (viz tabulka 3) o rovných 100%. V roce 2010 

došlo i k restrukturalizaci bankovních úvěrů. 

Pokles vlastního kapitálu v roce 2011, je dán již zmíněnou změnou vlastnické struktury 

společnosti. Změna u vlastního kapitálu rovněž souvisí s odprodejem akcií ŽDB GROUP a.s. 

Tedy mezi roky 2010 a 2011 majitel vyinkasoval mimořádnou dividendu na odkup těchto 

akcií (výše vlastního kapitálu je ovlivňována i dividendovou politikou). To znamená, došlo 

k odprodeji tohoto aktiva (výnosově a nákladově vše proběhlo ve finanční oblasti) a 

pohledávka se započetla se závazkem, který vyplývá z dividendové politiky. Nedošlo tedy 

k pohybu finančních prostředků. Proběhl tzv. vzájemný zápočet. Nárůst vlastního kapitálu o 

37% v roce 2012 byl dán objemem investic a zvýšením zásob, které se podílely na nárůstu 

celkových aktiv společnosti. 

Přestože se výsledek hospodaření běžného účetního období nachází v kladných hodnotách, 

tak v letech 2011 a 2012 klesl o 40 a 20%. 

Celková horizontální analýza pasiv je uvedena v příloze 5. 

Položka 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 

změna změna změna 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

PASIVA CELKEM   2 118 445 58,45 -1 849 016 -32,20 480 451 12,34 

Vlastní kapitál    1 884 763 125,17 -2 180 644 -64,31 450 174 37,21 

Výsledek hospodařeni minulých 

let  
928 333 101,90 -1 534 586 -83,43 590 549 193,74 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-)  
565 642 60,93 -603 425 -40,39 -183 008 -20,55 

Cizí zdroje      233 676 11,03 325 785 13,85 34 617 1,29 

Rezervy   -3 155 -4,42 -28 508 -41,79 -17 340 -43,66 

Krátkodobé závazky   -117 087 -11,98 225 867 26,26 -123 213 -11,35 

Závazky z obchodních vztahů 107 824 19,61 282 574 42,97 -162 779 -17,31 

Bankovní úvěry a výpomoci   923 605 184,72 128 426 9,02 133 060 8,57 
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Obr. 4 Struktura pasiv za období od roku 2009 do roku 2012 

Celková pasiva a vlastní kapitál významně vzrostly v roce 2010.  Tento nárůst znázorňuje 

obrázek 4. Cizí zdroje a bankovní úvěry měly v letech 2009 až 2012 růstovou tendenci. 

5.1.2.  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Růst konkurenčních tlaků v Evropě a posílení kurzu koruny v roce 2010 zapříčinilo vznik 

tlaku odběratelů na snížení prodejních cen. Nejpodstatnější položkou pro podnik jsou tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Nejvýraznější změnu tato položka zaznamenala v roce 

2011. Společnosti se oproti roku 2010 podařilo navýšit celkovou produkci v roce 2011 (viz 

tabulka 4). Navýšení bylo dosaženo především vyšším objemem prodejů. V průběhu roku 

došlo k nárůstu ceny vstupního materiálu, oceli. Nárůst cen oceli ve spojení s vývojem kurzu 

se promítl do přidané hodnoty a provozního hospodářského výsledku, který klesl o další 4% 

vůči předchozímu roku. Tržby jsou ovlivněny vývojem světových cen dodávaného zboží, 

které z velké části závisí na cenách vstupního materiálu – oceli. Hodnota tržeb v účetnictví ( v 

CZK ) je také ovlivňována kursovými výkyvy, protože 90 % tržeb je realizováno v cizích 

měnách, nejvíce v EUR a USD. 
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PASIVA 
CELKEM   

Vlastní kapitál   Cizí zdroje    Bankovní úvěry 
a výpomoci  

2009 3 624 117 1 505 807 2 118 310 500 000 

2010 5 742 562 3 390 570 2 351 986 1 423 605 

2011 3 893 546 1 209 926 2 677 771 1 552 031 

2012 4 373 997 1 660 100 2 712 388 1 685 091 

Vývoj vybraných položek pasiv od roku 2009 
do roku 2012 
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 Tab. 4 Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. (vlastní výpočty autorky) 

 

V roce 2012 měl podnik problém s plněním termínů kontraktů. To mělo za následek snížení 

prodejů, což vedlo k poklesu tržeb o 7% oproti minulému roku. Přes všechna negativa roku 

2012 se firmě podařilo docílit vyššího provozního výsledku hospodaření a to o 8%. 

Provozní výsledek hospodaření je především ovlivňován tržbami. Ve společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. se sledují tzv. kilogramové ceny prodané produkce, ve vztahu k 

tomuto ukazateli se sleduje rovněž spotřební cena vstupního  materiálu - oceli. Cenový vývoj 

těchto dvou základních prvků ovlivňuje nejvyšší mírou provozní výsledek. Mezi základní 

prvky, které charakterizují vzájemný vztah prodejní kilogramové ceny a ceny spotřebního 

materiálu je: 

a) Hrubý krycí příspěvek 

b) Přidaná hodnota 

Obě veličiny mají klesající trend. Lze předpokládat, že v roce 2010 byla vazba mezi prodejní 

cenou a nákupní cenou vstupního materiálu nejlepší. V dalších letech byl propad, ale roky 

2011 a 2012 se z pohledu přidané hodnoty moc neliší. 

Společnost vede samozřejmě daleko důkladnější analýzu jednotlivých mikroekonomických 

vlivů, které mají dopad např. do krycího příspěvku, počítá i s celkovým objemem. Analyzuje 

celkové dopady mezi nákupní a vstupní cenou oceli. 

Položka 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 

změna změna změna 

v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží  -100 107 -44,82 17 839 14,47 10 501 7,44 

Výkony   126 897 2,35 431 551 7,81 79 335 1,33 

Výkonová spotřeba    445 037 14,02 555 128 15,33 50 566 1,21 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
-83 041 -1,59 599 666 11,67 -117 519 -2,05 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
197 126 -207,99 -64 525 -63,04 271 818 718,60 

Aktivace 12 812 4,73 -103 590 -36,51 -74 964 -41,61 

Osobní náklady -18 300 -2,69 3 729 0,56 38 815 5,82 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-201 722 -14,40 -220 348 -18,37 -104 324 -10,65 

Finanční výsledek 

hospodaření 
554 703 -194,10 -181 337 -67,43 -164 401 -187,71 
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Na obrázku 5 je jasně vidět, že nejvýznamnější je podíl tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb, který dosahuje nejvyšších hodnot ve všech letech. 

5.1.3.  Vertikální analýza rozvahy 

Tab. 5 Vertikální analýza vybraných položek aktiv společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

(vlastní výpočty autorky) 

 

Položky 

Roky 

2010 2011 2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Stála aktiva 3 676 596 64,02 1 605 957 41,25 1 889 335 43,19 

Dlouhodobý nehmotný majetek 52 372 0,91 46 362 1,19 3 686 0,08 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 230 619 21,43 1 557 354 40,00 1 883 414 43,06 

Dlouhodobý finanční majetek 2 393 605 41,68 2 241 0,06 2 235 0,05 

Oběžná aktiva 2 033 317 35,41 2 270 145 58,31 2 465 083 56,36 

Zásoby 821 201 14,30 869 186 22,32 1 279 235 29,25 

Dlouhodobé pohledávky 156 638 2,73 158 009 4,06 131 474 3,01 

Aktiva celkem 5 742 562 100 3 893 546 100 4 373 997 100 

Obr. 5 Struktura tržeb za období od roku 2009 do roku 2012 společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. 
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V tabulce 5 je vidět, že největší podíl aktiv zaujímají stálá aktiva v roce 2010 s 64%. Poměr 

stálých aktiv k celkovým aktivům v průběhu let postupně klesá. Nejvýznamněji se na stálých 

aktivech podílí dlouhodobý majetek, nejvýrazněji však v letech 2011 a 2012. V následujících 

letech přebírají vedení oběžná aktiva, která v roce 2011 dosahují 58% a v roce 2012 56%.  Na 

oběžných aktivech se podílejí nejvýznamněji zásoby hlavně v roce 2012, kdy dosahují 29%.  

Z dlouhodobějšího hlediska si myslím, že by společnost měla mít více investičních prostředků 

ve stálých aktivech než v oběžných. Díky investovaným prostředkům v dlouhodobých 

aktivech může podnik dosáhnout vyšší výnosnosti. 

 

Obr. 6 Vývoj struktury aktiv za období od roku 2010 do roku 2012 (v %) 

Na obrázku 6 je patrné jak oběžná aktiva v letech 2011 a 2012 převyšují svým podílem podíl 

stálých aktiv. 
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Tab. 6 Vertikální analýza vybraných položek pasiv společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

(vlastní výpočty autorky) 

Položky 

Roky 

2010 2011 2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Vlastní kapitál 3 390 570 59,04 1 209 926 31,08 1 660 100 37,95 

Základní kapitál 6 000 0,10 6 000 0,15 6 000 0,14 

Rezervní fondy 51 200 0,89 51 200 1,31 51 200 1,17 

VH minulých let 1 839 395 32,03 304 809 7,83 895 358 20,47 

VH běžného úč. období 1 493 975 26,02 890 550 22,87 707 542 16,18 

Cizí zdroje 2 351 986 40,96 2 677 771 68,77 2 712 388 62,01 

Krátkodobé závazky 860 159 14,98 1 086 026 27,89 962 813 22,01 

Bankovní úvěry dlouhodobé  479 904 8,36 1 552 031 39,86 495 451 11,33 

Pasiva celkem 5 742 562 100 3 893 546 100 4 373 997 100 

 

Z výpočtů v tabulce 6 je vidět, že v roce 2010 celková pasiva tvoří především vlastní kapitál a 

to 59%. V následujících letech mají většinový podíl na celkových pasivech cizí zdroje, v roce 

2011 se podílejí, až 68% v následujícím roce 62%. Toto zvýšení je zapříčiněno zvýšením 

bankovních úvěrů. Cizí zdroje jsou obecně levnější než vlastní zdroje. Nepříznivou klesající 

tendenci má výsledek hospodaření běžného účetního období, v průběhu tří let klesl o 10%. 

  

Obr. 7 Vývoj struktury pasiv za období od roku 2010 do roku 2012 (v %) 

Obrázek 7 jasně znázorňuje převyšující podíl cizích zdrojů nad vlastním kapitálem, především 

v letech 2011 a 2012. 

Vertikální analýza aktiv a pasiv je uvedena v přílohách 7 a 8. 
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5.1.4.  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V tabulce 7 přesahují výkony ve všech letech 100% hranici. Další výraznou položkou se stala 

výkonová spotřeba, která dosahuje v roce 2010 hodnoty 70% a v dalších letech ještě stoupá. 

Příčinou stoupajícího trendu je růst klíčového vstupního materiálu oceli. Osobní náklady se 

podílí ve sledovaných letech průměrně 12%. 

Tab. 7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

(vlastní výpočty autorky) 

Položka 

Roky 

2010 2011 2012 

v tis Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Tržby za prodej zboží  123 269 2,40 141 108 2,46 151 609 2,70 

Výkony   5 526 309 107,51 5 957 860 103,80 6 037 195 107,38 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
5 140 202 100,00 5 739 868 100,00 5 622 349 100,00 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
102 351 1,99 37 826 0,66 309 644 5,51 

Aktivace 283 756 5,52 180 166 3,14 105 202 1,87 

Výkonová spotřeba    3 620 447 70,43 4 175 575 72,75 4 226 141 75,17 

Ostatní finanční výnosy 485 462 9,44 92 859 1,62 45 651 0,81 

Osobní náklady 663 052 12,90 666 781 11,62 705 596 12,55 

Ostatní finanční náklady 676 461 13,16 100 551 1,75 101 502 1,81 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát je uvedena v příloze 9. 

5.2.  Analýza rozdílových ukazatelů 

Ve sledovaném období má čistý pracovní kapitál stoupající tendenci, což je dobře. Toto 

navyšování je způsobeno růstem oběžných aktiv majetku. Na základě těchto výpočtů, lze říci, 

že podnik vytváří dostatečný objem finančních prostředků pro uspokojování krátkodobých 

závazků. Vývoj čistého pracovního kapitálu je graficky znázorněn na obrázku 8. 

Tab. 8 Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu (vlastní výpočty autorky) 

Čistý pracovní kapitál 

Položky 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 2 033 317 2 270 145 2 465 083 

Krátkodobé závazky 860 159 1 086 026 962 813 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 1 173 158 1 184 119 1 502 270 
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Obr. 8 Vývoj čistého pracovního kapitálu 

Tab. 9 Vývoj hodnot čistých pohotových prostředků (vlastní výpočty autorky) 

Čisté pohotové prostředky 

Položky 2010 2011 2012 

Finanční majetek 295 021 321 566 168 328 

Krátkodobé závazky 860 159 1 086 026 962 813 

Čisté pohotové prostředky (v tis. Kč) -565 138 -764 460 -794 485 

 

Jak je zřejmé z tabulky 9, čisté pohotové prostředky se nacházejí v záporných hodnotách. 

Tento jev je způsoben snižujícím se finančním majetkem a zvyšováním krátkodobých 

závazků. Z dlouhodobého hlediska je tento klesající trend pro společnost nepřijatelný, jelikož 

to znamená, že se podnik stává méně likvidní. 

5.3.  Analýza poměrových ukazatelů 

Tab. 10 Hospodářské výsledky 

Ukazatele rentability 

Hospodářské výsledky 2010 2011 2012 

Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní EBIT 1 509 785 1 094 120 819 362 

Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu EAT 1 493 975 890 550 707 542 

 

Pro výpočet ukazatelů rentability je nutné znát hodnoty EBIT A EAT, které jsou vypočteny 

v tabulce 10. 
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5.3.1.  Vývoj ukazatelů rentability 

Tab. 11 Vývoj ukazatelů rentability (vlastní výpočty autorky) 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA):  
(=čistý zisk + úroky  (1 - sazba daně)/aktiva) v % 

26,6 23,44 16,57 

Rentabilita tržeb (ROS): (EAT/tržby) v % 28,38 15,14 12,25 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE): 
(čistý zisk/ základní kapitál + zákl. rezervní fond + zisk) 

v % 
99,52 99,20 98,99 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE):  
(EBIT/aktiva-krátkodobé závazky) v % 

30,92 38,97 24,02 

 

K nejdůležitějším ukazatelům patří ukazatel rentability celkových aktiv (ROA). Jak je vidět 

v tabulce 11, tak hodnoty tohoto ukazatele v průběhu let razantně klesají. Za poslední tři roky 

to udělalo pokles o 10%. Vzhledem k tomu, že je tento ukazatel i měřítkem výnosnosti celé 

společnosti, lze říci, že čím vyšší hodnota tím lépe. 

Podobně je tomu i u rentability tržeb. Tento ukazatel má taktéž klesající trend. Tento ukazatel 

určuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. I zde platí čím vyšší 

hodnota, tím je lepší situace v podniku. Ukazatel rentability tržeb ve své syntetické podobě 

říká, jak zisková je činnost, která je hlavním předmětem podnikání neboli kolik haléřů zisku 

společnost inkasuje z 1 Kč tržeb. To je samozřejmě syntetický pohled na veškerou činnost 

společnosti. Důležitý je ale především detail toho co prodávám. Společnost BONATRANS 

GROUP a.s. má následující prodejní sortiment: železniční dvojkolí, opracovaný železniční 

monoblok (kolo), opracovaná železniční náprava, opracovaná i surová obruč, složené kolo pro 

tramvajovou dopravu a surová kola a nápravy. Každý z těchto produktů lze vyrábět v mnoha 

variantách a provedeních a tudíž je zde rozhodující pohled kalkulační na jednotlivé výrobky.  

 Veškerá výroba probíhá skrz hutní druhovýrobu, kde dochází k lisování kol a kování 

náprav. Každé provedení kol nebo náprav je detailně popsáno v THN, spotřebě 

materiálu a energie, to jsou rozhodující nákladové položky v této fázi výroby. Zde jsou 

rozhodující jednotlivé položky nákladů a možné nákladové úspory. Společnost 

vynakládá velké prostředky v oblasti výzkumu a vývoje jak co nejvíce optimalizovat 

tyto jednotlivé spotřeby.  
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 Druhá fáze opracování - zde hraje především rozhodující úlohu časová náročnost 

produktu. Proto společnost investuje nemalé prostředky do moderních obráběcích 

strojů.  

Ve srovnání se západoevropskými výrobci stejné produkce jsou osobní náklady společnosti 

třetinové. Současně společnost vyrábí v nepřetržitém provozu tedy na tři směny, kdežto 

konkurence má směnnost nižší. Čili časovou produktivitou, nižšími osobními náklady poráží 

konkurenci. Jednotlivé výrobky jsou přepočteny přes THN spotřebu variabilních položek a 

přes časovou náročnost produkce je stanovena fixní část tedy u každého výrobku je stanovena 

tzv. UVN (úplné vlastní náklady) a tato UVN jsou srovnána s cenou. V případě, že je cena 

nižší než UVN, provádí se analýza toho, proč vychází záporná hodnota. Poté se buď přijmou 

nápravná opatření ke zvýšení rentability anebo daný výrobek nelze levněji vyrobit. Poté 

následuje další rozhodování v případě, že odběratel odebírá celý komplex výrobků, tzn. 

dvojkolí, kola, obruče potom je sledována celková rentabilita odběratele. Pokud je tato 

celková rentabilita dobrá, tzn. že u některých může být i záporná hodnota, která je 

vykompenzována vysokou rentabilitou u jiných výrobků - obchodní politika. Je třeba 

rozlišovat situaci, kdy mám přetlak v zakázkách a naopak kdy mám zakázek nedostatek. Čili 

rozlišuji situaci, kdy nemám volné výrobní kapacity a naopak kdy mám dostatek výrobních 

kapacit. A tyto situace se mi promítají do ukazatele rentability tržeb. 

Nejlepších výsledků v průběhu let dosahuje ukazatel rentability vlastního kapitálu. Díky 

tomuto ukazateli investoři zjistí, zda je jejich kapitál reprodukován. Růst tohoto ukazatele 

znamená, že se snižuje podíl vlastního kapitálu ve společnosti. 

Ukazatel ROCE komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. 

Z pohledu ukazatelů rentability je vhodné se zaměřit nejen na ukazatele hospodářského 

výsledku po zdanění ve vazbě ať již na tržby nebo na další bilanční položky, ale zaměřit se 

rovněž na provozní rentabilitu, která je odvozená od provozního výsledku. 

Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. pro hodnocení zaměstnanců a managementu 

společnosti se používá především provozní výsledek a to z toho důvodu, že jednotlivé úseky 

společnosti nesou zodpovědnost: 

 za zakázkování společnosti, tedy tržby a ceny, 

 za objem nákupů, tedy ceny vstupů, služeb apod., 

 za počet zaměstnanců a tudíž objem osobních nákladů. 
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Tyto základní položky ve své podstatě tvoří provozní výsledek - EBITDA. 

Další položka, to jest odpisy investičního majetku, závisí na investiční strategii majitelů, kteří 

rovněž vstupují do jednání s příslušnými finančními ústavy při jednání o výši úvěru. 

Grafický vývoj některých ukazatelů je znázorněn na obrázku 9. 

 

Obr. 9 Grafický vývoj ukazatelů rentability 

5.3.2.  Vývoj ukazatelů likvidity 

Okamžitá likvidita neboli likvidita 1. stupně představuje to nejužší vymezení likvidity. Pro 

tento 1. stupeň jsou vymezeny doporučené hodnoty v rozmezí 0,2 - 1,1. V tomto rozmezí se 

pohybují hodnoty z roku 2010 a 2011. V roce 2012 však tato hodnota klesla pod 

doporučených 0,2, což může být pro podnik kritické. 

Likvidita 2. stupně jinak řečeno pohotová likvidita vyjadřuje, jak je podnik schopen vypořádat 

se se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Doporučená hodnota se pohybuje 

v rozmezí 1 - 1,5, což společnost splňuje ve všech letech. 

Běžná likvidita se označuje také jako likvidita 3. stupně vypovídá o tom, jak by byl podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby veškerá svá oběžná aktiva proměnil na hotovost. Čím 

vyšší hodnota tím lepší platební schopnost podniku. Doporučené hodnoty by se měly 

pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,5. Nejlepší výsledek je tedy v roce 2012, kdy hodnota běžné 

likvidity překročila mírně hodnotu 2,5.  
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Tab. 12 Vývoj ukazatelů likvidity (vlastní výpočty autorky) 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty ukazatele likvidity jsou uvedeny v tabulce 12. 

Pokles pohotové a okamžité likvidity byl řízeným procesem v roce 2012, protože společnost 

BONATRANS GROUP a.s. se musela předzásobit, jak ocelí, tak především výrobky vlastní 

produkce (výroba jela na hranicích své kapacitní možnosti). Důvodem bylo, že v měsících 

březen a duben 2013 probíhala velká rekonstrukce a opravy na úseku hutní druhovýroby - 

výroba surových kol. 

Ve skutečnosti měsíční výroba na úseku výroby surových kol činí až 16 000 ks, kdyby 

společnost nebyla takto předzásobena nemohla by dostát svým obchodním závazkům.   

V celkovém hodnocení si podnik s likviditou stojí velmi dobře. Vývoj hodnot likvidity je 

graficky znázorněn na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Grafický vývoj ukazatelů likvidity 
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Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

Běžná likvidita (= oběžná aktiva/krát. závazky) 2,36 2,09 2,56 

Pohotová likvidita (= fin. majetek + krát. pohledávky/krát. závazky) 1,23 1,14 1,10 

Okamžitá likvidita (= krát. fin. majetek/krátkodobé závazky) 0,34 0,30 0,17 
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5.3.3.  Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Tab. 13 Vývoj ukazatelů zadluženosti (vlastní výpočty autorky) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

Celková zadluženost (= cizí zdroje/celková aktiva) 0,41 0,69 0,62 

Koeficient samofinancování (= vlastní kapitál/celková aktiva) 0,59 0,31 0,38 

Dlouhodobá zadluženost (= dlouhodobé závazky + dl. bankovní 

úvěry/celkové aktiva) 
0,08 0,10 0,12 

Úrokové krytí (= EBIT/úroky) 36,49 39,94 38,36 

Doba splácení dluhů (= cizí zdroje/CF z provozní činnosti) 1,34 3,90 4,96 

 

Ukazatel zadluženosti zjišťuje, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována vlastními 

zdroji. Na celkovou zadluženost lze pohlížet ze dvou stran. Ze strany věřitelů, kteří preferují 

nízké hodnoty tohoto ukazatele, pak je zde pohled ze strany vlastníků, kteří chtějí znásobit 

svoje výnosy. Obecně by se tento ukazatel měl pohybovat okolo 50% hranice. V tabulce 13 je 

vidět, že kromě roku 2011 kdy celková zadluženost dosáhla skoro 70%, nejsou výsledky 

v ostatních letech, až tak špatné. K měření zadluženosti se dále používá koeficient 

samofinancování, což je doplňkový ukazatel a s ukazatelem celkové zadluženosti by měl 

dosahovat hodnoty 1. Koeficient samofinancování říká, na kolik procent firma dosahuje 

dostatečného zisku. Nejlépe na tom byl podnik BONATRANS GROUP a.s. v roce 2010, 

v následujících letech je patrný pokles tohoto ukazatele. Srovnání celkové zadluženosti a 

koeficientu je znázorněno na obrázku 11. Úrokové krytí udává, o kolik je zisk vyšší než 

úroky. Pokud hodnota úrokového krytí bude 1, pak to znamená, že společnost potřebuje celý 

zisk k tomu, aby zaplatila úroky. Doporučená hodnota by se měla pohybovat kolem 3 a více. 

V případě společnosti BONATRANS GROUP a.s. je tato hodnota převýšena ve všech letech 

několikanásobně. Po kolika letech je podnik schopen splatit své dluhy, zjišťuje ukazatel doby 

splácení dluhů. Pro finančně zdravé podniky jsou dány doporučené hodnoty, které se pohybují 

v rozmezí 3 - 4 roky. Nejlepší hodnota je v roce 2010, kdy dosáhl ukazatel hodnoty 1,34, 

naopak nejhorší je v roce 2012. Společnost by měla zastavit prorůstový trend tohoto 

ukazatele, nicméně společnost na tom není zle. 

Každý podnik má svůj plánovací proces, v rámci tohoto plánovacího procesu plánuje všechny 

rozhodující prvky, tzn. tržby, náklady ve svém druhovém členění, plánované investice apod. 

Každý rok, který je takto plánován, je rovněž něčím charakterizován např. rekonstrukce, 



39 

 

opravy, investice a v závislosti na těchto plánovaných událostech se rovněž plánují i 

jednotlivé hodnoty ukazatelů finanční analýzy. Rozhodně ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. to není neřízený proces. 

Vedle krátkodobých prováděcích plánů -  to jsou plány na následující období. Vrcholový 

management společnosti vytváří strategie, které mají společnost posunout kupředu. Jsou to 

zejména strategické investice, které svým rozsahem musí zákonitě na jistou dobu negativně 

ovlivňovat celou řadu ukazatelů např. zadluženosti, ale tento proces je řízen.  Po překonání 

jistého negativního trendu, např. oživování investic, souběh nákladů u strategických investic, 

to vše negativně ovlivňuje na přechodnou dobu hodnoty finanční analýzy. Akviziční politika, 

tento proces je řízen, ale co je důležité v ekonomické teorii i praxi neexistuje stoprocentní 

jistota úspěchu. 

Co se týče vlastního kapitálu, je ovlivňován především dividendovou politikou. V historii 

společnosti BONATRANS GROUP a.s. nikdy nedošlo ke snižování vlastního kapitálu vlivem 

výsledku hospodaření běžného účetního období. 

 

Obr. 11 Vztah mezi celkovou zadlužeností a koeficientem samofinancování 
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5.3.4.  Vývoj ukazatelů aktivity 

Tab. 14 Vývoj ukazatelů aktivity (vlastní výpočty autorky) 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

Obrat aktiv (= tržby/aktiva) obratů za rok 0,92 1,51 1,32 

Obrat zásob (= tržby/zásoby) obratů za rok 6,41 6,77 4,51 

Obrat pohledávek (= tržby/pohledávky) obratů za rok 5,74 5,45 5,67 

Obrat krátkodobých závazků (= tržby/ krátkodobé závazky) 

obrat za rok 
6,12 5,42 6,00 

Doba obratu aktiv (= aktiva/denní tržby) dnů 392,77 238,34 272,71 

Doba obratu zásob (= zásoby*počet dní/tržby) dnů 56,17 53,21 79,76 

Doba obratu pohledávek (= (1/obrat pohledávek)*360) dnů 62,73 66,07 63,44 

Doba obratu krátkodobých závazků (= (1/obrat krátkodobých 

závazků)*360)dnů 
58,83 66,48 60,03 

 

Využití veškerých aktiv v podniku měří ukazatel obratu aktiv. Vyjadřuje, jak se zhodnocují 

stálá i oběžná aktiva bez ohledu na zdroje krytí. Výše ukazatele je závislá na oboru činnosti. 

V tabulce 14 je vidět, že v průběhu posledních let obrat aktiv roste, je to díky zvyšujícím se 

tržbám. Ukazatel obratu zásob říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána v zásobách. Pro 

podnik je nejvýhodnější mít co nejoptimálnější výši zásob. Obecně to znamená, čím vyšší 

obrátkovost a kratší doba obratu zásob, tím lépe. V případě společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. obrat zásob razantně klesl v roce 2012, což je způsobeno již zmíněným 

předzásobením. Doba obratu pohledávek udává, jak dlouho podnik drží svůj majetek ve formě 

pohledávek. Doporučenou hodnotou je běžná doba splacení faktur. Uvádí se, že hodnota 14 je 

výborná a hodnota vyšší než 70, jako nepřijatelná. V praxi je ovšem nemožné dosáhnout 

takovéto výborné hodnoty, jelikož je běžná dvouměsíční doba splatnosti faktur. Z tabulky 13 

je jasné, že hodnoty se ve všech letech pohybují okolo 60, což je přijatelné. Obrátka 

pohledávek závisí také na obchodních smlouvách se zákazníky v jednotlivých teritoriích. A 

protože společnost obchoduje s celým světem a v jednotlivých obdobích své prodejní 

portfolio, částečně překlápí z teritoria Evropy na jiná teritoria (Severní Amerika, Asie) a v 
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důsledku tohoto pohybu dochází také ke změně doby inkasa pohledávek, která se může 

prodlužovat. Tzn., rychlost obrátky se zmenšuje. V neposlední řadě se na délce inkasa 

negativně projevila celosvětová krize. Na obrázku 10 je znázorněn vývoj některých ukazatelů 

aktivity. 

Z celkového pohledu, jsou veškeré ukazatelé aktivity víceméně konstantní. 

 

 

5.4.  Vývoj provozních ukazatelů 

Tab. 15 Vývoj počtu zaměstnanců 

Rok 2010 2011 2012 

Počet zaměstnanců 1 261 1 303 1 309 

 

V tabulce 15 je uveden vývoj počtu zaměstnanců. 

Tab. 16 Vývoj provozních ukazatelů (vlastní výpočty autorky) 

Provozní ukazatelé 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

Produktivita práce v tis. Kč 1520,58 1376,20 1390,59 

Průměrné v tis. Kč 525,81 511,73 539,03 

Mzdová produktivita  3,94 3,69 3,53 
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Obr. 12 Grafický vývoj ukazatelů aktivity 
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V tabulce 16 je vidět, jak produktivita práce jeden rok klesá a následující rok mírně stoupá. 

Tuto kolísavost má za následek měnící se přidaná hodnota v jednotlivých letech. Průměrné 

mzdy ani mzdová produktivita nezaznamenaly v průběhu sledovaných tří let výraznější 

změny. 

5.5.  Souhrnné metody hodnocení podniku 

5.5.1.  Bankrotní modely 

Tab. 17 Tafflerův model společnosti BONATRANS GROUP a.s. (vlastní výpočty autorky) 

Tafflerův model 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

EBIT/krátkodobé závazky 1,76 1,01 0,85 

Oběžná aktiva/cizí zdroje 0,86 0,85 0,91 

Krátkodobé závazky/celková aktiva 0,15 0,28 0,22 

Tržby/celková aktiva 0,92 1,51 1,32 

Tafflerův model (T) 1,22 0,94 0,82 

 

Podle Tafflerova modelu v tabulce 17 se výsledné hodnoty nacházejí v rozmezí od 0,82 - 

1,22, což znamená, že společnost nemá větší problémy s bankrotem. Velmi rizikové by to 

bylo ve chvíli, kdy by hodnota dosahovala 0,2 a méně. Nejlepší výsledek má podnik v roce 

2010, kdy dosahuje hodnoty 1,22. 

Tab. 18 Altmanův model - Z skóre společnosti BONATRANS GROUP a.s. (vlastní výpočty 

autorky) 

Altmanův model - Z skóre 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

   - čistý provozní kapitál/aktiva 0,20 0,30 0,34 

    - VH minulých let/aktiva 0,32 0,08 0,20 

    - EBIT/aktiva 0,26 0,28 0,19 

    - vlastní kapitál/cizí zdroje 1,44 0,45 0,61 

    - tržby/aktiva 0,92 1,51 1,32 

Altmanova formule bankrotu (Z) 2,75 2,85 2,58 
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 Podle Altmanova modelu v tabulce 18, se společnost BONATRANS GROUP a.s. nachází ve 

všech letech v tzv. pásmu šedé zóny. V roce 2011 se však hodnota 2,85 nejvíce přiblížila 

pásmu prosperity. Vzhledem k tomu, že společnost dosahuje miliardový zisk a má rentabilitu 

tržeb na úrovni 15 - 20%, tak soudit postavení společnosti podle tohoto modelu by bylo 

nepřesné. Vývoj hodnot Altmanova modelu je znázorněn na obrázku 13. 

 

 

Obr. 13 Altmanův index finančního zdraví 

5.5.2.  Bonitní modely 

Tab. 19 Index bonity společnosti BONATRANS GROUP a.s. (vlastní výpočty autorky) 

Index bonity 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

   - cash flow/cizí zdroje 0,13 0,12 0,06 

   - celková aktiva/cizí zdroje 2,44 1,45 1,61 

   - zisk před zdaněním/celková aktiva 0,26 0,23 0,16 

   - zisk před zdaněním/celkové výkony 0,27 0,15 0,12 

   - zásoby/celkové výkony 0,15 0,15 0,21 

   - celkové výkony/celkové aktiva 0,96 1,53 1,38 

Index bonity 4,48 3,53 2,63 
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Z výsledků indexu bonity v tabulce 19 je patrné, že se společnost v letech 2010 a 2011 

nachází v extrémně dobré finanční situaci. V roce 2012 hodnota mírně klesla, ale přesto byl 

podnik ve velmi dobré finanční situaci. Index bonity je graficky znázorněn na obrázku 14. 

 

 

Tab. 20  Kralickův Quicktest společnosti BONATRANS GROUP a.s. (vlastní výpočty 

autorky)   

Kralickův Quicktest 

Ukazatel 
Roky 

2010 2011 2012 

Kvóta vlastního kapitálu (vlastní kapitál/aktiva*100) 59 1 31 1 38 1 

Doba splácení dluhu z CF (cizí zdroje - krát. fin 

majetek/CF) 
1,27 1 2,32 1 2,99 1 

Rentabilita celkového kapitálu (EBIT/aktiva*100) 26 1 28 1 19 1 

CF v % podnikového výkonu (CF/tržby*100) 31 1 17 1 15 1 

Kralickův Quicktest 1 1 1 

 

Podle Kralickova Quicktestu v tabulce 20 dostala společnost ve všech letech známku 1. To 

znamená, že se podnik nachází ve výborné situaci v celém sledovaném období. 

  

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

2010 2011 2012 

Index bonity 

Index bonity 

Obr. 14 Index bonity společnosti BONATRANS GROUP a.s. 
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6. Využití informací účetnictví pro řízení podniku 

Základem plánovacího procesu ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. je kontraktace - 

zakázkování. 

Obchodní úsek naplánuje dle výrobní struktury plán tržeb na následující účetní období. 

Jednotlivé položky obchodního plánu v sobě obsahují všechny parametry nezbytné pro další 

etapy plánování. Plány obsahují vedle počtu kusů výrobků, cen za jeden výrobek, rovněž i 

výrobní specifika, která jsou nutná pro plánování variabilních nákladů - zejména spotřeby 

oceli, energií a ostatní jednotkové náklady, které lze odvodit z objemu výrobní produkce. Po 

zpracování obchodního plánu je výrobní struktura dána k posouzení útvaru logistiky, který 

přes časovou náročnost jednotlivých výrobních operací určí, zda je tento objem produkce 

vyrobitelný. Současně na základě THN (technickohospodářské normy) spotřeby jednotlivých 

výrobků se určí objem spotřeby oceli a energie.  

Objem těchto komodit je předán na nákupní oddělení, které zajistí na následující období 

nákup těchto komodit v potřebném množství a ceně. Dalším krokem je posouzení plánu z 

pohledu údržby, která na následující období plánuje objem nákladů na opravy a údržby. Plán 

objemu tržeb zahrnuje počet kusů výrobků, které je zapotřebí vyrobit, a proto se sleduje tzv. 

produktivita na zaměstnance jak z tržeb, tak produktivita přepočteného objemu výroby, což je 

počet přepočtených objemů fiktivních výrobků na zaměstnance.  

Ukazatel fiktivního výrobku je stanoven na základní potřeby srovnání společností vyrábějící 

obdobnou produkci v železniční branži. Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. jsou 

fiktivní výrobky představovány takto: 

 Jedno dvojkolí = tři kusy fiktivní výrobky (dvě opracována kola a jedna náprava), 

 jedno opracované kolo = jeden kus fiktivního výrobku, 

 jedna opracovaná náprava = jeden kus fiktivního výrobku, 

 jedno surové kolo = jeden kus fiktivního výrobku, 

 jedna surová náprava = jeden kus fiktivního výrobku, 

 jedna opracovaná obruč = 0,6 kusů fiktivního výrobku, 

 jedna surová obruč = 0,6 kusů fiktivního výrobku, 

 jedno složené kolo = čtyři kusy fiktivního výrobku. 

Čili tímto vzorcem se přepočte veškerá naplánovaná kusovina obchodního plánu a je 

základem pro stanovení počtu zaměstnanců. Tedy po stanovení počtu zaměstnanců a 
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předpokládaných průměrných mzdách se stanoví objem osobních nákladů na následující 

období.  

Vedle plánu osobních nákladů je rovněž stanoven plán investic, který v sobě zahrnuje jak 

objem dokončených investic (předpokládaný výdajový rámec investic, vazba na CF), tak 

objem nově zahájených investic, včetně částek taktéž vydaných v plánovaném účetním 

období, rovněž jako výdajová položka v CF. Ostatní variabilní položky, jako jsou nástroje na 

opracování, lisování, spotřeba PHM pro logistické toky uvnitř společnosti jsou určovány 

přepočtem na výrobu. Položky fixní povahy jsou naplánovány po jednotlivých střediscích v 

rámci tzv. budgetu a tento budget je následně přísně kontrolován útvarem controllingu a 

osoby zodpovědné za tyto útvary se za odchylky musí zodpovídat managementu společnosti.  

Takto detailně rozpracovaný plán je na útvaru plánu a controllingu syntetizován do podoby 

výkazu zisku a ztráty, bilance a výkazu CF. Jednotlivé finanční výkazy samozřejmě mají v 

sobě zahrnutý dynamický faktor, tzn. že obsahují srovnání předchozích let. Jednotlivé 

variabilní položky jsou detailně popsány, včetně fyzického objemu nákupu a cen. Rovněž 

objem tržeb je detailně popsán, tzn. zákazníci, předmět prodeje, měna prodeje (EUR, USD, 

GDB, CZK), včetně předpokládaného kurzu na dané účetní období.  

Takto sestavený plán je nejprve projednán v managementu společnosti a poté je předkládán 

do představenstva, které jej buď schválí, nebo neschválí. V případě neschválení, 

představenstvo nadefinuje nové parametry, které musí být do plánu zaimplementovány, a poté 

je nový plán opět předán ke schválení představenstvu.  V průběhu realizace běžného účetního 

roku jsou měsíční výsledky kontrolovány s přijatým plánem.  

Obchodní část se zaměřuje na plnění tržeb v příslušné výrobní struktuře, která je 

charakteristická dalšími ukazateli - cena fiktivního výrobku, kilogramová cena výrobku. Ve 

společnosti BONATRANS GROUP a.s. do výrobního procesu vstupuje ocel v hmotných 

jednotkách a je prodávána opět ocel, ale v jiné podobě, proto je tak důležité sledovat 

kilogramovou cenu prodávaného výrobku.  Sledování vazeb mezi kilogramovou cenou za 

výrobek na výstupu a kilogramovou cenou spotřebního materiálu na vstupu je úkolem útvaru 

controllingu. Proces výroby je především popsán technickohospodářskými normami spotřeby, 

zejména oceli a energie. V důsledku toho je normativ spotřeby jak oceli, tak energie sledován 

velmi přísně, neboť tyto položky patří mezi rozhodující nákladové prvky společnosti a 

jednotkovými úsporami lze pozitivně ovlivňovat hospodářský výsledek společnosti.  
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Mzdové prostředky jsou stanoveny plánem a kolektivní smlouvou. Jak již bylo výše uvedeno, 

objem mzdových prostředků a tedy i osobních prostředků, je určen přepočtem produktivity 

práce z kusů fiktivních výrobků a rovněž tržbou na zaměstnance. Nákladová položka 

osobních nákladů je takto přesně určena a veškeré položky mzdových prostředků, které nejsou 

stanoveny tarifní mzdou (prémie, odměny), jsou vázány na dosahovaný hospodářský 

výsledek.  

Při sestavování plánu jednotlivých bilančních položek společnost opět vychází z výkazu zisku 

a ztráty, tedy ve své struktuře z obchodního plánu. Vychází také ze znalosti minulého období, 

ze znalosti jednotlivých zakázek a platebních podmínek. Bilance pohledávek je postavena na 

základní znalosti platebních podmínek. Z toho se přes dobu obratu již známých ukazatelů 

stanoví objem obchodních pohledávek. Objem investičního majetku je určen schváleným 

plánem investic (pořizování) a ročním objemem odpisů. Rovněž analogicky se takto 

přistupuje k zásobám, tzn. objem nákupů oceli u rozhodujících dodavatelů, nedokončená a 

hotová výroba se odvodí z doby obratu tržeb.  

V oblasti pasiv je součástí plánování objemu vlastního kapitálu hospodářský výsledek 

běžného účetního období a vyplacená dividenda. Ostatní položky pasiv jako cizí zdroje jsou 

opět přes obrátky tržeb, tzn. krátkodobé závazky, zaměstnanci takto stanoveny. Oblast 

úvěrová je přesně určena. Jsou stanoveny jednotlivé splátky úvěrů, zejména investičních. 

Kromě běžných ukazatelů, kterými se řídí podnikové finance, však společnost disponuje i 

úvěry od bank - investiční úvěry. Banky při poskytování úvěrů nastavují každé společnosti 

hodnoty ukazatelů tj. covenanty v intervalovém rozpětí a bedlivě sledují plnění těchto hodnot. 

Rovněž každá banka sleduje i ukazatel podnikatelské aktivity společnosti tj. zakázkování. V 

případě společnosti BONATRANS GROUP a.s. si banka vyžádá zakázkování společnosti na 

každé čtvrtletí v podrobném členění tzn. dle teritorií, zákazníků a měn.  

Všechny účetní operace ve společnosti jsou zachycovány na účtech dle platných předpisů a 

pravidel. Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. existuje pouze jednookruhové 

účetnictví. Druhý okruh účetnictví tzv. vnitropodnikové je používáno pouze pro účely údržby.  

Vnitropodniková údržba v rámci druhého okruhu, vyúčtovává své výkony na jednotlivá 

nákladová střediska a to následujícím způsobem: 

 Veškerá materiálová spotřeba je vyúčtována na střediska odběru údržby v 

pořizovacích cenách, režijní náklady údržby jsou poté vyúčtovány sazbou k 

hodinovému výdělku zaměstnance údržby, který tuto údržbu prováděl. 
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 Veškerá vnitropodniková údržba je zachycována na pracovních příkazech, které slouží 

jako podklad pro zúčtování v rámci vnitropodnikového účetnictví. 

Nedokončená výroba, hotová výroba, polotovary vlastní výroby čili zásoby vlastní produkce 

jsou oceňovány dle platných účetních předpisů a pravidel společnosti pro oceňování těchto 

aktiv, které vychází ze zákona o účetnictví a jsou předmětem účetního auditu.  

Výroba společnosti BONATRANS GROUP a.s. je zakázkovou výrobou a je zde poměrně 

složitá evidence. Jednotlivé výrobky jsou přepočteny kalkulacemi. Počínaje nabídkovým 

řízením, tzn. že oddělení controllingu společně s technologickým, výrobním a obchodním 

úsekem propočte kalkulace pro ceny jednotlivých výrobků u jednotlivých zákazníků a jsou 

poté součástí obchodních smluv, jejichž součástí jsou i platné podmínky a termíny dodání. Jak 

již bylo řečeno výroba ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. je dosti složitá a lze na ni 

pohlížet ze dvou hledisek: 

 Z hlediska hutní druhovýroby - teplá část, ve které se lisují surová kola a kovají surové 

nápravy. 

 Z hlediska strojírenské části, která se zaměřuje zejména na strojočasy tzn. na 

kalkulační sazby, které vycházejí z odvedených strojočasů daného obráběcího stroje a 

náklady které na něj naběhnou. 

Teplá část je charakterizována víceméně hromadnou výrobou, THN spotřeby vstupního 

materiálu a technologií energie, což jsou základní nákladové položky surových výrobků. 

Oblast strojního opracování je především charakterizována prvkem člověka, tedy osobními 

náklady, odpisem zařízení a spotřebou obráběcích nástrojů. Samozřejmě zde hraje významnou 

roli časová náročnost opracování kol a náprav. Při rozvrhování fixních nákladových položek 

tato časová náročnost má rozhodující roli.  

Čili stručně řečeno, každá kalkulace v sobě zahrnuje část normativní, to jsou THN spotřeby 

jednotlivých položek a část rozvrhování fixních položek, kde je rozhodující časová náročnost 

výroby. I roční plán je přepočten detailně na jednotlivé výrobky na úroveň jednotlivých 

variabilních nákladů a fixní části podle jednotlivých výrobků a srovnán s plánovanou cenou. 

Srovnáním lze zjistit zda cena - UVN (úplné vlastní náklady = variabilní náklady + fixní 

náklady) je ziskem, nulou nebo ztrátou. Na základě takto stanovených výsledků z kalkulace je 

poté určována strategie zlepšování výrobního sortimentu.  
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V průběhu běžného účetního období jsou poté veškeré měsíční výsledky podrobovány 

podrobné analýze v rámci řízení odchylek. Pečlivě jsou sledovány THN spotřeby oceli i 

energií v naturálních jednotkách tzn., zda se nepřekračuje spotřeba oceli a energií v 

kilogramech či GJ nebo KW/hod a současně jsou sledovány i ceny za jednotlivou spotřebu 

těchto variabilních položek. Tedy kilogramová cena oceli nebo cena za měrnou jednotku 

spotřeby energií. Fixní náklady jsou sledovány po jednotlivých střediscích. Jsou rozpočteny 

na jednotlivá měsíční období a jejich spotřeba je přísně sledována v odchylkovém řízení.  

Veškeré tyto informace jsou zpracovány ve formě výkazů (tzv. reportů), které jsou 

projednány ve vedení společnosti a poté v managementu podniku. Po projednání těchto 

materiálů se předloží představenstvu společnosti (majitelům), kteří se svým týmem tyto 

výsledky dále analyzují a stanovují další kroky nebo milníky rozvoje společnosti. Společnost 

v současné době využívá pro potřeby účetnictví informační systém SAP a v krátké době bude 

přecházet na informační systém IFS, ve kterém se již nyní zachycují některé oblasti 

podnikových činností. Společnost přechází na systém IFS především z toho důvodu, že když 

budou všechny moduly v jednom systému, celková práce s informacemi se zrychlí. Nejde o to 

že by byl IFS oproti SAPU v něčem lepší či horší, pouze nabízí tu možnost mít všechny 

informace pohromadě a tím vše zrychlit. 
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7. Závěr  

Cílem práce bylo provést finanční analýzu společnosti BONATRANS GROUP a.s. a na 

základě výsledků zhodnotit její výkonnost. Tomuto cíli je věnována kapitola pět. V této 

kapitole jsem se zaměřila na horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Dále jsem provedla výpočty rozdílových a poměrových ukazatelů, výpočet pro vývoj 

provozních ukazatelů a nakonec výpočet bonitních a bankrotních modelů. 

Z celkového hlediska je patrné, že vše co se odehrává v podniku, je do detailu naplánováno, 

řízeno a kontrolováno. Proto při hodnocení efektivnosti podniku lze říci, že podnik si vede 

velmi dobře ve své činnosti.  Co se týče výsledků analýz, ať už absolutních ukazatelů či 

ukazatelů zadluženosti nebo aktivity, tak i přes některé nepříznivé výsledky si podnik vede 

dobře. 

 Je důležité připomenout, že některé výsledky byly ovlivněny především dividendovou 

politikou, obchodní politikou, investiční politikou a strategií na další směřování společnosti. 

Jiné zase např. tím, že se společnost musela předzásobit z důvodu plánovaných oprav a 

rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že společnost, jak už bylo řečeno, vše plánuje, tak i některé 

záporné nebo nepříznivé hodnoty ukazatelů byly naplánovány dopředu. 

Hodnocení společnosti z pohledu bonitních a bankrotních modelů je v tomto případě 

nepřesné. Například z výsledků Altmanova modelu vychází, že se společnost nachází v pásmu 

šedé zóny i přes to, že společnost dosahuje miliardových zisků. Je to dáno tím, že na výsledek 

působí změny např. vlastního kapitálu, který je zase ovlivněn dividendovou politikou. 

Pokud bych měla hodnotit, jak společnost využívá informace získané z účetnictví, musím říct, 

že neexistuje jediná hodnota, kterou by společnost opomenula zpracovat tak, aby jí přinesla co 

největší užitek. Opravdu, společnost BONATRANS GROUP a.s. využívá veškeré získané 

informace v maximální míře, jak pro plánování, tak pro řízení podniku. Vše je pečlivě a 

přehledně zpracováváno formou měsíčních komplexních rozborů, které jsou analyzovány 

vysokým managementem a představenstvem společnosti a slouží k dalšímu řízení. 

Jelikož se návrhy na zlepšení výkonnosti podniku, či návrhy na vylepšení jednotlivých hodnot 

ukazatelů, zabývají týmy specialistů, tak si myslím, že jakýkoliv návrh studenta na zlepšení 

výsledků takové velké společnosti by byl neadekvátní. 
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Příloha 1: Rozvaha - Aktiva společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Položka 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM  3 624 117 5 742 562 3 893 546 4 373 997 

Dlouhodobý majetek  1 192 977 3 676 596 1 605 957 1 889 335 

Dlouhodobý nehmotný majetek  59 229 52 372 46 362 3 686 

Software 19 006 12 950 7 651 2 542 

Ocenitelná práva 1 714 807 673 252 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 439 1 491 961 542 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 36 695 37 120 36 989 270 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
315 4 88 80 

Dlouhodobý hmotný majetek   1 131 501 1 230 619 1 557 354 1 883 414 

Pozemky 41 280 55 688 70 615 73 403 

Stavby 445 021 465 998 562 796 733 657 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 532 634 482 090 541 379 982 558 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 424 464 2 065 7 024 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 40 474 124 967 281 032 11 244 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 34 459 72 037 77 925 61 819 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 37 209 29 375 21 542 13 709 

Dlouhodobý finanční majetek   2 247 2 393 605 2 241 2 235 

Podíly - ovládaná osoba 0 2 393 371 2 000 2 000 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 2 000 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 247 234 241 235 

Oběžná aktiva   2 372 510 2 033 317 2 270 145 2 465 083 

Zásoby    621 732 821 201 869 186 1 279 235 

Materiál 193 936 294 720 307 975 397 614 

Nedokončená výroba a polotovary 336 353 362 802 428 045 684 140 

Výrobky 84 644 160 578 133 166 186 253 

Zboží 6 799 3 101 0 11 228 

Dlouhodobé pohledávky   37 047 156 638 158 009 131 474 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 268 246 5 

Jiné pohledávky 5 116 414 416 321 

Odložená daňová pohledávka 31 931 155 956 157 347 131 148 

Krátkodobé pohledávky   931 522 760 457 921 384 886 046 

Pohledávky z obchodních vztahů 789 116 653 284 788 476 718 429 

Stát - daňové pohledávky 66 900 90 536 122 347 154 679 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 607 5 862 6 419 7 803 

Dohadné účty aktivní 5 309 8 570 3 586 4 864 

Jiné pohledávky 14 590 2 205 556 271 

Krátkodobý finanční majetek   728 209 295 021 321 566 168 328 

Peníze 549 110 337 374 

Účty v bankách 271 782 293 404 321 229 167 954 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 509 878 1 507 0 0 

Časové rozlišení   58 630 32 649 17 444 19 579 

Náklady příštích období  58 570 32 574 17 357 19 569 

Příjmy příštích období 60 75 87 10 
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Příloha 2: Rozvaha - Pasiva společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Položka 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM   3 624 117 5 742 562 3 893 546 4 373 997 

Vlastní kapitál   1 505 807 3 390 570 1 209 926 1 660 100 

Základní kapitál  6 000 6 000 6 000 6 000 

Základní kapitál 6 000 6 000 6 000 6 000 

Kapitálové fondy    -390 788 0 -42 633 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -390 788 0 -42 633 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku   
51 200 51 200 51 200 51 200 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 200 1 200 1 200 1 200 

Statutární a ostatní fondy 50 000 50 000 50 000 50 000 

Výsledek hospodaření minulých let   911 062 1 839 395 304 809 895 358 

Nerozdělený zisk minulých let  911 062 1 839 395 304 809 895 358 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  928 333 1 493 975 890 550 707 542 

Cizí zdroje    2 118 310 2 351 986 2 677 771 2 712 388 

Rezervy    71 377 68 222 39 714 22 374 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 39 592 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 20 705 0 0 

Ostatní rezervy 31 785 47 517 39 714 22 374 

Dlouhodobé závazky   569 687 0 0 42 110 

Dohadné účty pasívní 0 0 0 42 110 

Jiné závazky 569 687 0 0 0 

Krátkodobé závazky   977 246 860 159 1 086 026 962 813 

Závazky z obchodních vztahů 549 840 657 664 940 238 777 459 

Závazky k zaměstnancům 146 532 119 553 28 949 40 382 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
15 449 16 646 16 400 18 996 

Stát - daňové závazky a dotace 5 829 5 400 5 948 8 201 

Krátkodobé přijaté zálohy 32 584 32 300 5 446 6 405 

Dohadné účty pasivní  26 775 26 919 31 557 110 110 

Jiné závazky 200 237 1 677 53 488 1 260 

Bankovní úvěry a výpomoci  500 000 1 423 605 1 552 031 1 685 091 

Bankovní úvěry dlouhodobé 325 000 479 904 370 557 495 451 

Krátkodobé bankovní úvěry  175 000 943 701 1 181 474 1 189 640 

Časové rozlišení  0 6 5 849 1 509 

Výdaje příštích období 0 4 2 000 1 228 

Výnosy příštích období  0 2 3 849 281 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Položka 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží  223 376 123 269 141 108 151 609 

Náklady vynaložené na prodané zboží 179 918 111 684 130 204 142 377 

Obchodní marže   43 458 11 585 10 904 9 232 

Výkony   5 399 412 5 526 309 5 957 860 6 037 195 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 223 243 5 140 202 5 739 868 5 622 349 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -94 775 102 351 37 826 309 644 

Aktivace 270 944 283 756 180 166 105 202 

Výkonová spotřeba    3 175 410 3 620 447 4 175 575 4 226 141 

Spotřeba materiálu a energie 2 469 625 2 854 904 3 538 753 3 588 989 

Služby 705 785 765 543 636 822 637 152 

Přidaná hodnota   2 267 460 1 917 447 1 793 189 1 820 286 

Osobní náklady 681 352 663 052 666 781 705 596 

Mzdové náklady 529 261 486 330 486 247 515 380 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 524 4 706 4 321 13 494 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
139 898 158 448 162 379 165 045 

Sociální náklady 10 669 13 568 13 834 11 677 

Daně a poplatky 2 379 1 643 3 614 7 249 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
120 201 145 437 139 556 163 453 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
214 234 388 493 216 807 13 258 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1 889 645 5 570 3 503 

Tržby z prodeje materiálu 212 345 387 848 211 237 9 755 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
242 040 252 006 152 647 9 953 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
1 485 25 4 353 2 949 

Prodaný materiál 240 555 251 981 148 294 7 004 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 
-112 740 -16 615 -14 171 -19 540 

Ostatní provozní výnosy 32 072 30 108 19 492 39 757 

Ostatní provozní náklady 179 320 91 033 101 917 131 770 

Provozní výsledek hospodaření 1 401 214 1 199 492 979 144 874 820 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 1 957 449 4 499 098 2 523 337 0 

Prodané cenné papíry a podíly 1 957 450 4 499 098 2 401 147 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 500 000 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
0 500 000 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1 547 791 0 120 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 119 592 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 389 758 0 0 0 

Výnosové úroky 7 008 501 478 273 

Nákladové úroky 31 350 41 372 27 392 21 359 

Ostatní finanční výnosy 423 985 485 462 92 859 45 651 

Ostatní finanční náklady 416 805 676 461 100 551 101 502 

Finanční výsledek hospodaření -285 782 268 921 87 584 -76 817 

Daň z příjmů za běžnou činnost    186 880 -25 562 176 178 90 461 

     -splatná 156 053 190 129 167 570 74 262 

     -odložená 30 827 -215 691 8 608 16 199 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  928 552 1 493 975 890 550 707 542 

Mimořádné náklady 219 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření -219 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 928 333 1 493 975 890 550 707 542 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 115 213 1 468 413 1 066 728 798 003 
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Příloha 4: Horizontální analýza aktiv 

 

 

Položka 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Abs. Rela. (%) Abs. 
Rela. 

(%) 
Abs. 

Rela. 

(%) 

AKTIVA CELKEM  2 118 445 58,45 -1 849 016 -32,20 480 451 12,34 

Dlouhodobý majetek  2 483 619 208,19 -2 070 639 -56,32 283 378 17,65 

Dlouhodobý nehmotný majetek  -6 857 -11,58 -6 010 -11,48 -42 676 -92,05 

Software -6 056 -31,86 -5 299 -40,92 -5 109 -66,78 

Ocenitelná práva -907 -52,92 -134 -16,60 -421 -62,56 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 52 3,61 -530 -35,55 -419 -43,60 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 425 1,16 -131 -0,35 -36 719 -99,27 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 
-311 -98,73 84 2100,00 -8 -9,09 

Dlouhodobý hmotný majetek   99 118 8,76 326 735 26,55 326 060 20,94 

Pozemky 14 408 34,90 14 927 26,80 2 788 3,95 

Stavby 20 977 4,71 96 798 20,77 170 861 30,36 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 
-50 544 -9,49 59 289 12,30 441 179 81,49 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 40 9,43 1 601 345,04 4 959 240,15 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 84 493 208,76 156 065 124,88 -269 788 -96,00 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
37 578 109,05 5 888 8,17 -16 106 -20,67 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -7 834 -21,05 -7 833 -26,67 -7 833 -36,36 

Dlouhodobý finanční majetek  2 391 358 106 424,48 -2 391 364 -99,91 -6 -0,27 

Podíly - ovládaná osoba 2 393 371 0,00 -2 391 371 -99,92 0 0,00 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly -2 000 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Jiný dlouhodobý finanční majetek -13 -5,26 7 2,99 -6 -2,49 

Oběžná aktiva   -339 193 -14,30 236 828 11,65 194 938 8,59 

Zásoby    199 469 32,08 47 985 5,84 410 049 47,18 

Materiál 100 784 51,97 13 255 4,50 89 639 29,11 

Nedokončená výroba a polotovary 26 449 7,86 65 243 17,98 256 095 59,83 

Výrobky 75 934 89,71 -27 412 -17,07 53 087 39,87 

Zboží -3 698 -54,39 -3 101 -100,00 11 228 0,00 

Dlouhodobé pohledávky 119 591 322,81 1 371 0,88 -26 535 -16,79 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 268 0,00 -22 -8,21 -241 -97,97 

Jiné pohledávky -4 702 -91,91 2 0,48 -95 -22,84 

Odložená daňová pohledávka 124 025 388,42 1 391 0,89 -26 199 -16,65 

Krátkodobé pohledávky   -171 065 -18,36 160 927 21,16 -35 338 -3,84 

Pohledávky z obchodních vztahů -135 832 -17,21 135 192 20,69 -70 047 -8,88 

Stát - daňové pohledávky 23 636 35,33 31 811 35,14 32 332 26,43 

Krátkodobé poskytnuté zálohy -49 745 -89,46 557 9,50 1 384 21,56 

Dohadné účty aktivní 3 261 61,42 -4 984 -58,16 1 278 35,64 

Jiné pohledávky -12 385 -84,89 -1 649 -74,78 -285 -51,26 

Krátkodobý finanční majetek   -433 188 -59,49 26 545 9,00 -153 238 -47,65 

Peníze -439 -79,96 227 206,36 37 10,98 

Účty v bankách 21 622 7,96 27 825 9,48 -153 275 -47,72 

Krátkodobé cenné papíry a podíly -508 371 -99,70 -1 507 -100,00 0 0,00 

Časové rozlišení   -25 981 -44,31 -15 205 -46,57 2 135 12,24 

Náklady příštích období  -25 996 -44,38 -15 217 -46,72 2 212 12,74 

Příjmy příštích období 15 25,00 12 16,00 -77 -88,51 
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Příloha 5: Horizontální analýza pasiv 

Položka 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Abs. 
Rela. 

(%) 
Abs. Rela. (%) Abs. 

Rela. 

(%) 

PASIVA CELKEM    2 118 445 58,45 -1 849 016 -32,20 480 451 12,34 

Vlastní kapitál   1 884 763 125,17 -2 180 644 -64,31 450 174 37,21 

Základní kapitál  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Kapitálové fondy   390 788 -100,00 -42 633 0,00 42 633 -100,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
390 788 -100,00 -42 633 0,00 42 633 -100,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku  
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Statutární a ostatní fondy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodařeni minulých let   928 333 101,90 -1 534 586 -83,43 590 549 193,74 

Nerozdělený zisk minulých let  928 333 101,90 -1 534 586 -83,43 590 549 193,74 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-)  
565 642 60,93 -603 425 -40,39 -183 008 -20,55 

Cizí zdroje       233 676 11,03 325 785 13,85 34 617 1,29 

Rezervy    -3 155 -4,42 -28 508 -41,79 -17 340 -43,66 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů -39 592 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Rezerva na daň z příjmů 20 705 0,00 -20 705 -100,00 0 0,00 

Ostatní rezervy 15 732 49,50 -7 803 -16,42 -17 340 -43,66 

Dlouhodobé závazky   0 0,00 0 0,00 42 110 0,00 

Dohadné účty pasívní -569 687 -100,00 0 0,00 42 110 0,00 

Jiné závazky -569 687 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé závazky -117 087 -11,98 225 867 26,26 -123 213 -11,35 

Závazky z obchodních vztahů 107 824 19,61 282 574 42,97 -162 779 -17,31 

Závazky k zaměstnancům -26 979 -18,41 -90 604 -75,79 11 433 39,49 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
1 197 7,75 -246 -1,48 2 596 15,83 

Stát - daňové závazky a dotace -429 -7,36 548 10,15 2 253 37,88 

Krátkodobé přijaté zálohy -284 -0,87 -26 854 -83,14 959 17,61 

Dohadné účty pasivní  144 0,54 4 638 17,23 78 553 248,92 

Jiné závazky -198 560 -99,16 51 811 3 089,51 -52 228 -97,64 

Bankovní úvěry a výpomoci  923 605 184,72 128 426 9,02 133 060 8,57 

Bankovní úvěry dlouhodobé 154 904 47,66 -109 347 -22,79 124 894 33,70 

Krátkodobé bankovní úvěry  768 701 439,26 237 773 25,20 8 166 0,69 

Časové rozlišení   6 0,00 5 843 97 383,33 -4 340 -74,20 

Výdaje příštích období 4 0,00 1 996 49 900,00 -772 -38,60 

Výnosy příštích období  2 0,00 3 847 192 350,00 -3 568 -92,70 
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Příloha 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Položka 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Abs. 
Rela. 

(%) 
Abs. Rela. (%) Abs. 

Rela. 

(%) 

Tržby za prodej zboží  -100 107 -44,82 17 839 14,47 10 501 7,44 

Náklady vynaložené na prodané zboží -68 234 -37,93 18 520 16,58 12 173 9,35 

Obchodní marže  -31 873 -73,34 -681 -5,88 -1 672 -15,33 

Výkony  126 897 2,35 431 551 7,81 79 335 1,33 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -83 041 -1,59 599 666 11,67 -117 519 -2,05 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 197 126 -207,99 -64 525 -63,04 271 818 718,60 

Aktivace 12 812 4,73 -103 590 -36,51 -74 964 -41,61 

Výkonová spotřeba    445 037 14,02 555 128 15,33 50 566 1,21 

Spotřeba materiálu a energie 385 279 15,60 683 849 23,95 50 236 1,42 

Služby 59 758 8,47 -128 721 -16,81 330 0,05 

Přidaná hodnota   -350 013 -15,44 -124 258 -6,48 27 097 1,51 

Osobní náklady -18 300 -2,69 3 729 0,56 38 815 5,82 

Mzdové náklady -42 931 -8,11 -83 -0,02 29 133 5,99 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3 182 208,79 -385 -8,18 9 173 212,29 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
18 550 13,26 3 931 2,48 2 666 1,64 

Sociální náklady 2 899 27,17 266 1,96 -2 157 -15,59 

Daně a poplatky -736 -30,94 1 971 119,96 3 635 100,58 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
25 236 20,99 -5 881 -4,04 23 897 17,12 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
174 259 81,34 -171 686 -44,19 -203 549 -93,88 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -1 244 -65,85 4 925 763,57 -2 067 -37,11 

Tržby z prodeje materiálu 175 503 82,65 -176 611 -45,54 -201 482 -95,38 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

a materiálu 
9 966 4,12 -99 359 -39,43 -142 694 -93,48 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -1 460 -98,32 4 328 17 312,00 -1 404 -32,25 

Prodaný materiál 11 426 4,75 -103 687 -41,15 -141 290 -95,28 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti 
96 125 -85,26 2 444 -14,71 -5 369 37,89 

Ostatní provozní výnosy -1 964 -6,12 -10 616 -35,26 20 265 103,97 

Ostatní provozní náklady -88 287 -49,23 10 884 11,96 29 853 29,29 

Provozní výsledek hospodaření -201 722 -14,40 -220 348 -18,37 -104 324 -10,65 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2 541 649 129,84 -1 975 761 -43,91 -2 523 337 -100,00 

Prodané cenné papíry a podíly 2 541 648 129,84 -2 097 951 -46,63 -2 401 147 -100,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 500 000 0,00 -500 000 -100,00 0 0,00 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
500 000 0,00 -500 000 -100,00 0 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku -756 -48,87 -791 -100,00 120 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů -119 592 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů -389 758 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Výnosové úroky -6 507 -92,85 -23 -4,59 -205 -42,89 

Nákladové úroky 10 022 31,97 -13 980 -33,79 -6 033 -22,02 

Ostatní finanční výnosy 61 477 14,50 -392 603 -80,87 -47 208 -50,84 

Ostatní finanční náklady 259 656 62,30 -575 910 -85,14 951 0,95 

Finanční výsledek hospodaření 554 703 -194,10 -181 337 -67,43 -164 401 -187,71 

Daň z příjmů za běžnou činnost   -212 442 -113,68 201 740 -789,22 -85 717 -48,65 

     -splatná 34 076 21,84 -22 559 -11,87 -93 308 -55,68 

     -odložená -246 518 -799,68 224 299 -103,99 7 591 88,19 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost   565 423 60,89 -603 425 -40,39 -183 008 -20,55 

Mimořádné náklady -219 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření  219 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   565 642 60,93 -603 425 -40,39 -183 008 -20,55 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  353 200 31,67 -401 685 -27,36 -268 725 -25,19 
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Příloha 7: Vertikální analýza aktiv 

Položka 
2009 2010 2011 2012 

% % % % 

AKTIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek  32,92 64,02 41,25 43,19 

Dlouhodobý nehmotný majetek  1,63 0,91 1,19 0,08 

Software 0,52 0,23 0,20 0,06 

Ocenitelná práva 0,05 0,01 0,02 0,01 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,04 0,03 0,02 0,01 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1,01 0,65 0,95 0,01 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,01 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek   31,22 21,43 40,00 43,06 

Pozemky 1,14 0,97 1,81 1,68 

Stavby 12,28 8,11 14,45 16,77 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14,70 8,40 13,90 22,46 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,01 0,01 0,05 0,16 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1,12 2,18 7,22 0,26 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,95 1,25 2,00 1,41 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1,03 0,51 0,55 0,31 

Dlouhodobý finanční majetek  0,06 41,68 0,06 0,05 

Podíly - ovládaná osoba 0,00 41,68 0,05 0,05 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0,06 0,00 0,00 0,00 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0,01 0,00 0,01 0,01 

Oběžná aktiva   65,46 35,41 58,31 56,36 

Zásoby    17,16 14,30 22,32 29,25 

Materiál 5,35 5,13 7,91 9,09 

Nedokončená výroba a polotovary 9,28 6,32 10,99 15,64 

Výrobky 2,34 2,80 3,42 4,26 

Zboží 0,19 0,05 0,00 0,26 

Dlouhodobé pohledávky   1,02 2,73 4,06 3,01 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,01 0,00 

Jiné pohledávky 0,14 0,01 0,01 0,01 

Odložená daňová pohledávka 0,88 2,72 4,04 3,00 

Krátkodobé pohledávky 25,70 13,24 23,66 20,26 

Pohledávky z obchodních vztahů 21,77 11,38 20,25 16,42 

Stát - daňové pohledávky 1,85 1,58 3,14 3,54 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,53 0,10 0,16 0,18 

Dohadné účty aktivní 0,15 0,15 0,09 0,11 

Jiné pohledávky 0,40 0,04 0,01 0,01 

Krátkodobý finanční majetek   20,09 5,14 8,26 3,85 

Peníze 0,02 0,00 0,01 0,01 

Účty v bankách 7,50 5,11 8,25 3,84 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 14,07 0,03 0,00 0,00 

Časové rozlišení   1,62 0,57 0,45 0,45 

Náklady příštích období  1,62 0,57 0,45 0,45 

Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Příloha 8: Vertikální analýza pasiv 

Položka 
2009 2010 2011 2012 

% % % % 

PASIVA CELKEM    100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál    41,55 59,04 31,08 37,95 

Základní kapitál  0,17 0,10 0,15 0,14 

Základní kapitál 0,17 0,10 0,15 0,14 

Kapitálové fondy    -10,78 0,00 -1,09 0,00 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -10,78 0,00 -1,09 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku   1,41 0,89 1,31 1,17 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0,03 0,02 0,03 0,03 

Statutární a ostatní fondy 1,38 0,87 1,28 1,14 

Výsledek hospodařeni minulých let  25,14 32,03 7,83 20,47 

Nerozdělený zisk minulých let  25,14 32,03 7,83 20,47 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  25,62 26,02 22,87 16,18 

Cizí zdroje       58,45 40,96 68,77 62,01 

Rezervy    1,97 1,19 1,02 0,51 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1,09 0,00 0,00 0,00 

Rezerva na daň z příjmů 0,00 0,36 0,00 0,00 

Ostatní rezervy 0,88 0,83 1,02 0,51 

Dlouhodobé závazky  15,72 0,00 0,00 0,96 

Dohadné účty pasívní 15,72 0,00 0,00 0,96 

Jiné závazky 15,72 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé závazky   26,97 14,98 27,89 22,01 

Závazky z obchodních vztahů 15,17 11,45 24,15 17,77 

Závazky k zaměstnancům 4,04 2,08 0,74 0,92 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,43 0,29 0,42 0,43 

Stát - daňové závazky a dotace 0,16 0,09 0,15 0,19 

Krátkodobé přijaté zálohy 0,90 0,56 0,14 0,15 

Dohadné účty pasivní  0,74 0,47 0,81 2,52 

Jiné závazky 5,53 0,03 1,37 0,03 

Bankovní úvěry a výpomoci   13,80 24,79 39,86 38,53 

Bankovní úvěry dlouhodobé 8,97 8,36 9,52 11,33 

Krátkodobé bankovní úvěry  4,83 16,43 30,34 27,20 

Časové rozlišení   0,00 0,00 0,15 0,03 

Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,05 0,03 

Výnosy příštích období  0,00 0,00 0,10 0,01 
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Příloha 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka 
2009 2010 2011 2012 

% % % % 

Tržby za prodej zboží  4,28 2,40 2,46 2,70 

Náklady vynaložené na prodané zboží 3,44 2,17 2,27 2,53 

Obchodní marže  0,83 0,23 0,19 0,16 

Výkony   103,37 107,51 103,80 107,38 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,00 100,00 100,00 100,00 

Změna stavu zásob vlastní činnosti -1,81 1,99 0,66 5,51 

Aktivace 5,19 5,52 3,14 1,87 

Výkonová spotřeba    60,79 70,43 72,75 75,17 

Spotřeba materiálu a energie 47,28 55,54 61,65 63,83 

Služby 13,51 14,89 11,09 11,33 

Přidaná hodnota   43,41 37,30 31,24 32,38 

Osobní náklady 13,04 12,90 11,62 12,55 

Mzdové náklady 10,13 9,46 8,47 9,17 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,03 0,09 0,08 0,24 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2,68 3,08 2,83 2,94 

Sociální náklady 0,20 0,26 0,24 0,21 

Daně a poplatky 0,05 0,03 0,06 0,13 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2,30 2,83 2,43 2,91 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  4,10 7,56 3,78 0,24 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0,04 0,01 0,10 0,06 

Tržby z prodeje materiálu 4,07 7,55 3,68 0,17 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 4,63 4,90 2,66 0,18 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,03 0,00 0,08 0,05 

Prodaný materiál 4,61 4,90 2,58 0,12 

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti 
-2,16 -0,32 -0,25 -0,35 

Ostatní provozní výnosy 0,61 0,59 0,34 0,71 

Ostatní provozní náklady 3,43 1,77 1,78 2,34 

Provozní výsledek hospodaření 26,83 23,34 17,06 15,56 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 37,48 87,53 43,96 0,00 

Prodané cenné papíry a podíly 37,48 87,53 41,83 0,00 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 9,73 0,00 0,00 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem 
0,00 9,73 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,03 0,02 0,00 0,00 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 2,29 0,00 0,00 0,00 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 7,46 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0,13 0,01 0,01 0,00 

Nákladové úroky 0,60 0,80 0,48 0,38 

Ostatní finanční výnosy 8,12 9,44 1,62 0,81 

Ostatní finanční náklady 7,98 13,16 1,75 1,81 

Finanční výsledek hospodaření -5,47 5,23 1,53 -1,37 

Daň z příjmů za běžnou činnost    3,58 -0,50 3,07 1,61 

     -splatná 2,99 3,70 2,92 1,32 

     -odložená 0,59 -4,20 0,15 0,29 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost   17,78 29,06 15,52 12,58 

Mimořádné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimořádný výsledek hospodaření  0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   17,77 29,06 15,52 12,58 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   21,35 28,57 18,58 14,19 

 


