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          Anotace  

Tato diplomová práce se zabývá analýzou finančního zdraví společnosti 

Ferona, a.s., která na trhu působí jako skladový velkoobchod s hutním materiálem. 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu finančního stavu této společnosti za 

sledované období 2009 – 2013. Analýza bude provedena pomocí horizontální  

a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, vybraných predikčních modelů a  

Du Pontova pyramidálního rozkladu. Na základě vypočtených výsledků finančních 

ukazatelů bude zhodnocena dosavadní finanční situace této společnosti a učiněny 

návrhy pro možné zlepšení tohoto stavu. 

  

Klíčová slova: finanční situace, finanční analýza, horizontální analýza, vertikální 

analýza, poměrové ukazatele, bankrotní modely, bonitní modely, Du Pontův 

pyramidální rozklad 

 

     Summary 

This thesis analyzes the financial health of company Ferona, a.s., which 

operates on the market as a wholesale warehouse with metallurgical equipment. 

The aim of this thesis is to analyze the financial condition of the company for the 

reporting period 2009 - 2013. The analysis will be performed using horizontal and 

vertical analysis ratios, selected predictive models and Du Pont pyramidal 

decomposition. Based on the results of the financial ratios the the current financial 

situation of this company will be evaluated and will also contain suggestions that 

can improve the current situation. 

 

Keywords: financial status, financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, 

financial ratios, bankruptcy models, bonit models, Du Pont pyramidal 

decomposition 
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a.s.    akciová společnost 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

SSC    Steel Servis Centrum 

CZK    české koruny 

EBITDA   zisk před odečtením úroku, daní a odpisů 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROA    rentabilita aktiv 

ROS    rentabilita tržeb 

CF    cash flow 

CD    kompaktní disk 

DM    dlouhodobý majetek 

DNM    dlouhodobý nehmotný majetek 

       DHM     dlouhodobý hmotný majetek 

       DFM     dlouhodobý finanční majetek 

       OA      oběžný majetek 

       VH     výsledek hospodaření 

        VK    vlastní kapitál
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1 Úvod 

Neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku po stránce financí 

je finanční analýza, která zkoumá finanční zdraví podniku. Finanční analýza 

 je zpětná vazba všech aktivit podniku – odhalí, kam se podnik v jednotlivých 

oblastech finančního řízení dostal, jaké finanční cíle se podniku podařilo naplnit 

a ve kterých je naopak co zlepšovat. Zpracováním finanční analýzy je možné 

odhalit silné a slabé stránky společnosti, zjistit její výkonnost a získané informace 

vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící  

k řízení podniku. 

Soubor ukazatelů finanční analýzy, který tvoří finanční analýzu, je hlavním 

zdrojem informací pro sestavování finančních plánů v různých časových úsecích,  

či pro strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě společnosti. 

Finanční analýza čerpá z určitých zdrojů informací, kterými jsou především 

účetní výkazy firmy (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, výkaz cash-flow), dále se jedná  

o výroční zprávy podniku, přílohy k účetním závěrkám nebo údaje z manažerského 

účetnictví. 

Ekonomická situace společnosti je stěžejním faktorem, který ovlivňuje chod 

podniku a její znalost je jedním z předpokladů bezproblémového fungování 

společnosti. Finanční analýza umožňuje celé řadě subjektů tj. společnosti, vedení, 

investorům, či obchodním partnerům, posoudit a odhalit silné a slabé stránky 

společnosti a na základě těchto informací učinit příslušná opatření, vedoucí  

ke zlepšení daného stavu společnosti.  

Cílem této diplomové práce bude provést finanční analýzu vybrané 

společnosti pomocí finančních ukazatelů ve sledovaném období a navrhnout možná 

opatření, která by vedla ke zlepšení současného stavu společnosti. Práce bude 

strukturovaná do několika částí.   

K posouzení finančního stavu byla vybrána společnost Ferona, a.s. 

specializovaná zejména na velkoobchodní prodej hutního materiálu. 



Bc. Marek Delevský: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

2015 2 
 

V úvodní části práce se bude nacházet charakteristika vybraného podniku, 

která bude obsahovat popis činnosti této společnosti, krátký pohled do historie 

podniku a také na její současné a budoucí cíle. 

Dále bude následovat teoretická část, která bude zaměřena na důkladný 

popis finanční analýzy, jejich zdrojů a finančních ukazatelů, které budou v další 

části aplikovány k provedení samotné analýzy.  

V praktické části bude na základě vypočtených ukazatelů za sledované 

období 2009 – 2013 znázorněn a okomentován současný stav společnosti  

a také samotný vývoj.  

Následovat bude kapitola, ve které bude na základě výsledků z části 

praktické vyhodnocen současný stav společnosti, a rovněž se budu snažit navrhnout 

možná opatření, která by vedla ke zlepšení tohoto stavu do budoucna. 

V závěru se bude nacházet shrnutí celé diplomové práce. 
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2 Charakteristika podniku 

Tato část práce bude věnována charakteristice podniku Ferona, a.s.,  

která bude obsahovat základní identifikaci společnosti, přehled jejich činností  

a také krátký pohled do historie a současnosti podniku.  

 

2.1 Identifikace podniku 

Obchodní firma:  Ferona, a.s. 

Sídlo:    Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha 1 

Datum vzniku:  21. 3. 2001 

Identifikační číslo:  26 44 01 81 

Základní kapitál:  3 000 000 000 CZK 

 

Společnost Ferona, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7143 [8]. 

 

2.2 Předmět podnikání  

Ferona, a.s. je moderní obchodní organizace, zabývající se nákupem, 

skladováním, úpravou a prodejem hutních výrobků, hutních druhovýrobků, 

železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi velkoobchodu. 

Provozovny a odloučené provozy pokrývají celé území České republiky, 

což umožňuje přímý styk se zákazníkem, ať už se jedná o velkoodběratele  

či drobného zákazníka.  

Bezkonkurenční šíře sortimentu i komplexnost poskytovaných služeb 

(doprava na místo určení, dělení a úprava materiálu, nákup pod jednou střechou) 

uspokojí každého, kdo se rozhodne využít nabídky akciové společnosti Ferona [7]. 

Akciová společnost Ferona má zaveden a certifikován systém managementu 

kvality dle normy EN ISO 9001:2008 a to z důvodu zajištění vysoké kvality 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/strom.php
http://www.ferona.cz/cze/katalog/strom.php?id_tree=322
http://www.ferona.cz/cze/katalog/strom.php?id_tree=334
http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php?kat=1
http://www.ferona.cz/cze/sluzby/doprava.php
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dodávaného obchodního zboží a poskytovaných služeb. V celé společnosti je tento 

systém vymezen pro nákup, skladování, úpravu, prodej a dopravu hutního 

materiálu, hutních druhovýrobků, neželezných kovů a také navazujícího 

železářského zboží. Ve vybraných organizačních jednotkách probíhá každoročně 

kontrolní audit, jehož cílem je ověřit, jestli je systém managementu kvality akciové 

společnosti Ferona pro společnost vhodným z hlediska přiměřenosti a efektivity [8]. 

 

2.3 Stručný pohled do historie podniku 

Současná společnost Ferona navazuje na činnost svých právních 

předchůdců, kteří se v dobovém kontextu historie tehdejšího Československa  

po roce 1945 pod různými názvy a v různých organizačních formách zabývali 

distribucí hutních výrobků. Navazuje tak na podnikatelskou tradici, která na území 

České republiky sahá až do roku 1829. 

Jako akciová společnost vznikla Ferona (původně Rekulus, a.s.) v roce 1992 

a to transformací stejnojmenného státního podniku. V procesu privatizace 

v průběhu let 1992 až 1994 přešlo její vlastnictví z rukou státu plně do soukromých 

rukou. V roce 2001 pak jmění Ferony, a.s. převzal majoritní akcionář, který 

pokračoval v její podnikatelské činnosti.  

V roce 2004 se stala vlastníkem Ferony, a.s. společnost STEEL 

INVESTMENTS GROUP, a.s., která k 1. lednu roku 2005 na základě sloučení 

s Feronou, a.s. zanikla a ovládající osobou Ferony, a.s. se stala společnost IRG 

Steel Limited se sídlem v Londýně, která zanikající společnost vlastnila [8]. 

 

2.4 Vlastnická a organizační struktura 

Podle struktury vlastníků k 31. prosinci 2013je přímou ovládající osobou 

vlastnící všech 300 akcií, tedy 100% základního kapitálu společnost IRG STEEL 

LIMITED, která má sídlo v Londýně. 

Akciová společnost Ferona je organizačně členěna na devět územně 

definovaných poboček, Steel servis centrum a ústředí společnosti. 
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Pobočky velkoobchodů s hutním materiálem jsou rozmístěny po celé České 

republice a to v Praze, Liberci, Hradci Králové, Chomutově, Plzni, Českých 

Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Brně, Jihlavě a také ve Starém Městě. Ferona má 

také pobočky velkoobchodů s plasty, které se nacházejí v Králově Dvoře  

a v Olomouci. Servis centra společnosti sídlí v Hradci Králové, Ostravě  

a v Benátkách nad Jizerou. Společnost má také jednu pobočku v Holešovicích, 

která se zabývá správou nemovitostí [8]. 

Ferona, a.s. je mateřským podnikem ve skupině, do které k 31. prosinci roku 

2013 patřily tyto ovládané osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem  

a jimi ovládané osoby: 

 
                        Obrázek č. 1: Vymezení konsolidačního celku [Zdroj: 8+Vlastní zpracování] 
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2.5 Obchodní činnost 

Akciová společnost Ferona patří k nejvýznamnějším firmám v oboru 

skladového obchodu s hutními výrobky, druhovýrobky, neželeznými kovy  

a navazujícím železářským sortimentem v České republice.  

Její tržní podíl se liší podle jednotlivých výrobků, ale v průměru  

se dlouhodobě pohybuje kolem 15 až 20% dodávek pro tuzemskou spotřebu.  

Okruh zákazníků společnosti je tvořen tisící především středních a menších 

průmyslových, stavebních, obchodních i zemědělských firem a živností, pro které 

není efektivní nakupovat přímo od výrobců, avšak uspokojí i drobnou klientelu. 

Společnost Ferona nakupuje pouze stabilně se prodávající zboží a to,  

jak od tuzemských, tak od zahraničních výrobců. Mezi zahraničními výrobci  

se jedná především o výrobce ze Slovenska, Polska a Německa. Spektrum 

dodavatelů je neustále přizpůsobováno konkrétním podmínkám na trhu. Na změně 

těchto podmínek se významnou měrou podílí přizpůsobování obchodní politiky 

zájmům skupiny Ferona [8]. 

 

Hlavními dodavateli z České republiky jsou: 

- ArcelorMittal Ostava a.s. 

- Moravia Steel, a.s. 

- Vítkovice Steel, a.s. 

 

Hlavními dodavateli ze Slovenska jsou: 

- U. S. Steel Košice, s.r.o. 

- Železárny podbrezová a.s. 

 

Mezi hlavní dodavatele v Polsku patří: 

- ArcelorMittal Poland S. A. 

- CMC Zawiercie S. A. 

- Celsa ,,Huta Ostrowiec“ 
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Předními dodavateli z Německa jsou: 

- ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH 

- Salzgitter AG [8]. 

 

2.6 Současné a budoucí cíle podniku  

Základním cílem akciové společnosti Ferona je především posílení pozice 

na tuzemském trhu hutních výrobků, druhovýrobků a neželezným kovů, kde chce 

být i nadále nejvýznamnějším skladovým obchodníkem s těmito výrobky na území 

České republiky s důrazem na poskytování kvalitních navazujících služeb. 

V politice kvality podle normy ISO 9001 jsou definovány následující cíle: 

- stabilizace dosaženého podílu na trhu s hutním materiálem a využití 

nových příležitostí pro jeho navyšování, 

- zaměření se na optimalizaci prodávaného sortimentu zboží doplněného  

o rozvoj navazujících služeb zvyšujících přidanou hodnotu, 

- rozvoj poskytování služeb SSC, finanční síly a vnitřního potenciálu 

společnosti, 

- zvýšení efektivnosti obchodní činnosti (např. trvalým zlepšováním 

výhod z nákupu obchodního zboží apod.). 

V budoucím období se chce společnost Ferona zaměřit na upevnění 

hospodaření na základě opatření přijatých v minulých obdobích (2012) a dále se 

bude společnost také snažit o další zvýšení podílu hmotného prodeje v tuzemsku  

a na okolních trzích prostřednictvím dceřiných společností [8]. 
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3 Teoretická východiska 

Následující kapitola této diplomové práce bude obsahovat teoretická 

východiska finanční analýzy. Kapitola bude obsahovat stručný popis finanční 

analýzy a jejich zdrojů, uživatelů a také popis jednotlivých finančních ukazatelů, 

které budou pro tuto analýzu využity. 

Finanční analýza bude provedena pomocí poměrových a stavových 

ukazatelů, vybraných predikčních modelů a Du Pontova pyramidálního rozkladu. 

Ukazatele budou v následující kapitole práce dosazením skutečných výsledků  

z účetních výkazů společnosti vypočteny a jejich výsledky budou komentovány. 

 

3.1 Podstata a cíl finanční analýzy 

V každém podniku lze nalézt činnost nebo oblast, která by mohla dosáhnout 

lepších výsledků a proto je nutné nejprve stanovit diagnózu podnikového 

organismu a na základě této diagnózy určit opatření, která budou vést ke zlepšení. 

Jedním z nejpoužívanějších způsobů hodnocení ekonomické situace 

podniků je finanční analýza, která je vnímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření společnosti, při které se získané údaje třídí, agregují, mezi sebou 

navzájem poměřují a kvantifikují se mezi nimi vztahy. 

   Zaměření finanční analýzy je různorodé. Analýza je zaměřena zejména na 

identifikaci možného problému, nebo slabých a silných stránek společnosti. 

Informace, které je možné prostřednictvím finanční analýzy získat, umožňují dojít 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci společnosti. Tyto 

informace rovněž představují podklad pro rozhodování podnikového managementu.  

Finanční analýza má zpravidla určité cíle, kterými jsou například:  

- analýza dosavadního vývoje společnosti, 

- komparace výsledků analýzy v prostoru, 

- analýza pyramidálních rozkladů mezi ukazateli, 

- analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

- interpretace výsledků a návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

[1]. 
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3.2 Uživatelé finanční analýzy 

Na úrovni podniku je finanční analýza důležitá především pro management 

společnosti, akcionáře (respektive vlastníky), věřitele a další externí uživatele. 

Akcionáře zajímá především současná výnosnost akcií a jejich predikce, kterou 

banky využívají v důsledku poskytování nezajištěných zdrojů. Dodavatele bude 

zajímat nejen schopnost včas splatit fakturu za dodané zboží, ale také možnost 

trvalých obchodních kontaktů, kdežto odběratelé budou mít zájem zejména  

o kvalitu a dochvilnost dodávek. Zachování pracovních míst a mzdová ujednání pak 

budou předmětem zájmu zaměstnanců [2]. 

Co nejpodstatnějšího očekávají ekonomické subjekty a jakým způsobem  

se ubírá úvaha o provedení analýzy, je zobrazeno v obrázku č. 2.  

 

                    Obrázek č. 2: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření [Zdroj: 2+Vlastní zpracování] 

                      

 

Ze schématu je patrné, že zpracování jakékoliv analýzy by měla předcházet 

formulace cíle všech uživatelů. Na základě formulovaných cílů pak zvolíme 

takovou metodu, která odpovídá jak z hlediska finanční, tak časové náročnosti [2].  
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3.3 Zdroje informací finanční analýzy 

Úspěšnost finanční analýzy je podmíněna zejména kvalitou využitých 

vstupních informací. Informace by měly být nejen kvalitní, ale zároveň komplexní. 

Odůvodněním tohoto tvrzení je fakt, že je žádoucí podchytit pokud možno všechna 

data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit hodnocené finanční výsledky 

společnosti. Základní data jsou nejčastěji získávána z účetních výkazů podniku. 

Informace poskytované účetními výkazy slouží celé řadě uživatelů. Výkazy 

je možné rozdělit na dvě základní skupiny a to na finanční účetní výkazy  

a vnitropodnikové výkazy.  

Finanční účetní výkazy jsou externí výkazy, které poskytují informace 

především externím uživatelům. Daným subjektům podávají přehled o stavu  

a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití hospodářského výsledku  

a o peněžních tocích. Tyto výkazy je možné označit jako základ informací pro 

podnikovou analýzu, a to i vzhledem k faktu, že se jedná o veřejně přístupné 

informace, které je společnost povinna zveřejňovat nejméně jednou do roka.  

Účetní výkazy vnitropodnikové vycházejí z vnitřních potřeb každé 

společnosti a nemají právně závaznou úpravu. Využití vnitropodnikových 

informací vede k upřesnění výsledků finanční analýzy a umožní tak odstranit riziko 

odchylky od skutečnosti, protože se jedná o výkazy, jejichž častější frekvence 

sestavování umožňuje podrobnější vytváření časových řad a to je velmi důležité 

z hlediska finanční analýzy. 

Podstatou finanční analýzy je splnit dvě funkce a to prověřit finanční zdraví 

společnosti (ex post analýza) a dále vytvořit základ pro finanční plán (ex ante 

analýza). Abychom mohli úspěšně začít vypracovat finanční analýzu, jsou pro nás 

důležité tyto následující výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- výkaz o peněžních tocích (výkaz cash flow) [2].  
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3.3.1 Rozvaha 

Jedním ze základních účetních výkazů je rozvaha, která uživateli poskytuje 

statický pohled na majetek a tedy pohled pouze k určitému okamžiku. Rozvaha  

je sestavována zpravidla na začátku účetního období (např. k 1. 1.) a na jeho konci 

(např. k 31.12.). Kvůli těmto okamžikům je rozvaha nazývána jako počáteční a 

konečná. Rozvahu je také možné sestavit např. při zániku, sloučení nebo rozdělení 

společnosti, ale také při samotném zahájení podnikání (zahajovací rozvaha) apod.  

Rozvaha je sestavována k určitému dni, kterému říkáme rozvahový den  

a k tomuto dni zachycuje stav aktiv podniku (majetku) na jedné straně a pasiv 

(zdrojů jeho krytí) na straně druhé. Strukturu aktiv je možné označit jako 

majetkovou strukturu společnosti a zdroje krytí, ze kterých je majetek financován, 

tvoří strukturu podnikového kapitálu [3]. 

Pro rozvahu platí základní pravidlo a to takové, že součet aktiv podniku 

(majetku) se musí vždy rovnat součtu pasiv (zdrojů krytí). Díky rozvaze je podniku 

umožněno získat informace o majetkové situaci, zdrojích financování a finanční 

situaci podniku. Jak vypadá detailní struktura rozvahy, je zobrazeno v tabulce č. 2. 

 

    Tabulka č. 1: Detailní struktura rozvahy [Zdroj: 3+Vlastní zpracování] 

Označ. AKTIVA CELKEM Označ. PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 

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

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

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

C. Oběžná aktiva A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období 

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

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

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

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

  C. I. Časové rozlišení 
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3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Ke zjištění výše a způsobu tvorby složek výsledku hospodaření slouží výkaz 

zisku a ztráty. Pomocí tohoto výkazu jsou zobrazovány náklady a výnosy běžného 

období. Pro výkaz zisku a ztráty se někdy používá zkrácený název výsledovka. 

Výsledovka se běžně sestavuje v průběhu roku dle potřeb podniku, což je 

nepovinné a povinně jednou do roka k rozvahovému dni. Podstatu tohoto výkazu 

lze zjednodušeně vyjádřit jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku.  

Výnosy představují peněžní vyjádření výsledků, které plynou z provozování 

společnosti a představují finanční částky, na které má podnik díky prodeji vlastních 

výrobků a služeb nárok. Do výnosů je zahrnut přírůstek a hodnotové navrácení 

majetku, který byl již spotřebován. 

Náklady je možné definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních 

činitelů. Se vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku, který je vykazován 

v rozvaze. V praxi se náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, 

opotřebení majetku a také jako přírůstek závazků. 

V současné době je u nás úprava výkazu zisku a ztráty založená na 

zjednodušeném druhovém členění nákladů. Náklady a výnosy jsou uspořádány do 

oblastí tvořících provozní, finanční a mimořádné podnikatelské aktivity [3]. 

 

                          Tabulka č. 2: Základní struktura výkazu zisku a ztráty [Zdroj: 3+Vlastní zpracování] 

Symbol Položka 

OM, Tp, Np + Obchodní marže + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – Provozní náklady 

VHp = Provozní výsledek hospodaření 

Vf, Nf + Výnosy z finanční činnosti – Náklady z finanční činnosti 

VHf = Finanční výsledek hospodaření 

DB – Daň z příjmu za běžnou činnost 

VHB = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB) 

VM, NM, DM + Mimořádné výnosy – Mimořádné náklady – Daň z mimořádné činnosti 

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření 

VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 
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3.3.3 Výkaz cash flow 

Výkazem cash flow lze označit výkaz, který srovnává bilanční formou 

zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité 

období. Tento výkaz slouží k posouzení skutečné finanční situace společnosti. 

Pomocí výsledků výkazu cash flow lze získat informace o tom, kolik peněžních 

prostředků společnost vytvořila a k jakým účelům byly využity.  

Výkaz o peněžních tocích podává informace o peněžních tocích během 

účetního období. Jako peněžní tok se rozumí přírůstek (příjem) a úbytek (výdaj) 

peněžních prostředků a ekvivalentů [2].  

Jak je možné výkaz cash flow rozdělit, je znázorněno na obrázku č. 3 

  

                   Obrázek č. 3: Struktura výkazu cash flow [Zdroj: 2+Vlastní zpracování] 

                              

 

Část týkající se provozní činnosti je nejdůležitější částí tohoto výkazu. 

Díky této části získáváme informace o tom, do jaké míry odpovídá hospodářský 

výsledek za běžnou činnost skutečně vydělaným penězům a jak je produkce peněz 

ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho složkami. 

Oblast investiční činnosti zobrazuje výdaje spojené s pořízením 

investičního majetku, strukturu těchto výdajů a rozsah příjmů z prodeje 

investičního majetku, který je vykazován právě v tomto výkazu.    

Ve finanční oblasti dochází k hodnocení vnějšího financování. Jedná se 

především o pohyb dlouhodobého kapitálu – přijímání a splácení dalších úvěrů, 

peněžní toky související s pohybem vlastního jmění [2].  

.  
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3.4 Základní metody výpočtu finanční analýzy 

K hodnocení finančního stavu společnosti se používá finanční analýza, která 

se zpravidla uskutečňuje pomocí aplikace jednotlivých analytických metod  

v oblasti finančních výkazů a ukazatelů. Jedná se o postup, který hodnotí současné  

a minulé postavení podniku a výsledky jeho činnosti, které by mohly sloužit pro 

předpověď budoucího finančního stavu společnosti.  

Finanční stav společnosti je možné určit řadou procesů, se kterými 

analytické metody nepracují přímo, ale zprostředkovaně pomocí ukazatelů. Analýza 

využívá značného počtu ukazatelů, které jsou různým způsobem tříděny.  

Nejvýznamnější způsoby klasifikace ukazatelů jsou:  

- stavové ukazatele: cílem těchto ukazatelů je poskytnout údaje o změně 

objemových ukazatelů, ke kterým došlo za určitý časový interval, 

- rozdílové ukazatele: ke vzniku těchto ukazatelů dochází rozdílem 

stavových ukazatelů, které jsou vykazovány ke stejnému okamžiku, 

- nefinanční ukazatele: tyto ukazatele se používají např. pro doložení 

věcných příčin dosažených ekonomických výsledků, 

- poměrové ukazatele: ukazatele vznikají podílem dvou ukazatelů 

formou zlomku a to ukazatelů stejnorodých a nestejnorodých. 

Mezi základní metody finanční analýzy, které můžeme aplikovat na výše 

uvedené soustavy ukazatelů patří: 

- stavová analýza, 

- analýza rozdílových a tokových ukazatelů, 

- poměrová analýza, 

- analýza soustav ukazatelů [4]. 

Dále budou charakterizovány vybrané metody a jejich ukazatele, které 

budou využity pro tuto finanční analýzu. 

 

 

 



Bc. Marek Delevský: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

2015 15 
 

3.5 Analýza ukazatelů stavových 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor 

finančních výkazů společnosti. Tyto postupy umožňují vidět původní absolutní data 

účetních výkazů v určitých souvislostech a relacích [5]. 

 

3.5.1 Horizontální analýza 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jakožto základní účetní výkazy obsahují 

údaje týkající se nejen běžného účetního období, ale také údaje týkající se o období 

minulého účetního období.  

Díky těmto výchozím údajům máme možnost vypočítat, jak se daný 

ukazatel měnil. Jedná se o změnu ukazatele ve formě bazického indexu  

(jako základ lze označit skutečnost minulého období nebo jeho počátku). Dále lze 

také určit absolutní výši změny ukazatele a její vyjádření v k výchozímu období  

v procentech.  Budeme-li k těmto výpočtům využívat účetní výkazy více účetních 

období, je na jejich základě možné sestavit časové řady vývoje zkoumaného 

ukazatele. Z časové řady pak můžeme zkoumat průběh změn daného ukazatele  

a zjišťovat dlouhodobější trendy vývoje porovnávaných finančních ukazatelů. 

Horizontální analýza nebo také analýza trendů představuje porovnávání 

jednotlivých ukazatelů v čase. Porovnávání v čase se provádí horizontálně  

po řádcích, a proto se tato analýza označuje za horizontální analýzu absolutních 

ukazatelů. Příčinou změn dané řádkové položky však není čas, ale nýbrž změna 

dalších vykazovaných ukazatelů, které odrážejí věcné příčiny samotného vývoje. 

Výsledky změn ukazatelů mohou být významně zkresleny inflací, proto je důležité 

zajistit obezřetnou a komplexní interpretaci změn včetně působících vlivů inflace 

[4].  

 

3.5.2 Vertikální analýza 

Zpracováním vertikální analýzy se posuzují jednotlivé komponenty majetku 

a kapitálu společnosti. Jedná se o strukturu aktiv a pasiv podniku a tato struktura 
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vypovídá o tom, jaké je složení hospodářských prostředků, které jsou potřebné pro 

výrobní a obchodní aktivity společnosti a z jakých zdrojů byly pořízeny. Každá 

společnost by měla být schopna vytvářet a později udržovat rovnovážný stav 

majetku společnosti a také jejího kapitálu, protože na tom závisí její ekonomická 

stabilita  

Tento typ analýzy se začal označovat za vertikální proto, že se při 

procentním vyjádření jednotlivých údajů postupuje v jednotlivých letech odshora 

dolů (ve sloupcích), nikoliv napříč těmito roky. Základem pro procentní vyjádření 

lze označit ve výkazu zisku a ztráty obvykle velikost tržeb a v rozvaze se jedná  

o hodnotu celkových aktiv podniku. 

Vertikální analýza má výhodu v tom, že nezávisí na meziroční inflaci  

a proto umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. Tento typ analýzy 

se používá, jak pro srovnávání výsledků v čase (časových vývojových trendů  

ve společnosti za více let), tak pro srovnávání v prostoru (vzájemné srovnávání 

společností) [1]. 

 

3.6 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma, či více 

absolutními ukazateli a to pomocí jejich podílu. Tyto ukazatele nejčastěji vycházejí 

ze základních účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty). Údaje, které je 

možné zjistit z rozvahy, charakterizují stavové ekonomické veličiny, kdežto údaje 

zjištěné z výsledovky mají charakter výsledků činnosti za určité období. 

Finanční poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy 

zejména proto, že umožňují získat rychlý obraz o finančním stavu společnosti. 

Výpočtem ukazatelů poměrové analýzy vše teprve začíná. Výsledky ukazatelů jsou 

často chápány jako síto, které zachytí oblasti vyžadující provedení hlubší analýzy.  

Ukazatele poměrové analýzy lze sestavit jako podíl, kdy se do poměru dává 

část celku a samotný celek (např. podíl vlastního kapitálu ke kapitálu celkovému), 

nebo jako vztah, kdy se do poměru dávají samotné veličiny (např. se může jednat  

o poměr zisku k celkovým aktivům). 
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Ukazatele poměrové analýzy obvykle členíme dle oblastí na: 

- ukazatele rentability, 

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluženosti, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele tržní hodnoty, 

- provozní ukazatele, 

- ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow [1]. 

Já se budu v mé diplomové práci zabývat a následně využívat poměrové 

ukazatele, které tvoří základ samotné poměrové analýzy a to jsou ukazatele 

rentability, aktivity, likvidity a také ukazatele vypovídající o zadluženosti 

společnosti. 

 

3.6.1 Ukazatele rentability  

Rentabilita zjišťuje míru výnosnosti vloženého kapitálu a představuje vztah 

mezi ziskem a vloženým kapitálem. Tyto ukazatele vychází ze základních účetních 

výkazů společnosti, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Výsledky 

ukazatelů rentability jsou důležité především pro vlastníky, akcionáře, či investory, 

kterým tyto výsledky slouží k hodnocení efektivnosti dané podnikatelské činnosti. 

Pomocí těchto ukazatelů dochází ke znázornění kombinovaného vlivu likvidity, 

aktivity a také zadluženosti podniku na jeho zisk. Jedná se o čistý zisk podniku, 

tedy zisk, který byl již zdaněn (EAT). Nejen pro ukazatele rentability, ale také pro 

samotnou finanční analýzu jsou důležité i další formy zisku a to například zisk před 

zdaněním (EBT), nebo také zisk, ze kterého nebyly odečteny úroky a daně (EBIT), 

který odpovídá provoznímu výsledku hospodaření společnosti [6]. 

Ve své práci se zaměřím na nejčastěji využívané ukazatele rentability: 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

- rentabilita aktiv (ROA), 

- rentabilita tržeb (ROS). 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu informuje vlastníky, nebo akcionáře o tom, do 

jaké míry byl jimi investovaný kapitál do podniku zúročen [4]. 

ROE =  
č   ý     

      í      á 
 [4]       (1) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel je možné považovat za klíčové měřítko samotné rentability  

a to díky tomu, že poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla aktiva financována [3]. 

ROA =  
    

      á       
 [4]       (2) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb vypovídá o úspěšnosti společnosti na trhu a závisí 

zejména na cenách, za které společnost prodává své výrobky nebo poskytované 

služby a také závisí na zisku, který je do těchto cen zakalkulován a na celkové 

hospodárnosti společnosti [4]. 

ROS =  
    

  ž  
 [4]        (3) 

 

3.6.2 Ukazatele aktivity 

Pomocí těchto ukazatelů je možné měřit, jak efektivně společnost nakládá se 

svými aktivy. Ukazatele měří celkovou rychlost obratu aktiv nebo rychlost obratu 

jejich jednotlivých složek a tím tak hodnotí vázanost kapitálu společnosti v určitých 

formách aktiv. Dále uvádějí, kolikrát se určitý druh majetku společnosti obrátí za 

určitý časový interval (počet obrátek), anebo měří dobu, po kterou je majetek 

společnosti v určité formě vázán (doba obratu), která se vyjadřuje ve dnech [4]. 
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K nejčastěji používaným ukazatelům aktivity patří: 

- doba obratu zásob, 

- doba obratu závazků,  

- doba obratu pohledávek. 

 

Doba obratu zásob 

Udává, po jakou dobu (počítá se ve dnech) je kapitál společnosti vázán 

v určité formě zásob [4]. 

doba obratu zásob =  
 á    

  ž  
   360 [dny] [3]    (4) 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek ve společnosti a dále 

udává, za jak dlouho jsou v průměru placeny faktury [3]. 

doba obratu pohledávek =  
      á   

  ž  
   360 [dny] [3]   (5) 

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje počet dnů, na které dodavatelé poskytli společnosti obchodní úvěr 

a dále charakterizuje platební disciplínu společnosti vůči dodavatelům [3]. 

doba obratu závazků =  
 á     

  ž  
   360 [dny] [3]    (6) 
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3.6.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje z hlediska finančního řízení společnosti schopnost 

jednotlivých druhů aktiv přeměnit se na peníze. Takto získané peněžní prostředky 

by měly podniku umožnit hrazení svých závazků v okamžiku jejich splatnosti.  

Aby byla splněna podmínka solventnosti, společnost musí udržovat určitou část 

svých aktiv ve formě peněž, nebo ve formě pohotově přeměnitelné na peníze. 

Jednotlivé složky majetku společnosti mají různou dobu přeměnitelnosti  

na peníze, která se nazývá likvidností aktiv. Nejlikvidnějšími složkami aktiv jsou 

peníze v hotovosti nebo na běžných účtech a nejméně likvidní jsou stálá aktiva. 

Ukazatele likvidity v podstatě porovnávají majetkové složky podniku, 

kterými je možné zaplatit (čitatel podílu) s tím, co je nutné zaplatit (jmenovatel 

podílu [4]. 

Využívají se tyto základní ukazatele: 

- okamžitá likvidita, 

- běžná likvidita, 

- celková likvidita. 

 

Okamžitá likvidita 

Je označována jako likvidita 1. stupně (cash ratio), která měří schopnost 

firmy uhradit její krátkodobé závazky ihned, tedy pomocí pohotových platebních 

prostředků. Likviditu je možné zajistit, pokud je výsledná hodnota tohoto ukazatele 

větší, nebo rovna hodnotě 0,2 [1,4]. 

okamžitá likvidita =  
       é        í      ř    

 á            ž              í
 [4]   (7) 

 

Běžná likvidita 

Jedná se o likviditu 2. stupně (acid test), jejíž doporučená hodnota by se 

měla nacházet v rozmezí hodnot od 1 – 1,5. Růst tohoto ukazatele by měl 

signalizovat předpoklad zlepšení jak finanční, tak platební situace společnosti  

a naopak [3, 4]. 
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běžná likvidita= 
       é        í      ř       á      é       á   

  á      é      
[4](8) 

 

Celková likvidita 

Celková likvidita, likvidita 3. stupně (current ratio) má poměrně malou 

vypovídající schopnost a to především kvůli tomu, že oběžná aktiva společnosti 

mohou obsahovat významnou část položek s velmi nízkou likviditou (např. zásoby 

zastaralých výrobků, jednoúčelové náhradní díly atd.). Přiměřenou výší tohoto 

ukazatele lze považovat rozmezí od 1,5 – 2,5 [3, 4]. 

celková likvidita =  
  ěž á       

  á      é      
 [4]               (9) 

  

3.6.4 Ukazatele zadluženosti  

Tyto ukazatele udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 

společnosti a zároveň měří, v jakém rozsahu společnost využívá k financování cizí 

zdroje, posuzuje tedy zadluženost podniku. Zadluženost na podnik nemusí působit 

jen negativně, její růst totiž může přispět ke zvýšení celkové rentability a tím  

i k vyšší tržní hodnotě společnosti, avšak současně zvyšuje riziko finanční 

nerovnováhy společnosti [1]. 

Zabývat se budu těmito základními ukazateli: 

- podíl vlastního kapitálu na aktivech, 

- celková zadluženost. 

  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel znázorňuje, do jaké míry je společnost schopna hradit své 

hospodářské prostředky vlastním kapitálem a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Obecně platí, že růst ukazatele znamená upevňování finanční 

rovnováhy společnosti, avšak neúměrně vysoké hodnoty tohoto ukazatele mohou 

vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků [3,4]. 

podíl vlastního kapitálu na aktivech =  
      í      á 

      á       
  [3]                (10) 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost představuje podíl celkových závazků společnosti 

k celkovým aktivům a výsledky tohoto ukazatele vyjadřují podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu, ze kterého je financován majetek společnosti. Čím je hodnota 

tohoto ukazatele vyšší, tím se zvyšuje riziko věřitelů [3]. 

celková zadluženost =  
   í       

      á       
  [3]                                   (11) 

 

3.7 Predikční modely 

Kromě jednotlivých skupin poměrových ukazatelů se pro hodnocení 

finanční situace společnosti využívá tzv. souhrnných indexů hodnocení finanční 

úrovně společnosti. Smyslem těchto metod je vyjádřit finanční situaci a výkonnost 

jedním číslem. Tyto modely vznikly na základě snahy o včasné rozpoznání příčin 

nerovnováhy společností a mimo jiné mohou signalizovat i úpadek společnosti [3].  

Jednotlivé skupiny těchto modelů jsou znázorněny na obrázku č. 4. 

 

                         Obrázek č. 4: Přehled vybraných predikčních modelů [Zdroj: 3+Vlastní zpracování] 

                                

 

Velkým rozdílem mezi těmito dvěma skupinami predikčních modelů je to, 

že u bankrotních modelů je hodnocena možnost úpadku společnosti, kdežto bonitní 

modely měří zhoršení finanční úrovně společnosti [3]. 
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Pro tuto finanční analýzu jsem se rozhodl použít Altmanův model jako 

zástupce skupiny bankrotních modelů a Kralickuv Quick-test za modely bonitní. 

 

3.7.1 Altmanův model bankrotu 

Altmanova formule bankrotu, nebo také Z-skóre, vychází z diskriminační 

analýzy, která byla uskutečněna koncem 60. a v 80. letech u několika desítek 

úpadkem postižených a nepostižených společností. Profesor Altman stanovil 

diskriminační funkci, která vede k vypočtení Z-skóre a to diferencovaně pro 

společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze a zvlášť pro předvídání 

finančního vývoje ostatních společností [1]. 

Altmanova rovnice výpočtu Z-skóre pro podniky, jejichž akcie nejsou 

registrované k veřejnému obchodování, se vypočte dle následujícího vztahu: 

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

A = čistý provozní kapitál/aktiva celkem, 

B = nerozdělený zisk/aktiva celkem, 

C = EBIT/aktiva celkem,  

D = tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů, 

E = tržby/aktiva celkem. 

Uspokojivou finanční situaci společnosti lze předpovídat, pokud je hodnota 

Z-skóre větší než 2,9. Při hodnotě, která se pohybuje v rozmezí od 1,2 do 2,9, 

hovoříme o tzv. šedé zóně nevyhraněných výsledků a pokud je výsledná hodnota 

ukazatele menší než 1,2, signalizuje to velmi značnou finanční nerovnováhu 

společnosti a je se třeba pomýšlet o možném úpadku společnosti [1].  
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3.7.2 Kralickuv Quick-test 

U Kralickova rychlého testu jsou vybrány čtyři ukazatele a dle jejich 

výsledků dochází k ohodnocení společností přidělováním bodů. Prvním ukazatelem 

tohoto testu je kvóta vlastního kapitálu, která vypovídá o finanční síle společnosti. 

Druhý ukazatel patřící do této skupiny je ukazatel doby splácení dluhu z cash 

flow, který znázorňuje, za jak dlouho by byla společnost schopna splatit své 

veškeré dluhy (krátkodobé i dlouhodobé), pokud by každým rokem vytvářela stejné 

cash flow jako v právě analyzovaném období a charakterizuje finanční rovnováhu 

společnosti. Dalšími dvěma ukazateli jsou ukazatele rentability tržeb a aktiv. 

Rentabilita tržeb není v tomto případě měřena pomocí zisku, nýbrž pomocí cash 

flow. Rentabilita aktiv odráží celkovou úspěšnost výdělečné schopnosti společnosti. 

Jak už bylo zmíněno, dle výsledných hodnot těchto ukazatelů jsou 

společnosti přidělovány body, kterými je hodnocena jejich situace v dané oblasti. 

Výsledná známka tohoto testu je stanovena prostým aritmetickým průměrem bodů 

jednotlivých ukazatelů, jejichž výsledné hodnoty vypočteme následovně: 

Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál/aktiva celkem,    

Doba splácení dluhu z CF = (krátkodobé + dlouhodobé dluhy)/CF, 

CF v tržbách = CF/tržby, 

ROA = EBIT/celková aktiva, 

(CF = výsledek hospodaření + odpisy + změna stavu rezerv) [5]. 

Dle jakých kritérií jsou výsledky hodnoceny, je znázorněno v tabulce č. 3. 

 

                        Tabulka č. 3: Stupnice hodnocení jednotlivých ukazatelů [Zdroj: 5+Vlastní zpracování] 

 

Ukazatel 

Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

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

Doba splácení dluhu 

z CF 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

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

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 
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3.8 Du Pontův pyramidální rozklad 

Pro zvýšení vypovídací schopnosti soustav poměrových ukazatelů jsou tyto 

ukazatele seskupeny do vzájemně propojených pyramidových soustav ukazatelů. 

Typickým představitelem je Du Pontův pyramidální rozklad,  jehož výhodou je také 

možnost kvantifikace, která umožňuje vyčíslit, jakou měrou ovlivní změna 

ukazatele na nižším stupni rozkladu vrcholový ukazatel, tedy rentabilitu vlastního 

kapitálu, kterou je třeba maximalizovat zejména proto, neboť je tento ukazatel 

kritériem výhodnosti vloženého kapitálu [4].         

Ve své práci se zaměřím na tři nástroje, které mají vliv na změnu 

vrcholového ukazatele a těmi jak je možné vidět z obrázku č. 5. jsou: finanční páka, 

zisková marže a obrat aktiv.  

 

 Obrázek č. 5: Schéma Du Pontova pyramidálního rozkladu [Zdroj: 4+Vlastní zpracování] 
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4 Analýza dosavadního finančního stavu firmy 

V této části práce dojde k výpočtu všech užitých ukazatelů k posouzení 

dosavadního stavu společnosti Ferona, a.s. Využity budou stavové a poměrové 

ukazatelů a dále také vybrané predikční modely a Du Pontův pyramidální rozklad. 

Výpočty budou realizovány na základě vzorců uvedených v teoretické části. 

Všechna vstupní data a účetní výkazy za sledované období jsou získány z reálných 

finančních výsledků společnosti a jsou spolu s kompletními výpočty umístěny v 

příloze č. 1, která je součástí této závěrečné práce v elektronické podobě na CD.  

 

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Do analýzy stavových ukazatelů řadíme tzv. vertikální a horizontální rozbor 

finančních výkazů. Tyto postupy umožňují vidět původní absolutní data a také 

procentuální změny těchto dat účetních výkazů v určitých souvislostech a relacích. 

Horizontální analýza zobrazuje nejprve změny jednotlivých ukazatelů v čase a 

vyjádření této změny v procentech, kdežto analýza vertikální zobrazuje 

procentuální vyjádření struktury daného ekonomického ukazatele. 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

      Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv [Zdroj:8+Vlastní zpracování] 
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V rámci výsledků horizontální analýzy aktiv došlo k těmto zásadním 

událostem. Velikost celkových aktiv společnosti Ferona, a.s. se v průběhu 

sledovaného období střídavě měnila. K nejvýraznější změně došlo mezi roky 

2009/2010, kdy se aktiva společnosti dramaticky zvětšila až o 1 464 809 tis. Kč  

a dosáhla účetní hodnoty 9 443 837 tis. Kč, což bylo způsobeno především 

nárůstem zásob obchodního zboží v důsledku očekávaného růstu cen hutních 

výrobků, se kterými tato společnost obchoduje. Dále byla tato změna zapříčiněna 

růstem hodnoty pohledávek vlivem nárůstu cen v průběhu roku 2010 a malou 

investiční aktivitou v dlouhodobém majetku. 

Dlouhodobý majetek se od začátku sledovaného období snižoval, zvýšil se 

až mezi roky 2012/2013 a to o 92 517 tis. Kč na hodnotu 3 485 922 tis. Kč. 

Největší část dlouhodobého majetku tvoří stavby, dále movité věci a pozemky. 

Oběžná aktiva zaznamenala největší změnu v roce 2010, kdy se oproti 

předešlému roku zvětšila o 1 583 958 tis. Kč, na čemž se nejvíce podílel nárůst 

celkových zásob společnosti. Rozhodující položku celkových zásob tvoří zásoby 

obchodního zboží, které oproti konci roku 2009 vzrostly o 884 310 tis. Kč na stav 

2 602 208 tis. Kč z dříve zmíněného důvodu, kterým byl očekávaný růst cen 

hutních výrobků. 

 
      Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv [Zdroj:8+Vlastní zpracování] 
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Podle výsledků horizontální analýzy pasiv lze usoudit, že vlastní kapitál 

společnosti Ferona, a.s. se v průběhu sledovaného období až na období mezi roky 

2011/2012 zvětšoval, což je pro tuto společnost velmi příznivou informací, po tom 

všem, co se společnosti přihodilo v rámci celosvětové hospodářské krize, která 

začala na společnost nepříznivě působit už od jara roku 2008. Největšího rozdílu se 

vlastní kapitál této společnosti dočkal v roce 2013, kdy se oproti roku 2012 zvětšil 

o 295 934 tis. Kč a vyšplhal se na hodnotu 3 980 948 tis. Kč. Příčinou byl zejména 

příznivý výsledek hospodaření běžného účetního období vykazující zisk  

86 730 tis. Kč, kterého bylo dosaženo především díky značné úspoře v oblasti 

nákladů a zlepšení výnosů v oblasti obchodní marže. 

Cizí zdroje společnosti měly během sledovaného období kolísavou tendenci.  

Největší nárůst zaznamenaly v roce 2010, kdy se zvětšily až o 1 322 623 tis. Kč na 

hodnotu 5 759 311 tis. Kč. Na této situaci se nejvýrazněji podepsaly krátkodobé 

dluhy společnosti, mezi kterými zaujímaly rozhodující místo závazky z obchodních 

vztahů, které činily ke konci roku 1 399 928 tis. Kč a kromě zadržených faktur 

z důvodů reklamací a závazků připravených k započtení byly do lhůty splatnosti a 

společnost se ani v tak nepříznivém roce nezpozdila v průběhu celého roku 

s placením svých závazků. 

Časové rozlišení se nejpodstatněji změnilo v období mezi roky 2012/2013 a 

to až o 63,36% na hodnotu 32 433 tis. Kč. Největší hodnotu představovalo časové 

rozlišení úroků z půjčky od akcionáře a úroků z bankovních úvěrů. 
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4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

 

          Tabulka č. 6: Vertikální analýza aktiv [Zdroj:8+Vlastní zpracování] 

Vertikální analýza aktiv 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DM 46,02 37,51 38,50 36,41 37,46 

DNH 0,22 0,16 0,10 0,09 0,04 

DHM 34,37 27,61 27,89 26,60 24,53 

DFM 11,43 9,74 10,51 9,71 12,89 

OA 53,91 62,32 60,54 63,40 62,38 

Zásoby 23,70 30,85 28,60 30,08 30,50 

Dlouhodobé pohledávky 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

Krátkodobé pohledávky 

 

 

 

 

29,60 30,13 28,93 31,12 30,66 

Krátkodobý finanční majetek 0,57 1,30 2,97 2,17 1,18 

Časové rozlišení 0,07 0,17 0,95 0,19 0,16 

 

Z tabulky č. 6, která obsahuje výsledné hodnoty vertikální analýzy aktiv, lze 

vyčíst, že na celkových aktivech se ve sledovaném období nejvíce podílí oběžná 

aktiva, která zaznamenávají stejně jako dlouhodobý majetek střídavě klesající a 

rostoucí charakter, avšak lze konstatovat, že obě dvě tyto položky se příliš nemění. 

Největší položkou dlouhodobého majetku společnosti je DHM, jehož podíl 

na dlouhodobém majetku v celém sledovaném období činí v průměru 28,20%. 

Největší část DHM společnosti tvoří stavby, dále pak movité věci a pozemky. 

V rámci dlouhodobého majetku společnosti Ferona, a.s. stojí za zmínku také DFM 

této společnosti, který v sobě zrcadlí zejména vlastněné podíly Ferony, a.s. na 

vlastních kapitálech dceřiných společností. Největší podíl na dlouhodobém majetku 

měl v roce 2013 a to 12,89%, kdy vykazoval hodnotu 1 199 610 tis. Kč.  

Oběžná aktiva této společnosti jsou každým rokem tvořeny zejména 

zásobami a krátkodobými pohledávkami. Z celkových zásob tvoří rozhodující 

položku zásoby obchodního zboží, které se nejvýrazněji změnily v roce 2010, kdy 

se oproti minulému roku zvětšily o 884 310 tis. Kč vlivem nákupu zásob z důvodu 
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očekávaného růstu cen hutních výrobků. Od té doby tvoří zásoby této společnosti 

téměř polovinu oběžných aktiv a dosahují podobných hodnot. Druhá velká část je 

tvořena krátkodobými pohledávkami, jejichž podíl na oběžných aktivech dosahoval 

největší hodnoty roku 2012 a to 31,12% vykazující hodnotu 2 900 515 tis. Kč. 

Největší část krátkodobých pohledávek této společnosti tvoří každoročně 

pohledávky z obchodních vztahů. 

 

           Tabulka č. 7: Vertikální analýza pasiv [Zdroj:8+Vlastní zpracování] 

Vertikální analýza pasiv 

 2009 2010 2011 2012 2013 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 

[% ] 

 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 44,19 38,85 41,91 39,53 42,78 

Základní kapitál 37,60 31,77 32,66 32,18 32,24 

Kapitálové fondy 3,80 2,60 2,91 2,65 4,08 

Rezervní fondy  2,61 2,21 2,38 2,43 2,43 

VH minulých let 18,90 0,16 2,24 3,82 3,10 

VH běžného účetního období  -18,72 2,13 1,72 -1,54 0,93 

Cizí zdroje  55,60 60,98 57,82 60,25 56,87 

Dlouhodobé dluhy 1,74 1,42 1,21 1,19 0,88 

Krátkodobé dluhy 13,01 23,97 19,70 19,38 18,40 

Bankovní úvěry 40,85 35,59 36,92 39,68 37,59 

Časové rozlišení 0,20 0,16 0,27 0,21 0,35 

 

Vertikální analýza pasiv odhalila, že společnost kryje svůj majetek z větší 

části cizími zdroji, jejichž podíl na celkových pasivech podniku tvoří ve 

sledovaném období v průměru 58,30% a podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech v průměru 41,45%. Opětovně lze zpozorovat u obou položek střídavě 

rostoucí a klesající trend a ne příliš velké změny. 

Největší podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech za sledované 

období měla společnost v roce 2009 (44,19%) a to i přes velmi nepříznivý výsledek 

hospodaření běžného účetního období, kde došlo ke ztrátě až 1 493 437 tis. Kč, 
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která byla tvořena především vlivem cenových propadů hutních výrobků na trhu a 

tvorbou opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku společnosti. 

Cizí zdroje společnosti, jak už bylo zmíněno, tvoří převážnou část zdrojů 

krytí majetku společnosti. Největší podíl na této skutečnosti mají bankovní úvěry, 

které dosahovaly největšího podílu rovněž v roce 2009 a to 40,85%. Celková 

hodnota těchto úvěrů činila na konci roku 3 259 495 tis. Kč. Společnost čerpala 

k datu účetní závěrky krátkodobý provozní úvěr na financování oběžných aktiv a 

eskontní úvěry a určitou část (1,16%) tvořili také závazky z regresního faktoringu.  

Největší část tedy tvořily (98,84%) a každoročně tvoří krátkodobé bankovní úvěry. 

 

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 
                     Tabulka č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty [Zdroj:8+Vlastní zpracování] 

            

 

Pomocí horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je zobrazen vývoj jak 

výnosů společnosti Ferona, a.s., tak nákladů této společnosti. Jelikož se jedná o 

společnost, která na trhu vystupuje jako skladový velkoobchod s hutním 
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materiálem, největší část jejich výnosů tedy tvoří tržby za prodané zboží a největší 

část nákladů tvoří náklady vynaložené na prodané zboží, které jsou spojeny nejen 

s nákupem hutního materiálu, ale také s jeho skladováním, úpravou apod. Jak je 

známo, u výrobního podniku jsou jeho podstatnými položkami výkony a výkonová 

spotřeba, kdežto u obchodního podniku, jako je Ferona, a.s. je to především 

obchodní marže, která se nejvýrazněji změnila v roce 2010, kdy se oproti roku 

2009, který byl nejvíce poznamenán krizí hospodářství a s ní souvisejícími 

významnými propady cen obchodního zboží zvětšila až o 1 275 473 tis. Kč, 

vykazující procentuální změnu 8958,86%. V dalších letech (2011, 2012) docházelo 

k poklesu obchodní marže, což bylo nejprve způsobeno zvyšujícími se náklady 

souvisejícími s prodejem zboží ve vztahu k tržbám za prodané zboží, které nebyly 

dostatečně vysoké, aby mohlo dojít k růstu marže. V roce 2012 však došlo 

k poklesu vlivem cenové nestability zboží, která převládala po většinu tohoto roku, 

kdy se trh s hutními materiály zúžil v celé Evropě o cca. 10%. Tato skutečnost 

evokovala pokles marže o 153 694 tis. Kč (12,45%).  Společnost v této oblasti 

přijala restriktivní opatření týkající se změn v systému řízení, které vedly zejména 

ke zvýšení efektivnosti obchodu a logistiky. Výsledky se dostavily a obchodní 

marže v dalším roce (2013) opět vzrostla, přesněji o 54 632 tis. Kč (5,06%). 

V souvislosti s touto společností stojí za zmínku také její tržby plynoucí 

z poskytovaných služeb, které jsou reprezentovány dělením a úpravami materiálu 

jako je například vypalování tlustých plechů dle požadavků zákazníků a službami 

poskytovanými dceřiným společnostem. Tyto tržby se nejpodstatněji změnily 

v roce 2013, kdy zaznamenaly nárůst o 56 312 tis. Kč (45,49%) v důsledku zahrnutí 

částky 49 502 tis. Kč za služby z pronájmů a výjimečného objemu 

zprostředkovatelských služeb.  

Přidaná hodnota, která závisí na výsledných hodnotách obchodní marže, 

výkonů a výkonové spotřeby a tím tedy vypovídá o tom, kolik byl podnik schopný 

vydělat z tržeb a s nimi spojenými náklady byla ovlivněna dříve zmíněnými 

položkami a v podstatě se měnila stejným směrem jako tyto položky. Největší 

hodnoty dosáhla v roce 2010 (1 087 808 tis. Kč), kdy byly výsledky těchto položek 

nejpříznivější. 
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Za zmínku stojí také velké změny ve vývoji tržeb z prodeje DHM a 

materiálu, které až na období mezi roky 2011/2012 vykazovaly výrazně rostoucí 

charakter. Nejvíce vzrostly v roce 2010, kdy se oproti roku 2009 zvětšily až o 

34 807 tis. Kč (201,46%) a nejvíce klesly v letech 2011/201, kdy se zmenšily o 

20 350 tis. Kč (39,07%). 

Výsledek hospodaření běžného účetního období zaznamenal nejprve vysoký 

růst (2010), poté se snižoval a opětovně zvýšil až na konci sledovaného období 

(2013). Největší změnu tedy zaznamenal v roce 2010, kdy oproti předešlému roku 

vzrostl o 1 694 501 tis. Kč. Výsledkem byl zisk 201 064 tis. Kč vytvořený zejména 

díky příznivému výsledku obchodní marže a tržeb plynoucích z výrobků a služeb. 

 

4.1.4 Vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty 

 
                            Tabulka č. 9 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty [Zdroj:8+Vlastní zpracování] 
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Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty sleduje strukturu výnosů a nákladů 

v letech 2009 – 2013. Jako vztažné veličiny byly použity celkové výnosy a celkové 

náklady.  

Z výsledků je zřejmé, že nejvíce podnik zatěžují náklady vynaložené na 

prodané zboží, které se nejvíce podílely na struktuře celkových nákladů společnosti 

v roce 2009 (98,77%), kdy jejich hodnota činila 11 136 894 tis. Kč a o rok později 

jejich podíl klesl o 9,34%, což vedlo k procentuálnímu růstu obchodní marže. Poté 

co hodnota klesla na zmíněných 89,43% už nedošlo k žádným důležitým změnám. 

Zmínit lze také výkonovou spotřebu, ostatní provozní náklady a osobní náklady 

společnosti. Výkonová spotřeba, která může představovat například součet nákladů 

vynaložených na spotřebované nákupy materiálu a ostatních neskladovatelných 

dodávek vykazovala až na rok 2011 rostoucí charakter a její procentuální podíl na 

struktuře celkových nákladů vykazoval průměrnou hodnotu 10,50%. Ostatní 

provozní náklady svůj podíl v průběhu období 2009-2013 každoročně zvyšovaly 

z počátečních 9,09% (2009) na 15,19% (2013), kdežto osobní náklady svůj podíl 

naopak neustále snižovaly a to z 4,92% (2009) na konečných 3,60% (2013), 

v důsledku každoročního snižování mzdových nákladů a s tím spojeným úbytkem 

pracovníků společnosti, který v rámci celého sledovaného období činil z původního 

počtu 1239 snížení až o286 pracovníků. Další položky tvořily opomenutelné 

množství. 

Jak už bylo zmíněno u horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty, hlavní 

podstatou výdělečné činnosti společnosti Ferona, a.s. jsou tržby za prodané zboží. 

Největší podíl na celkových výnosech měly tyto tržby v roce 2011 (99,13%), kdy 

vykazovaly hodnotu 14 443 125 tis. Kč. V celém sledovaném období byl u této 

položky zpozorován střídavě klesající a rostoucí trend, avšak nejednalo se o velké 

změny. Mezi další položky do určité míry ovlivňující celkové výnosy společnosti 

patří také výkony a ostatní provozní výnosy. Výkony mají průměrný podíl na 

celkových výnosech společnosti za celé sledované období 8,71% a ostatní provozní 

výnosy 12,99%. Ani těmto dvěma položkám se v celém sledovaném období 

nedostává významných změn a další položky celkových výnosů společnosti jsou 

vzhledem k jejich procentuálnímu podílu zanedbatelné.   
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4.2 Poměrová analýza 

4.2.1 Rentabilita 

Pomocí ukazatelů rentability je možné vyhodnotit schopnost společnosti 

tvořit zisk. Tyto ukazatele poměřují zisk vůči vloženému kapitálu a tím je možné 

zjistit míru výnosnosti tohoto kapitálu. Výsledné hodnoty, které jsou obsaženy 

v tabulce č. 10, byly získány dosazením výsledků z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

do vzorců, které byly uvedeny v teoretické části práce. Výsledky jsou rovněž 

zobrazeny v grafu č. 1. 

 
          Tabulka č. 10: Analýza rentability [Zdroj: 8+Vlastní zpracování] 

 

Ukazatele rentability 

2009 2010 2011 2012 2013 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 
ROE -42,35 5,48 4,10 -3,90 2,18 

ROA -11,73 3,59 3,01 0,44 1,67 

ROS -8,40 2,56 1,92 0,30 1,16 

 

Z výsledných hodnot ukazatelů rentability je zjevné, že nejhorší rokem pro 

společnost byl rok 2009, ve kterém na společnost nejvíce dolehl vliv celosvětové 

hospodářské krize. Výsledkem hospodaření za účetní období byla enormní ztráta 

v hodnotě 1 493 437 tis. Kč. Žádné prognózy z přelomu let 2008/2009 

nepředpokládaly tak prudký pokles spotřeby oceli v našem regionu, jaký nakonec 

vykazují neúprosné statistiky roku 2009. Po tomto roce bylo jasné, že bude trvat 

několik let, než se průmyslová výroba a tudíž i spotřeba vrátí na předkrizovou 

úroveň. Příznivý nebyl ani výsledek hospodaření za účetní období roku 2012, jehož 

výsledkem byla rovněž ztráta a to o hodnotě 149 569 tis. Kč vlivem cenové 

nestability na trhu, která převládala po většinu tohoto roku. Celkový trh s hutními 

materiály se v celé Evropě smrštil o zhruba 10%, což vedlo k poklesu tvorby 

obchodní marže a tvorby opravných položek k aktivům, přesněji k pohledávkám a 

finančním investicím. Po tomto obtížném roce pokračovalo vedení společnosti 

v realizaci rozhodných opatření zaměřených na zvýšení efektivnosti všech procesů 

ve firmě. Tato opatření nastavila společnost na tvrdé tržní podmínky a zajistí tak 



Bc. Marek Delevský: Finanční analýza vybrané společnosti 
 

2015 36 
 

její dominantní postavení na trhu i v budoucnu. Výsledky těchto opatření, které 

byly orientované především na zvýšení efektivnosti obchodu a logistiky, se 

dostavily už následujícím rokem, kdy se společnost vrátila do ziskového 

hospodaření. Dle výsledků rentability sledovaného období po roce 2009 lze 

konstatovat, že situace společnosti Ferona, a.s. je nyní stabilizovaná. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vlastního 

kapitálu. Ukazatel zaznamenal v průběhu sledovaného období střídavě klesající a 

rostoucí charakter. K největšímu poklesu došlo ve zmíněném roce 2009 (-42,35%), 

kdy společnost Ferona, a.s. vykázala výraznou ztrátu 1 493 437 tis. Kč, která byla 

tvořena především vlivem cenových propadů hutních výrobků na trhu a tvorbou 

opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Naopak nejvyšší 

hodnotu, která byla vypočtena dle vztahu (1), zaznamenala v roce 2010 (5,48%), 

kdy společnost dosáhla nejvyššího zisku po zdanění a to ve výši 201 064 tis. Kč 

v důsledku návratu tvorby obchodní marže na úroveň odpovídající poptávce a také 

díky příznivé výši tržeb získaných za výrobky a služby, které činily 121 231 tis. Kč. 

Rentabilita aktiv (ROA) vyjadřuje, jaká část zisku byla vygenerována z 

celkových aktiv. Ukazatel se v celém sledovaném období měnil stejně jako ostatní 

ukazatele rentability, kdy střídavě klesal a rostl. Nejvyšších hodnot nabývá v roce 

2010 (3,59%), který byl dle výsledků všech ukazatelů rentability 

nejpříznivějším. Výsledky let 2009 a 2012 byly zapříčiněny nepříznivou situací 

společnosti, která je podrobněji popsána ve výše uvedeném souhrnném komentáři 

ukazatelů rentability. 

Rentabilita tržeb (ROS) poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy 

musíme ve firmě vytvořit, abychom dosáhli jedné koruny zisku. Hodnoty tohoto 

ukazatele byly vypočteny podle vztahu (3). Nejnižší hodnoty dosáhla v krizovém 

roce 2009 (-8,40%). Po tomto roce plném nejistoty, se společnosti podařilo 

eliminovat ztráty z hospodářské krize a vrátit se do černých čísel, výsledkem byla 

v následujícím roce nejvyšší dosažená hodnota tohoto ukazatele (2,56%), kdy 

společnost dosáhla tržeb za prodej zboží v hodnotě až 13 225 028 tis. Kč. 
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                  Graf č. 1: Vývoj rentability [Zdroj: vlastní zpracování] 

             

 

4.2.2 Aktivita 

Ukazatele aktivity měří, jak je společnost aktivní v nakládání se svými 

prostředky. Stejně jako ukazatele rentability, tak i tyto ukazatele čerpají údaje 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Všechny vzorce pro výpočet ukazatelů aktivity 

se nacházejí v teoretické části. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce  

č. 11 a zobrazeny v grafu č. 2.  

 
           Tabulka č. 11: Analýza aktivity [Zdroj: 8+Vlastní zpracování] 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

doba obratu zásob [dny] 62 80 66 73 77 

doba obratu pohledávek [dny] 70 67 57 60 60 

doba obratu závazků [dny] 30 39 33 31 32 
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Doba obratu zásob udává, za jakou dobu ve dnech firma průměrně prodá 

tyto zásoby. Hodnoty tohoto ukazatele mají kolísavý trend a v průběhu sledovaného 

období se pohybovaly od 62 do 80 dnů. Nejrychleji své zásoby prodala tato 

společnosti v roce 2009 (62 dnů), kdy byla jejím hlavním cílem optimalizace zásob, 

kterých v důsledku nižší poptávky zůstalo značné množství v obchodní síti, u 

zákazníků i konečných spotřebitelů a díky slabé poptávce se tyto zásoby realizovaly 

v konečné spotřebě pomaleji než obvykle, což vedlo k postupnému snižování zásob 

realizací prodejů a snížením objemu objednávek u dodavatelů. Redukce zásob byla 

v roce 2009 globálním jevem u všech distributorů oceli. O rok později narostla 

doba obratu zásob až o 18 dnů vlivem nákupu zásob z důvodu očekávaného růstu 

cen hutního materiálu. Zásoby v tomto období vzrostly o 884 310 tis. Kč na stav 

2 602 208 tis. Kč. V roce 2011 doba obratu znovu klesla a to o 14 dnů z důvodu 

cíleného snižování zásob v závěru roku z důvodu trvajícího poklesu cen. Výsledky 

vypovídají o tom, že společnost umí se svými zásobami efektivně pracovat a 

v případě jakýchkoliv změn cen, či poptávky je dokáže optimalizovat. 

Doba obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, 

za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Ukazatel vykazuje rovněž kolísavý 

trend, zejména však klesal, což je pro společnost jedině dobře. V průměru se 

pohyboval okolo 63 dnů, což není špatný výsledek vzhledem ke skutečnosti, že 

nežádoucí vývoj tohoto ukazatele se týká hodnot nad 90 dní. Největší byla hodnota 

v krizovém roce 2009 (70 dnů), kdy byla hodnota splatnosti pohledávek i přes 

pokles pohledávek oproti roku 2008 prodloužena o 17 dnů vlivem zpomalování 

inkasa. Vzhledem k relativně vysoké době obratu pohledávek vůči závazkům se 

bude jeden z návrhů možného zlepšení finanční situace týkat pokusu o snížení této 

doby. 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli 

obchodní úvěr. Ukazatel střídavě roste a klesá. Společnosti se daří splácet závazky 

vůči dodavatelům ve sledovaném období v průměru za 33 dní. Je známo, že doba 

obratu závazků, by měla být delší, než doba obratu pohledávek, což se společnosti 

každoročně nedaří. Hodnoty tohoto ukazatele jsou dokonce každým rokem téměř 

dvakrát nižší než doba obratu pohledávek, což pro společnost nemůže být 

pozitivním výsledkem. 
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                       Graf č. 2: Vývoj aktivity [Zdroj: vlastní zpracování] 

            

 

4.2.3 Likvidita 

Dalším ukazatelem pro posouzení finančního zdraví společnosti je likvidita, 

která vyjadřuje schopnost společnosti krátkodobě uhradit své závazky. Veškeré 

číselné hodnoty byly vypočteny dle vzorců obsažených v  teoretické části, do nichž 

byly dosazeny konkrétní čísla externích výkazů společnosti. V tabulce č. 12 se 

nacházejí výsledné hodnoty, které jsou následně zobrazeny v grafickém vyjádření a 

to v grafu č. 3. 

 
              Tabulka č. 12: Analýza likvidity [Zdroj: 8+Vlastní zpracování] 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita  0,04 0,06 0,17 0,13 0,07 

Běžná likvidita 2,32 1,31 1,62 1,72 1,73 

Celková likvidita 4,14 2,60 3,07 3,27 3,39 
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Z tabulky č. 12 je zřejmé, že okamžitá likvidita společnosti Ferona, a.s. 

nedosáhla v celém sledovaném období minimální doporučené hodnoty 0,2, v tomto 

případě to však neznamená, že by tato společnost nebyla schopna dostát svým 

závazkům. Společnost Ferona, a.s. má k dispozici tzv. kontokorentní úvěr, který ji 

umožňuje plynule měnit potřebu zdrojů, ze kterých hradí tyto závazky. Nejnižší 

hodnoty tohoto ukazatele bylo dosaženo v roce 2009 (0,04) vlivem výrazného 

snížení krátkodobého finančního majetku společnosti, který oproti počátku tohoto 

roku klesl o více než 34 mil. Kč v důsledku většího směřování inkas od zákazníků 

na kontokorentní účet v posledních dnech roku.  Jako pozitivum lze vyhodnotit růst 

tohoto ukazatele po krizovém roce 2009, kdy hodnota okamžité likvidity vzrostla 

v roce 2011 na 0,17, avšak po tomto roce znovu dochází k poklesu. Skutečnost,  

že hodnoty okamžité likvidity nedosahují optimálních hodnot tedy neznamená, že 

by měla tato společnost finanční problémy. 

Doporučené rozmezí hodnot pro běžnou likviditu se pohybuje v rozmezí od 

1 do 1,5. Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočteny dle vzorce (8). Jestliže je poměr 

menší než 1, podnik musí spoléhat na prodej zásob, což se nestalo ani v jednom 

roce. V celém sledovaném období, vyjímaje roku 2010, se hodnota pohybovala od 

1,62 – 2,32, což převyšuje doporučené rozmezí a lze konstatovat, že podnik 

v těchto letech jednal konzervativně a to zejména v krizovém roce 2009 (2,32), kdy 

právě volbou této strategie doufal v rychlejší a vyšší odražení ode dna, než svých 

konkurentů. V doporučeném rozmezí se nachází pouze hodnota z roku 2010 (1,31), 

která odpovídá průměrné strategii řízení rizika likvidity. Překročení doporučeného 

rozmezí je z hlediska potenciálních věřitelů hodnoceno kladně, neboť to poukazuje 

na více než optimální schopnost společnosti splácet své závazky včas  

a v požadované výši. Mimo jiné to také svědčí o relativně velkém množství kapitálu 

vázaném v oběžných aktivech. 

Celková likvidita informuje o tom, kolikrát pokryjí oběžná aktiva 

krátkodobé dluhy podniku. Doporučená hodnota pro tento ukazatel se nachází 

v rozmezí 1,5 – 2,5. Dle vztahu (9) se ani jeden rok z analyzovaného období 

nenacházel v doporučeném rozmezí. Hodnoty ukazatele nabývaly hodnot od 2,60 

do 4,14. Na dosažených výsledcích i tohoto stupně likvidity lze zpozorovat,  

že společnost Ferona, a.s. opravdu preferuje konzervativní styl řízení likvidity 
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(hodnota větší než 2,5).  Nejvyšší hodnota z roku 2009, kdy se hodnota celkové 

likvidity dostala na hodnotu 4,14, byla zapříčiněna neúměrnou hodnotou 

krátkodobých závazků k oběžným aktivům. Tato situace vyplynula z hospodářské 

krize, kdy docházelo k postupnému snižování zásob realizací prodejů a snížením 

objemu objednávek u dodavatelů a tím tak tvorbě závazků. Nejblíže doporučeného 

rozmezí byla hodnota dosažená v roce 2010 (2,60), kdy s rostoucími dluhy v roce 

2010 a to zejména u dodavatelů rostly také zásoby obchodního zboží, které oproti 

konci roku 2009 vzrostly až o 884 310 tis. Kč na stav 2 602 208 tis. Kč vlivem 

nákupu zásob v závěru roku z důvodu očekávaného růstu cen hutních výrobků. 

Na závěr bych dodal, že i přes složitou situaci v roce 2009 byly v každém 

roce sledovaného období krátkodobé závazky převyšovány krátkodobými 

pohledávkami a společnost tak nebyla v platební neschopnosti. Rovněž se 

v průběhu celého sledovaného období nezpozdila s placením svých závazků. 

 

                                Graf č. 3: Vývoj likvidity [Zdroj: vlastní zpracování] 
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4.2.4 Zadluženost 

Zadluženost vyjadřuje rozsah, v jakém podnik využívá k financování dluh. 

Ukazatele zadluženosti čerpají údaje z rozvahy. Potřebné vzorce pro výpočet 

ukazatelů zadluženosti a finanční stability společnosti jsou vymezeny v teoretické 

části práce. Výsledky těchto ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 13 a dále jsou 

graficky znázorněny v grafu č. 4. 

 

               Tabulka č. 13: Analýza zadluženosti [Zdroj: 8+ vlastní zpracování] 

 

Ukazatele zadluženosti 

2009 2010 2011 2012 2013 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 

[%] 

 
Podíl vlastního kapitálu na aktivech 44,19 38,85 41,91 39,53 42,78 

Celková zadluženost 55,60 60,98 57,82 60,25 56,87 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech je nejdůležitější ukazatel k hodnocení 

celkové finanční situace společnosti. K výsledným hodnotám tohoto ukazatele jsem 

dospěl vztahem (10). Tento ukazatel úzce souvisí s celkovou zadlužeností a měří 

podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Ukazatel má kolísavou tendenci a 

příliš se nemění. V průměru za celé sledované období jsou aktiva kryta vlastním 

kapitálem ze 41,45%. Doporučená hodnota krytí celkových aktiv vlastním 

kapitálem je 50%, avšak za přijatelnou lze považovat hodnotu přesahující 40%, což 

se společnosti v průměru za celé sledované období daří. 

Celková zadluženost charakterizuje finanční úroveň firmy. Ukazuje nám 

míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem nejen pro 

věřitele, ale především pro bankovní instituce. Celková zadluženosti společnosti 

Ferona, a.s. se podle vzorce (11) pohybuje za období (2009 – 2013) průměrně okolo 

58,30%, což lze považovat za přijatelnou úroveň. Tato společnosti ani v roce 2009 

neztratila důvěru bankovních domů a po celé sledované období nebyla v prodlení se 

splácením jakýchkoliv svých závazků. Výsledky dokazují předešlá tvrzení o tom, 

že finanční situace této společnosti je stabilizovaná.  
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                  Graf č. 4: Vývoj zadluženosti [Zdroj: vlastní zpracování] 

            

 

4.3 Analýza predikčních modelů 

4.3.1 Altmanův model bankrotu 

Bankrotní modely indikují finanční stav firmy a ohrožení případným 

bankrotem. 

        

                         Tabulka č. 14: Vývoj Altmanova modelu [Zdroj: 8+vlastní zpracování] 

                         Altmanův model bankrotu 

                      Ukazatele Váha 2009 2010 2011 2012 2013 

A čistý provozní kapitál/aktiva celkem 0,717 0,41 0,38 0,41 0,44 0,44 

B nerozdělený zisk/aktiva celkem 0,847 0,19 0,00 0,02 0,04 0,02 

C EBIT/aktiva celkem 3,107 -0,12 0,04 0,03 0,00 0,02 

D tržní hodnota VK/účetní hodnota 

celkových dluhů 

0,420 0,79 0,64 0,72 0,66 0,75 

E tržby/aktiva celkem 0,998 1,40 1,40 1,57 1,50 1,44 
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Rovnice Altmanova modelu pro podnik Ferona, a.s., jehož akcie nejsou 

registrované k veřejnému obchodování, byla vypočtena následujícím vztahem: 

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

Z tabulky č. 14 lze zjistit příznivou informaci o tom, že hodnoty Z-skóre 

každého roku převyšují hodnotu 1,2, která by znamenala ohrožení vážnými 

finančními problémy, avšak jsou rovněž vzdáleny pásmu prosperity, tedy hodnot 

větších než 2,9. Výsledky lze v každém sledovaném roce zařadit do pásma šedé 

zóny, tedy zóny nevyhraněných výsledků a nelze tedy jednoznačně rozhodnout o 

tom, zda je tato společnost finančně zdravá. Nejnižší hodnota byla naměřena v roce 

2009 (1,82), což se dalo předpokládat a vše bylo zapříčiněno mnohokrát 

zmiňovanou hospodářskou krizí. Vzhledem ke skutečnosti, že po krizovém roce se 

hodnoty ukazatele zvyšovaly a jsou blíže pásmu prosperity, lze konstatovat, že 

dosavadní finanční situace této společnosti je stabilní a v budoucnu by této 

společnosti bankrot hrozit neměl, nicméně bych vzhledem k těmto nejednoznačným 

výsledkům doporučoval sledovat vývoj finančního stavu v čase.  

 

4.3.2 Kralickuv Quick-test 

Tento test poskytuje rychlou možnost, jak ohodnotit v jaké finanční situaci 

se společnost nacházela v daném roce. Body byly přiděleny a situace hodnocena na 

základě stupnice, která je obsažena v teoretické části práce. 

 
          Tabulka č. 15: Vývoj Kralickova Quick-testu [Zdroj: 8+vlastní zpracování] 

                                 Kralickuv Quick-test 

                                  Ukazatele 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvóta vlastního kapitálu – VK/aktiva celkem [%] 44,19 38,85 41,91 39,53 42,78 

Doba splácení dluhu z CF 

(krátkodobé + dlouhodobé dluhy)/CF 

-0,89 4,92 6,12 15,91 5,48 

CF v tržbách – CF/tržby [%] -11,82 3,69 2,17 0,86 2,44 

ROA – EBIT/celková aktiva [%] -11,73 3,59 3,01 0,44 1,67 

hodnocení finanční stability 

ů 

3,00 1,50 2,00 2,50 2,00 

hodnocení výnosové situace 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

výsledná hodnota celkové situace 

ů 

4,00 2,75 3,00 3,25 3,00 
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Na základě výsledků Kralickova Quick-testu, jehož výsledná hodnota byla 

vypočtena prostým aritmetickým průměrem jednotlivých bodových hodnocení za 

dané odvětví, je patrné, že společnost Ferona, a.s. se vlivem hospodářské krize 

nacházela v roce 2009 opravdu ve špatné finanční situaci a výsledná hodnota tohoto 

testu, která přesáhla číslo 3, je toho důkazem. Dalším nepříznivým rokem byl pro 

společnost rok 2012, kdy společnost vykázala ztrátu v hodnotě 143 569 tis. Kč 

v důsledku cenové nestability na trhu s hutním materiálem, která převládala po 

většinu tohoto roku. Celkový trh s hutními materiály se v celé Evropě smrštil o 

zhruba 10%, což zapříčinilo pokles tvorby obchodní marže a tvorby opravných 

položek k aktivům (k pohledávkám a finančním investicím). Po tomto obtížném 

přijalo vedení společnosti rozhodná opatření zaměřená na zvýšení efektivnosti 

všech procesů ve firmě. Výsledky těchto opatření, které byly orientované 

především na zvýšení efektivnosti obchodu a logistiky, se dostavily už následujícím 

rokem, kdy se společnost vrátila do ziskového hospodaření a dokonce zvýšila 

objem prodeje o necelá 2% na úctyhodných 774 tisíc tun.  

V ostatních letech sledovaného období se dle výsledků Kralickova Quick-

testu společnost nacházela v průměrné finanční situaci, kdy hodnoty nepřesahovaly 

číslo 3, avšak nebyly ani menší než 2, a to zejména díky její docela silné pozici v 

oblasti struktury kapitálu s podílem vlastního kapitálu pohybujícího se okolo 40%.  

I přes ne příliš příznivé hodnoty ukazatele doby splácení dluhu z cash flow, kde se 

v roce 2009 dostala do záporných hodnot, lze její finanční stabilitu hodnotit vesměs 

jako velmi dobrou, zejména díky tomu, že se společnosti podařilo hned 

následujícím rokem dostat do kladných čísel a pokrýt tak ztráty krizového roku. 

Na celkové výsledné hodnoty jednotlivých let měla nepříznivý vliv zejména 

výnosová situace této společnosti, která se však odvíjí od složité situace, ve které se 

nachází samotný hutní průmysl. 
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4.4 Du Pontův pyramidální rozklad 

Du Pontův pyramidální rozklad, bude vypočten pro celé sledované období 

2009 – 2013. Výpočty budou zaměřeny na tři úrovně tohoto rozkladu a tím 

zjistíme, jak zisková marže, obrat aktiv a multiplikátor ovlivnily změnu výnosu na 

vlastní jmění, ať už kladně či záporně. Analýza bude provedena srovnáním 

dosažené skutečnosti (období 1) se stavem dosaženým v minulosti (období 0).  

K výpočtu byla nejprve použita metoda rozkladu celkové diference na 

základě logaritmu indexů, avšak z důvodu záporných hodnot čistého zisku, kdy 

společnost v letech 2009 a 2012 vykázala ztrátu, bylo možné spočítat úplný rozklad 

pouze pro období 2010/2011. Logaritmická metoda totiž vychází z indexů změn 

jednotlivých ukazatelů a ukazatel nesmí mít zápornou hodnotu, tj. čitatel  

i jmenovatel mají různá znaménka, nebo má-li ukazatel hodnotu nulovou. 

Vzhledem k tomu byla pro výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu uplatněna 

metoda funkcionální, která oproti logaritmické metodě umožňuje pracovat i se 

zápornými hodnotami.  

Z výše uvedeného důvodu jsem se rozhodl, v této práci zveřejnit pouze 

výsledky Du Pontova pyramidálního rozkladu pomocí metody funkcionální, avšak 

výpočty metody podle logaritmu indexů bude možno nalézt v elektronické příloze 

č. 1 (Excel) a to se všemi dalšími výpočty a postupy na přiloženém CD, které je 

součástí této práce. Vztahy pro výpočet logaritmické metody byly čerpány 

z knižního zdroje [4] a pro metodu funkcionální z knižního zdroje [1].         

 

4.4.1 Výsledky Du Pontova rozkladu funkcionální metodou 

Funkcionální metoda přiřazuje syntetického ukazatele k jednotlivým 

analytickým ukazatelům dělením, není citlivá na volbu pořadí dílčích ukazatelů  

a jak už bylo zmíněno, ani záporné hodnoty analytických ukazatelů neovlivňují 

výsledek.  

V tabulce č. 16 jsou obsaženy vstupní hodnoty veličin, potřebných pro 

výpočet všech tří úrovní Du Pontova rozkladu, kterým jsem se zabýval.  
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                           Tabulka č. 16: Vstupní parametry pro výpočet rozkladu [Zdroj: 8+vlastní zpracování] 

    Ukazatel 
Hodnota ukazatele (v tis. Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 

čistý zisk -1 493 437 201 064 158 006 -143 569 86 730 

vlastní jmění 3 526 158 3 669 377 3 849 233 3 685 014 3 980 948 

aktiva celkem 7 979 028 9 443 837 9 184 635 9 321 121 9 305 452 

tržby 11 151 131 13 225 028 14 443 125 14 014 401 13 423 819 

 

Výše uvedené vstupní hodnoty byly dosazeny do vztahů, nacházejících se 

v teoretické části práce a to v obrazovém schématu Du Pontova pyramidálního 

rozkladu, na základě kterých došlo k výpočtu potřebných ukazatelů všech tří úrovní 

a následně byly tyto výpočty aplikovány na samotnou funkcionální metodu. 

Využitím této metody došlo k úspěšnému výpočtu výsledných hodnot absolutních a 

relativních změn jednotlivých ukazatelů. Relativní změny jsou vyjádřeny 

v procentech. V tabulce č. 17 se nachází výsledky celkové změny syntetického 

ukazatele, tedy výnosu na vlastní jmění za sledované období 2009 – 2013. 

            

             Tabulka č. 17: Celková změna syntetického ukazatele [Zdroj: 8+vlastní zpracování] 

                                 Celková změna syntetického ukazatele (ROE) 

2009/2010 2010/2011 

absolutní změna relativní změna [%] 

 

absolutní změna relativní změna [%] 

 0,4783 -112,94 -0,0137 -25,09 

2011/2012 2012/2013 

absolutní změna relativní změna [%] absolutní změna relativní změna [%] 

-0,0800 -194,91 0,0607 -155,92 

 

Všechny potřebné výpočty, ať už pro zjištění celkové změny syntetického 

ukazatele (ROE), nebo změn jednotlivých analytických ukazatelů a jejich 

následného vlivu na ROE, se nacházejí v příloze č. 1. V následující tabulce (č. 18) 

je znázorněn vliv jednotlivých analytických ukazatelů na celkovou změnu 

syntetického ukazatele.  
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                        Tabulka č. 18: Vliv analytických ukazatelů na změnu ROE [Zdroj: 8+vlastní zpracování] 

                     Vliv analytických ukazatelů na změnu syntetického ukazatele (ROE) 

 

Název ukazatele 

2009/2010 2010/2011 

absolutní 

změna 

 relativní 

změna [%] 

 

absolutní 

změna 

 relativní 

změna [%] 

 vliv změny multiplikátoru -0,0258 6,09 -0,0036 -6,63 

vliv změny výnosu aktiv (ROA) 0,5041 -119,03 -0,0101 -18,46 

vliv změny ziskové marže 0,5045 -119,12 -0,0157 -28,66 

vliv změny obratu aktiv -0,0004 0,09 0,0056 10,20 

 

Název ukazatele 

2011/2012 2012/2013 

absolutní 

změna 

 relativní 

změna [%] 

 

absolutní 

změna 

 relativní 

změna [%] 

 vliv změny multiplikátoru 0,0001 0,23 0,0006 -1,41 

vliv změny výnosu aktiv (ROA) -0,0801 -195,14 0,0602 -154,50 

vliv změny ziskové marže -0,08006 -195,04 0,0599 -153,74 

vliv změny obratu aktiv -0,00004 -0,10 0,0003 -0,76 

 

Komentář k výsledkům Du Pontova pyramidálního rozkladu  

Jak je patrné z tabulky č. 19, tak v celém sledovaném období 2009 – 2013 

dochází k záporným celkovým změnám výnosu na vlastní jmění, což je pro tuto 

společnost nepříznivou informací a rozhodujícím determinantem, který zapříčinil 

značné poklesy ROE, byla zisková marže, ke které se podrobněji vyjádřím 

v kapitole, která bude obsahovat vyhodnocení dosavadní situace. 

 
                       Tabulka č. 19: Výsledky Du Pontova pyramidálního rozkladu [Zdroj: 8+vlastní zpracování] 

Období 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Ukazatel [%] [%] [%] [%] 

celková změna výnosu na vlastní jmění -112,94 -25,09 -194,91 -155,92 

1. vliv změny multiplikátoru 6,09 -6,63 0,23 -1,41 

2. vliv změny výnosu na aktiva -119,03 -18,46 -195,14 -154,50 

   2.1 vliv změny ziskové marže -119,12 -28,66 -195,04 -153,74 

   2.2 vliv změny obratu aktiv 0,09 10,20 -0,10 -0,76 
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K největší záporné celkové změně syntetického ukazatele ROE došlo 

v období let 2011/2012 (-194,91%), což bylo zapříčiněno především záporným 

výsledkem hospodaření běžného účetního období, kdy společnost vykázala oproti 

předešlému roku 2011 ztrátu ve výši až 301 575 tis. Kč, procentuálně se jedná o 

pokles o hodnotě 190,86%. Ztráta byla zapříčiněna cenovou nestabilitou, která na 

trhu převládala po většinu roku 2012, kdy se celkový hutní průmysl v Evropě zúžil 

cca. o 10%. Nejvíce negativní vliv na změnu syntetického ukazatele měla záporná 

změna ROA, která se změnila o -195,14% především díky poklesu ziskové marže  

(-195,04%). Záporný vliv měla také změna obratu aktiv, jejíž vliv měl hodnotu  

-0,10%. Jediným kladně působícím byl v tomto období multiplikátor a to hodnotou 

0,23%, což je oproti záporně působící změně výnosu na aktiva opravdu mizivá 

hodnota a vše podtrhuje velmi záporný výsledek změny syntetického ukazatele. 

V uvozovkách nejpříznivějším obdobím z hlediska celkové změny výnosu 

na vlastní jmění bylo období let 2010/2011, tehdy došlo k nejméně záporné celkové 

změně tohoto ukazatele, kdy klesl o 25,09%. Tentokrát však finanční páka působila 

nepříznivě a to kvůli poklesu celkovým aktivům společnosti, které se v roce 2011 

oproti roku 2010 snížila o 259 202 tis. Kč, zatímco vlastní jmění vzrostlo oproti 

předešlému roku o 179 856 tis. Kč, což vyvolalo pokles multiplikátoru o hodnotou 

6,63%. Pokles celkových aktiv byl způsoben především v rámci mírně rostoucího 

obratu zrychlit dobu obratu zásob a pohledávek z obchodních vztahů a dále také 

nízkou investiční aktivitou v dlouhodobém majetku. Nejvíce negativní činitel, který 

se podílel na záporné změně syntetického ukazatele, byla i v tomto období zisková 

marže, která klesla o 28,66%. Pokles byl zapříčiněn zejména díky čistému zisku, 

který v roce 2011 činil o 43 058 tis. Kč méně než v předešlém roce. Kladně na 

změnu syntetického ukazatele působila pouze změna obratu aktiv (10,20%) díky 

růstu tržeb za prodané zboží, které v roce 2011 vzrostly až o 1 218 097 tis. Kč a to 

při menších aktivech, což bylo pro společnost příznivé. Změna obratu aktiv tak 

snížila negativní vliv změny výnosu na aktiva na konečnou hodnotu -18,46%. 
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5 Vyhodnocení 

V této kapitole se budu snažit nejprve vyhodnotit dosavadní finanční situaci 

společnosti Ferona, a.s. a poté navrhnout možné zlepšení této situace. 

Nejpodstatnějším cílem každého podnikání je vytváření zisku. Výsledky 

rentability společnosti Ferona, a.s. souvisí se složitou situací, ve které se nachází 

samotný hutní průmysl už řadu let. Vše se odvíjí zejména od poklesů ziskových 

marží společností, které jsou na dlouhodobě neudržitelné úrovni. Marže klesají díky 

vyšší konkurenci na straně nabídky v kombinaci s nižší poptávkou. Značný 

přebytek kapacit a to jak v hutích, tak v distribuci hutního materiálu pokračuje.  

Společnost byla vzhledem k neúprosným podmínkám trhu nerentabilní v letech 

2009 a 2012. V ostatních letech sledovaného období společnost dosahovala zisku, 

hlavní podstata podnikání tak byla splněna, avšak výsledky rentability byly 

poněkud nízké a to souvisí také s problémem, který trápí většinu společností a tím 

je nedostatek oběhového kapitálu. Z toho plyne obliba ve využití dodavatelských 

úvěrů a s tím spojené finanční náklady a výsledná rentabilita. 

Výsledky ukazatelů aktivity nejsou vzhledem k dnešním podmínkám trhu 

s hutním materiálem neobvyklé. Největší pozornost bych věnoval vyšší době obratu 

pohledávek, tedy době, za kterou společnost vyinkasuje peníze z pohledávek 

odběratelů, která je každoročně skoro dvakrát delší než doba obratu závazků. 

Společnost by se i přes skutečnost, že na trhu s hutním materiálem je u velkých 

obchodů obvyklá splatnost pohledávek delší než 60 dní, měla snažit tuto dobu snížit 

a to zejména díky tomu, že je tato společnost skladovým velkoobchodníkem, která 

potřebuje mít jistotu stabilních dodávek velkých objemů od velkých dodavatelů a 

její pozice tak bude vzhledem k dodavatelům jednodušší. 

Výsledky likvidity se nenacházejí v doporučených rozmezích pro řízení 

likvidity. U pohotové a běžné likvidity lze konstatovat, že společnost dlouhodobě 

využívá tzv. konzervativní způsob řízení rizika likvidity, která ji přinesla ovoce 

zejména v krizovém roce 2009 a pomohla ji rychleji se odrazit ode dna a tedy i přes 

složitou situaci v tomto roce společnost neztratila důvěru většiny bankovních domů. 

Ve všech letech sledovaného období byly krátkodobé závazky převyšovány 

krátkodobými pohledávkami a společnost tak nebyla v platební neschopnosti. 
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Rovněž se v průběhu celého sledovaného období nezpozdila s placením svých 

závazků. Při využití konzervativního způsobu řízení likvidity preferují investoři 

minimální riziko před vysokým výnosem. Výhodou je, že společnost v tak těžkých 

podmínkách hutního průmyslu působí věrohodněji před stávajícími i potenciálními 

věřiteli a to tím, že je schopna dostát svým závazkům ve větší míře, než je 

optimální, či doporučeno. Co je dobré pro věřitele, však nemusí být vždy to nejlepší 

pro samotnou společnost. Vyšší hodnoty ukazatelů likvidity tedy snižují nebezpečí 

platební neschopnosti, avšak také svědčí o neproduktivním vázání vložených 

prostředků v hotovosti, což vede k neefektivnímu využívání těchto prostředků a to 

se odráží na celkové výkonnosti podniku a snižuje samotnou rentabilitu. Hodnoty 

pohotové likvidity jsou výrazně nižší než likvidity celkové a lze tedy konstatovat, 

že má společnost Ferona, a.s. nadměrnou váhu zásob v podniku, což se mimo jiné 

odvíjí od nekompromisního mechanismu trhu, tedy častých výkyvů cenové hladiny, 

nabídky a poptávky a s tím souvisejícího zmíněného přebytku kapacit nejen 

v distribuci hutního materiálu, který nadále pokračuje. 

Zadluženost této společnosti lze vzhledem k současným podmínkám trhu 

považovat za přijatelnou. Vše potvrzuje například ukazatel celkové zadluženosti, 

který se za sledované období 2009 – 2013 pohybuje v průměru okolo 58% a tím se 

tak nachází v normě světového průměru zadluženosti (30 – 60%), který vypovídá o 

pozitivním vývoji společnosti v oblasti zadlužení. Výše zadluženosti společnosti 

Ferona, a.s. se odvíjí zejména od problému, který už byl zmíněn v souvislosti 

s rentabilitou a nepříznivě ovlivňuje také zadluženost a tím je nedostatek 

oběhového kapitálu, kdy společnost využívá k financování oběhových potřeb 

dodavatelské úvěry, které ji vytvářejí vysoké finanční náklady. 

Nyní zde budu prezentovat návrhy, které by mohly vést ke zlepšení stávající 

situace této společnosti.  V podmínkách dnešního trhu vede k úspěchu obezřetná 

obchodní politika zaměřená na racionální řízení zásob, úsporu nákladů, či 

důslednou správu pohledávek a přesně na tyto oblasti se zaměřím. 

Z výsledků Du Pontova pyramidálního rozkladu je možné zjistit, že 

rozhodujícím činitelem, který zapříčinil záporné celkové změny výnosu na vlastní 

jmění byly změny ziskovosti tržeb, které jsou odrazem jejich nákladovosti.  
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Největší část celkových nákladů společnosti je spojená se zbožím, které 

společnost nakupuje a poté prodává. Společnost by tedy měla provádět analýzu 

vyhodnocování přínosu jednotlivých skupin prodávaných produktů do výsledku 

hospodaření ve vazbě na plány a neustále vyhodnocovat efektivnost vynaložených 

nákladů. Zaměření se na prodej výrobků, které společnosti přinášejí největší výnos 

při nejmenších nákladech, by tak mohlo vést ke snížení těchto nákladů. 

Společnost má stále nadměrné množství provozních aktiv, zejména zásob a 

měla by tak nadále hledat pomocí optimalizace jejich optimální množství a 

strukturu. Snižováním objemu provozních aktiv na úroveň potřebnou k jejímu 

provozu by tak snížila dluh, zrychlila obrat kapitálu (aktiv) a tím zvýšila rentabilitu. 

Ke zvýšení efektivnosti obchodní činnosti by mohla vést opatření týkající se 

struktury zásob na pobočkách a jejich přiblížení spotřebě. Vzhledem k velkému 

množství poboček má tato společnost velké náklady spojené s přemísťováním 

zboží, které plynou z nedostatku zboží na některých pobočkách, které by mohlo 

snížit lepší prvotní naskladnění od dodavatele a zlepšit tak schopnost nabídky 

v místě pobočky pro zásobovaný okruh zákazníků. Dále by mohlo ke snížení 

nákladů vést omezení tranzitů zboží k zákazníkům.  

Společnost by se měla snažit rozvíjet poskytování služeb všech Steel Servis 

Center a to maximálním využitím kapacit pro aktivaci jejich výroby do zásob 

velkoobchodu a upřednostnit tak vlastní výrobu před nákupem.  

Ke zlepšení správy pohledávek bych doporučil zavést zpřísnění schvalování 

kreditních limitů pohledávek a jejich zajištění, dále sledování platební morálky a 

okamžitou reakci na neplnění dohod.  

Někdy je třeba učinit i opatření, která nebudou velmi populární mezi 

zaměstnanci. Pobočky měly vždy ukazatel osobní hmotné zainteresovanosti, 

společnost by mohla zvážit přiřazení zodpovědnosti řídícím pracovníkům poboček 

za dosažený EBITDA, který lépe vystihuje jejich činnost. Mohla by také zpřísnit 

kritéria pro vyhodnocování osobní hmotné zainteresovanosti a to u všech 

zaměstnanců z důvodu zvýšení efektivnosti práce.   

Všechny tyto návrhy by dle mého názoru mohly přispět ke zlepšení 

stávajícího finančního stavu společnosti Ferona, a.s. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení finančního stavu společnosti 

Ferona, a.s. ve sledovaném období 2009 – 2013, která na trhu působí jako skladový 

velkoobchod s hutním materiálem. Analýza byla provedena využitím ukazatelů 

poměrové a stavové analýzy, vybraných predikčních modelů a pomocí Du Pontova 

pyramidálního rozkladu.  Finanční zdraví společnosti bylo posouzeno na základě 

reálných finančních výsledků, které mi byly poskytnuty samotnou společností. 

V úvodní části práce se nachází charakteristika společnosti, která obsahuje 

popis činnosti, krátký pohled do historie a také na její současné a budoucí cíle. 

Dále následuje teoretická část, která je zaměřena na důkladný popis finanční 

analýzy, jejich zdrojů a finančních ukazatelů, které byly v další části aplikovány 

k provedení samotné analýzy.  

V praktické části je na základě vypočtených ukazatelů znázorněn a 

okomentován vývoj společnosti v průběhu sledovaného období. 

Následuje kapitola s názvem vyhodnocení, ve které je na základě výsledků 

z části praktické vyhodnocen současný stav společnosti, a rovněž jsem se snažil 

navrhnout možná opatření, která by vedla ke zlepšení tohoto stavu do budoucna. 

Závěrem bych dodal, že současná finanční situace společnosti Ferona, a.s. 

se odvíjí od nelehké situace, ve které se už řadu let nachází trh s hutním 

materiálem. Nekompromisní mechanismus trhu představující časté výkyvy cenové 

hladiny, nabídky a poptávky a s tím souvisejícího pokračujícího přebytku kapacit 

nejen v distribuci hutního materiálu, společnosti znemožňuje dosahovat ziskovosti, 

na kterou byla zvyklá před hospodářskou krizí. Dosavadní finanční situaci tedy 

hodnotím za sledované období jako stabilizovanou s tím, že je schopna dostát všem 

svým závazkům a její zadluženost je přijatelná. Společnost musí pokračovat cestou 

postupného snižování objemu provozních aktiv potřebných k jejímu provozu, a tím 

snižovat dluh. Včasnou reakcí na situaci na trhu nepřipustit pokles výnosnosti a 

hledat cesty, jak ji naopak navyšovat, v oblasti nákladů neustále vyhodnocovat 

jejich efektivnost, usilovat o implementaci takto nastaveného modelu řízení do 

všech podniků skupiny Ferona a její situace se výrazně zlepší. 
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