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Anotace 

Tato bakalářská práce má název: Finanční analýza společnosti. V práci se zjišťuje 

skutečný stav hospodaření společnosti. Teoretická část vymezuje základní pojmy a metody 

finanční analýzy. Praktická část aplikuje tyto metody a hodnotí skutečný stav společnosti 

na základě horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů a Du Pontova 

pyramidového rozkladu. Závěr práce popisuje zjištěné výsledky hodnocení firmy a 

navrhuje doporučení pro její zlepšení. 

Klíčová slova: Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové 

ukazatele, Du Pont. 

Summary 

 The bachelor thesis is titled: A company financial analysis. The economic result of 

a company is surveyed in the thesis. The theoretical part delimited basic terms and 

methods of the financial analysis. The practical part applies the methods and evaluates the 

actual situation of a company according to the horizontal and vertical analysis, ratio 

indicators and Du Pont Pyramid. In conclusion, the appraisal values of a company are 

described and a possible advice for improvement is suggested.  

Keywords: Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, ratio indicators, Du 

Pont. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce bude věnovaná finanční analýze vybrané společnosti. Finanční 

analýza každého podniku je velice potřebný nástroj pro hodnocení celkové situace a 

hospodaření podniku. Pomocí výsledků finanční analýzy může vedení blíže nahlédnout na 

situaci podniku a také se může lépe rozhodovat při dalším řízení firmy. 

V mé bakalářské práci budu hodnotit situaci firmy Kamenivo Slovakia, a.s., která je 

dceřinou společností společnosti Českomoravský Štěrk, a.s. na Slovensku.  

První kapitola bakalářské práce bude věnovaná charakteristice společnosti, konkrétně 

její organizační struktuře, orgánům a předmětu jejího podnikání. 

Druhá kapitola bude zaměřená na teoretické vymezení finanční analýzy, protože je 

důležité vědět, co finanční analýza je, k čemu se používá a hlavně z jakých dokumentů a 

informací vychází. Po těchto informacích přejdu na další částí této kapitoly, kde bude 

teoretické vymezení vybraných ukazatelů, na základě kterých budu posuzovat hospodaření 

společnosti. 

Praktická část bakalářské práce a zároveň další kapitola bude popisovat už samotné 

výsledky vybraných ukazatelů společnosti. Blíže nahlédnu do účetních výkazů (rozvaha a 

výkaz zisků a ztrát) pomocí horizontální a vertikální analýzy. Pro zhodnocení situace 

podniku si určím vybrané ukazatele (likvidita, rentabilita, aktivita a zadluženost), a na 

základě jejích výsledků uvidím, jak společnost hospodáři a kde jsou její slabiny. Pro ještě 

detailnější pohled na jednotlivé ukazatele rozložím pomocí funkcionální metody 

pyramidového rozkladu rentabilitu vlastního kapitálu a určím, která položka a jak, se podílí 

na jeho změně.  

Závěr práce bude v případě zjištěných nedostatků na základě provedené finanční 

analýzy navrhovat řešení zjištěných problému, případně opatření pro zlikvidování 

nedostatků a slabin společnosti. 
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2  Charakteristika společnosti 

Společnost Kamenivo Slovakia a.s. se sídlem Areál Prefa, 014 01 Bytča – Hrabové je 

ve vlastnictví společnosti Českomoravský štěrk a.s. se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá, 

Česká republika jako její dceřiná společnost se 100 % majetkovou účastí. Akciová 

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Žiline. Předmětem 

činnosti obou společností je zejména těžba a úprava stavebního kameniva – štěrkopísku a 

související obchodní činnost.  

Kamenivo Slovakia a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 10. 1. 2000 

s právní formou akciové společnosti se základním kapitálem 306 000 eur. 

 V roce 2001 byl uveden do provozu výrobní závod společnosti v Bytči – Hrabové, 

vykonávající těžbu a úpravu štěrkopísků, především z dobývacího prostoru Malá Bytča. 

[16] 

2.1 Orgány společnosti 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je svolávána podle potřeby 

k důležitým záležitostem společnosti
1
. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která má 

právo prověřovat postupy, inventury, dodržování vnitropodnikových směrnic a nařízení a 

ostatní zájmy akcionářů. Výkonným orgánem společnosti je představenstvo, jehož členy 

jmenuje a odvolává valná hromada akcionářů.
2
 Organizační strukturu společnosti 

Kamenivo Slovakia, a.s. znázorňuje obrázek č. 1. [16] 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Důvody svolání jsou ku příkladu schválená roční závěrka, změna sídla společnosti a pod. 

2
 Rozhoduje o důležitých záležitostech společnosti, jmenuje a odvolává řídící pracovníky společnosti,    

schvaluje a vydává vnitropodnikové směrnice a nařízení, a jiné. 
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Obrázek č. 1: Organizační struktura společnosti 

Pramen: [16] 

2.2 Předmět činnosti 

Akciová společnost může vykonávat tyto činnosti: 

a. koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živností 

(velkoobchod); 

b. koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod); 

c. zprostředkovatelská činnost v předmětu činnosti; 

d. otvírka, příprava a dobývání vyhrazených ložisek    

 (§2 písm. b/ zákona č. 51/ 1988 Sb); 

e. zřizování, zabezpečení a likvidace důlních děl a lomů   

 (§2 písm. c/ zákona č. 51/1988 Sb); 

f. úprava a zušlechťování nerostů vykonávané v souvislosti s jeho dobýváním

  (§2 písm. d/ zákona č. 51/1988 Sb); 

g. zřizování a provozování odvalů a odkališť při činnostech uvedených v 

 (§2 písm. a/ až d/ a e/ zákona 51/1988 Sb); 

h. dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování 

nerostů vykonávaných v souvislosti s jejich dobýváním, zabezpečování a 

likvidace důlních děl a lomů; 
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i. maloobchodní prodej pohonných hmot; 

j. uskutečňování staveb a jejich změn. [16] 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

„Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou 

navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje 

se jejich vývoj.“ [11]        

Zaměřuje se na identifikování problémů, silných a slabých stránek hodnotových 

procesů podniku. Získané informace prostřednictvím finanční analýzy přispívají k určitým 

závěrům o finanční situaci a o celkovém hospodaření podniku, což představuje podklad 

pro rozhodování managementu podniku. Rozhodování o podniku a účetnictví je úzce 

propojeno. [11],[15] 

Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: 

1. prověření finančního zdraví podniku (finanční situace podniku k určitému 

datu, odhad budoucího vývoje); 

2. vytvoření základu pro finanční plán (poznatky finanční analýzy jsou 

základem pro plánování hlavních finančních veličin). 

Hlavním úkolem finanční analýzy je ověření obchodní zdatnosti společnosti a 

udržení majetkově-finanční stability. [10] 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro sestavení finanční analýzy je nezbytné, aby její vstupní informace byly kvalitní, 

komplexní a pokud možno, aby byla podchycena všechna data, která by mohla jakýmkoliv 

způsobem ovlivnit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. Tato data se získávají 

z různých informačních zdrojů, jako jsou účetní výkazy finančního účetnictví, výroční 

zprávy a informace manažerů podniku a finančních analytiků. Informace obsažené v účetní 

uzávěrce jsou základem finanční analýzy podniku, jejichž cílem je poskytnout podklady 

pro finanční rozhodování, tj. zabezpečit potřeby finančního řízení podniku. K finanční 

analýze je však možno využít i jiné informační zdroje kromě výkazů, například výroční 

zprávy, průběžné zprávy, informace o platební disciplíně, úvěrové schopnosti, výnosnosti a 

rizikovosti akcií a podobně. [6],[10],[12],[2] 
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Účetní výkazy 

Účetní výkazy jsou základní data, z kterých čerpá informace celá řada uživatelů. 

Tyto výkazy rozdělujeme na dvě základní části: 

1. Finanční účetní výkazy (jsou veřejně dostupné informace zveřejňované 

minimálně 1x ročně a tvoří základ pro firemní finanční analýzu. Poskytují 

informace externím uživatelům (investoři, banky, věřitelé, odběratelé a 

dodavatelé, kteří zkoumají a posuzují kredibilitu
3
 podniku) a udávají přehled 

o struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití hospodářských výsledků a o 

peněžních tocích.); [10],[7] 

2. Vnitropodnikové účetní výkazy (zpřesňují výsledky finanční analýzy a 

umožňují eliminovat riziko odchylek od skutečnosti, protože se jedná o 

výkazy sestavované častěji, což je z hlediska finanční analýzy velmi 

důležité). [10] 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem zachycujícím k určitému datu (obvykle k poslednímu 

dnu v roce) stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zdrojů jejich 

financování, to znamená, že poskytuje statický pohled na majetek podniku a kapitál. 

Rozvaha je komplexním odrazem všech transakcí podniku, které byly zachyceny 

v účetnictví v účetním období. Ostatní výkazy poskytují analytický pohled na některou 

rozvahovou položku nebo skupinu rozvahových položek. Za pomocí rozvahy se získává 

obraz podniku ve třech základních oblastech: 

1. majetková situace podniku - udává, jak je majetek oceněn, v jakých druzích je 

vázán, jeho opotřebení, rychlost jeho obratu a optimální složení. 

2. zdroje financování - zdroje, z nichž byl majetek pořízený, výše cizích a 

vlastních zdrojů, jejich struktura. 

3. finanční situace podniku - jaký zisk byl podnikem dosažen, jeho rozdělení a 

zda je schopen splácet své závazky. [10],[12] 

                                                 
3
 finanční důvěryhodnost 
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Rozvaha se sestavuje buď to ve tvaru písmene T (levá – majetková strana se nazývá 

aktiva, pravá – kapitálová se nazývá pasiva), nebo ve vertikální formě, kde jsou položky 

uspořádány do sloupce, kde na prvním místě jsou aktiva a pod nimi pasiva. Základní vztah, 

na němž je založená rozvaha udává, že aktiva se musejí rovnat pasivům, což je znázorněno 

na obrázku č. 2. [5],[15] 

  

 

Obrázek č. 2: Rozvaha ve tvaru bilance T 

Pramen: [5] 

3.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát představuje přehledné uspořádání výnosů a nákladů účetní 

jednotky za účetní období v peněžním vyjádření a v požadovaném členění tak, aby bylo 

zřejmé, jak vznikl výsledek hospodaření za toto období. [12] 

Při finanční analýze podniku sledujeme strukturu a dynamiku jednotlivých položek 

tohoto výkazu a zjišťujeme, jaký vliv měly jednotlivé položky na samotný výsledek 

hospodaření. Obsah výkazu zisků a ztrát tvoří náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

v požadovaném členění. Horizontální forma výkazu zisků a ztrát má tvar bilance, teda 

výsledkové položky jsou formálně uspořádané tak, jako je majetek a zdroje majetku 

uspořádané v horizontální formě rozvahy – ve tvaru velkého písmena T. Výkaz zisků a 

ztrát (příloha č. 1) se sestavuje i ve vertikální formě – náklady a výnosy jsou ve 

vícestupňovém uspořádání, vyčíslují se mezisoučty a průběžné rozdíly (= ekonomické 

ukazatele). [7],[10],[12] 
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Výsledky hospodaření členíme na stupně dle vstupujících nákladů a výnosů, což 

můžeme zobrazit na obrázku č. 3 takto: [10],[12] 

 

Obrázek č. 3: Členění výsledků hospodaření 

Pramen: [10] 

S analýzou výkazu zisků a ztrát bývá spojen problém, že jednotlivé položky nákladů 

a výnosů nekopírují skutečné peněžní toky, resp. příjmy a výdaje. Z tohoto přirozeně 

vyplynula potřeba výkazu, kde jsou náklady a výnosy transformovány do peněžních toků. 

[10] 

3.1.3 Cash flow 

Peněžní toky (cash flows) jako složku účetní závěrky tvoří přírůstky a úbytky 

peněžních prostředků. Informace z účetní uzávěrky o změnách v čistých aktivech, finanční 

struktuře a schopnosti jednotky ovlivňovat peněžní toky poskytuje uživatelům výkaz 

peněžních toků. Ten poskytuje informace nejen o přírůstcích, ale i o úbytcích peněžních 

prostředků. Možná forma prezentace výkazu o peněžních tocích je uvedena v příloze č. 2. 

Ve výkazu peněžních toků se peněžní toky člení na: 

 peněžní toky z provozní činnosti - představují základní výdělečnou činnost účetní 

jednotky a ostatní činnosti, které nejsou investiční, nebo finanční činností jako 

například příjmy z prodeje zboží, poskytování služeb, provize, výdaje na úhrady 

dodavatelům, služeb zaměstnancům apod., 



Ján Barto: Finanční analýza společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

 

 

2015  9 

 peněžní toky z investiční činnosti - představují obstarávání a vyřazování 

dlouhodobých aktiv a investicí nezahrnovaných do PP
4
, například výdaje na 

obstarávání pozemků, budov, nehmotných a jiných dlouhodobých aktiv, příjmy 

z prodeje pozemků, výdaje na půjčky a úvěry, příjmy na splácení půjček apod., 

 peněžní toky z finanční činnosti - vedou ke změnám v rozsahu a struktuře vlastního 

kapitálu a půjček účetní jednotky, například příjmy z emise akcií, výdaje na 

vyplácení vlastníků, příjmy z emise dlouhodobých CP
5
, úvěrů, výdaje na splácení 

půjčených sum, úhrady závazků nájemce z finančního pronájmu. [12],[13] 

Na zjištění Cash flow používáme dvě metody, a to přímou a nepřímou metodu. 

Přímou metodou se určuje Cash flow jako rozdíl celkové sumy výnosů, které jsou příjmy 

v daném období a celkové sumy nákladů splatných v daném období. Nepřímá metoda se 

využívá častěji a je založena na provozním zisku, který je upraven o ty náklady a výnosy, 

které nejsou spojeny s pohybem prostředků během období. [10],[15] 

3.1.4 Vzájemné vazby mezi účetními výkazy 

Jak již bylo uvedeno, nosný prvek finanční analýzy představuje rozvaha, která je 

základní bilancí účetní závěrky prezentující finanční situaci podniku. Další výkazy, 

konkrétně výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků poskytují bližší pohled na některou 

z rozvahových položek. Vztahy mezi jednotlivými bilancemi (obrázek 4) jsou následovné:  

 rozvaha a výkaz zisků a ztrát: bližší pohled na položku výsledku hospodaření 

z rozvahy nám poskytuje výkaz zisků a ztrát, ten prostřednictvím nákladů a 

výnosů vysvětluje původ vzniku výsledků hospodaření; 

 rozvaha a přehled peněžních toků: konečný stav peněžních prostředků, který 

je vykázán v rozvaze na konci účetního období je vysvětlen přehledem  

peněžních toků, který poskytuje informace o přírůstcích i úbytcích peněžních 

prostředků. [13] 

                                                 
4
 peněžní prostředky 

5
 cenné papíry 
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Obrázek č. 4: Vazby mezi bilancemi 

Pramen: [10] 

 výkaz zisků a ztrát a přehled peněžních toků: jejích vztah definuje rozdíl, 

který vznikl mezi změnou stavu peněžních prostředků a výsledkem 

hospodaření. [13] 

3.2 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy představují nástroj finančního managementu nebo externích 

analytiků na hodnocení podniku z finančního hlediska. Na hodnocení finančního zdraví 

podniku se používá široká škála metod finanční analýzy v spojitosti s rozvojem 

matematických, statistických a ekonomických věd. Při volbě metod finanční analýzy je 

nutné postupovat s ohledem na účelnost, nákladnost a spolehlivost analýzy. Kromě toho je 

důležité přizpůsobit metody finanční analýzy vzhledem k cílovému uživateli.  

Finanční ukazatele jsou nosným pilířem finanční analýzy. „Finančním ukazatelem 

rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku.“ [10] Finanční ukazatele 

členíme dle různých kritérií, mohou být vyjádřeny v peněžních jednotkách, nebo v jiných 

jednotkách, například času, přičemž je vždy nutno přihlédnout k účelu, který je sledován. 

Obsahem klasické finanční analýzy jsou tyto dvě části: 

 kvalitativní, tzv. fundamentální analýza - opírá se o vzájemné vztahy mezi 

ekonomickými a mikroekonomickými procesy; 

 kvantitativní, tzv. technická analýza - je založena na kvantitativním 

zpracování údajů s využitím matematických a statistických metod 

s následným vyhodnocením výsledů z ekonomického hlediska. 

Finanční analýza spadá do kategorie technické analýzy, protože využívá 

matematické postupy s následnou interpretací zjištěných hodnot. [10],[11] 
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3.2.1 Horizontální analýza 

Metoda horizontální analýzy je odvozena od jejího postupu při sledování účetního 

výkazu po řádcích, horizontálně, kde je možné sledovat změny vykazovaných dat v čase, 

jak z hlediska změny absolutní hodnoty (diference), tak z hlediska jejich relativní změny 

udávané v procentech (index). 

změna v % = 
Xt - Xt – 1

Xt – 1

 *100   (1) 

změna absolutní hodnoty = Xt – Xt-1    (2) 

Přičemž Xt je hodnota položky v běžném období a Xt – 1 je hodnota položky v předchozím 

období. [9],[11] 

3.2.2 Vertikální analýza 

V případě, že se jedná o vztah jednotlivých položek finančních výkazů k určité 

veličině, hovoříme o vertikální analýze. Posuzujeme jednotlivé složky majetku a kapitálu 

podniku tak, že je možné určit, jaké hospodářské prostředky jsou potřebné pro aktivity 

podniku a jakými zdroji byly kryty. O vertikální analýze hovoříme z důvodu jejího použití 

v jednotlivých letech ve směru od shora dolů, co představuje rozdíl v porovnání 

s horizontální analýzou, která se zabývá změnami mezi jednotlivými roky. Vertikální 

analýzu je možno použít k: 

 srovnávání v čase – vývoj trendů v podniku v průběhu let; 

 srovnávání v prostoru – na vzájemnou komparaci podniků. 

Jak už bylo zmíněno, podstata vertikální analýzy je tvořena vztahem položek 

finančních výkazů k nějaké veličině (Pi), což je možné vyjádřit následujícím vztahem: 

Pi = 

Bi

∑Bi
     (3) 

Přičemž Bi označuje bilanční položku a ∑Bi představuje sumu hodnot položek v rámci 

určitého celku. Zatím co horizontální a vertikální analýza se zabývají progresem jedné 

položky, ke vzájemnému porovnávání položek se využívá analýza poměrových ukazatelů, 

která tyto položky dává do poměru. [9],[11] 
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3.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Podstata finanční analýzy je tvořena finančními poměrovými ukazateli, které 

můžeme definovat jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Postupy této analýzy jsou 

tvořeny několika skupinami ukazatelů, které tvoří celou soustavu. Analýzu finanční situace 

není možno provést jenom jedním ukazatelem. 

Poměrové ukazatele mohou udávat jak poměr části a celku, tak poměr samostatných 

veličin. Mezi důvody častého využívání poměrových ukazatelů patří, že: 

 umožňují provádět analýzu vývoje trendů podniku v čase; 

 umožňují prostorovou komparaci několika podniků; 

 mohou vystupovat v úloze vstupních údajů matematických modelů. [11] 

Soustava poměrových ukazatelů je tvořena ukazateli (obrázek č. 5) v závislosti od 

oblasti finanční analýzy, ve které jsou uplatňovány. [15] 

 

Obrázek č. 5: Soustava ukazatelů poměrové analýzy 

Pramen: [10] 

Ukazatele likvidity 

Významnou část finanční analýzy představuje analýza likvidity. Ukazateli likvidity 

podniku je charakterizována krátkodobá anebo dlouhodobá solventnost podniku. Existuje 

vzájemný vztah mezi likviditou a solventností
6
, protože solventnost je podmíněná 

                                                 
6
 Schopnost splatit své závazky v termínu jejich splatnosti. 
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dostatečným objemem likvidních prostředků. Likviditou rozumíme schopnost podniku 

proměnit majetek na peníze, a tak si hradit své závazky v době splatnosti. [13],[3] 

Likvidita I. stupně – okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné závazky. Likvidní prostředky I. stupně 

tvoří: hotovost, ceniny, obchodovatelné CP. 

likvidní prostředky I. stupně

krátkodobé závazky (okamžitě splatné)
∗ 100    (4) 

Michal Janok (2000) ve své knize Ukazatele finančnej analýzy podniku uvádí 

optimální hodnotu od 90 do 100 %. [8] No podle knihy Finanční analýza podniku autora 

Sedláčka (2011) je likvidita zajištěna tehdy, když dosahuje hodnoty alespoň 20 %. [11] 

Likvidita II. stupně – pohotová likvidita 

Měří platební schopnost podniku po odčítání zásob od oběžných aktiv. 

likvidní prostředky I. stupně + krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
∗ 100    (5) 

Tak jak v předchozím případě literatura Michala Janoka (2000) uvádí optimální 

hodnotu v rozmezí od 100 do 150 %. 

Běžná likvidita 

Měří celkovou schopnost podniku vyrovnat si své dluhy, když nastane doba jejich 

splatnosti. 

oběžná aktiva

krátkodobé závazky
∗ 100  [8]   (6) 

Optimální hodnota podle kolektivu autorů knihy Finanční řízení v praxi (1998) je od 

150 do 250 %. [5] 

Okamžité peněžní prostředky 

Tento ukazatel má význam z hlediska inflace a výkyvů hospodářského vývoje. Určí 

se jako likvidní prostředky I. stupně – krátkodobé okamžitě splatné závazky.  
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Čistý (netto) peněžní majetek 

Představuje součet okamžité likvidity a krátkodobých pohledávek, který je snížený o 

krátkodobé závazky.  

Čistý (netto) pracovní kapitál 

Vyjadřuje část základního majetku, která se po proměnění na peněžní prostředky a 

uhrazení krátkodobých závazků využije na záměry podniku. Je vyjádřen jako oběžný 

majetek – krátkodobé závazky. [8]  

Ukazatele aktivity  

Efektivnost hospodaření podniku měří ukazatel aktivity, který hovoří o schopnosti 

podniku využívat vložené prostředky, přičemž měří jak celkovou rychlost jejich obratu, tak 

hodnotí vázanost kapitálů v určitých druzích majetku. Ukazatele aktivity mohou 

vyjadřovat jak počet obrátek, tak dobu obratu. Pro jednotlivé skupiny aktiv, konkrétně 

zásob, pohledávek, stálých aktiv a pro celková aktiva se počítají jednotlivé ukazatele. 

[8],[11],[15] 

Obrat zásob  

Vyjadřuje intenzitu využívání zásob, přesněji, kolikrát je každá položka zásob 

v průběhu roku prodaná a opět uskladněná. 

Obrat zásob = 
roční tržby

zásoby
   (7) 

Doba obratu zásob 

Udává průměrnou dobu ve dnech, v průběhu kterých jsou zásoby vázány 

v podnikání, až do doby jejich spotřeby anebo prodeje. [11] 

Doba obratu zásob = 
zásoby

tržby/365
  [7]  (8) 
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Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje počet dnů, během kterých je v pohledávkách zadržované inkaso peněz za 

každodenní tržby. Jinak řečeno, je to průměrná doba, během které podnik čeká na inkaso 

plateb za své tržby. [11] 

Doba obratu pohledávek = 
pohledávky

tržby/365
  [7]   (9) 

Doba obratu závazků 

Udává průměrnou dobu odkladu plateb. 

Doba obratu závazků = 
Závazky

tržby/365
  [7] (10) 

Obrat celkových aktiv 

Vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. 

Obrat celkových aktiv = 
roční tržby

aktiva
   [11] (11)  

Ukazatele zadluženosti 

Pojednávají o vztahu mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku a určují, do 

jaké míry podnik ve své činnosti používá k financování dluhy. Zadluženost nemůžeme 

považovat jen za negativní charakteristiku, naopak růst zadluženosti může vést k zlepšení 

celkové rentability, avšak současně existuje zvýšené riziko nestability ve finanční sféře. 

[11] 

Celková zadluženost 

Vyjadřuje podíl celkového dluhu na celkových aktivech. Větší podíl vlastního 

kapitálů podniku znamená vyšší odolnost vůči ztrátám věřitelů v případě likvidace, z čeho 

vyplývá, že je preferována nízká hodnota ukazovatele zadluženosti pro věřitele, naopak 

vlastníci hledají větší finanční páku.
7
 

                                                 
7
 Představuje pozitivní jev, při kterém vyšší podíl cizího kapitálů pozitivně ovlivňuje rentabilitu 

vlastního kapitálu. 
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Celková zadluženost = 
cizí kapitál

celková aktiva
 * 100 [11] (12) 

Hodnota tohoto ukazatele by dle kolektivu autorů knihy Finanční řízení v praxi 

(1998) neměla přesáhnout 70 %. [5] 

Koeficient zadluženosti 

Jeho vypovídací schopnost je stejná jako vypovídací schopnost celkové zadluženosti. 

Koeficient zadluženosti = 
cizí kapitál

vlastní kapitál
  (13) 

V tržní ekonomice by se podle Michala Janoka (2000) hodnota koeficientu 

zadluženosti měla pohybovat do 100 %. [8],[5],[11] 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát je zajištěno placení úroků resp., kolikrát jsou ze 

zisku firmy kryty úroky. Optimálně by se úrokové krytí v tržní ekonomice mělo pohybovat 

od 200% do 300 %. Nižší zadluženost a vyšší úrokové krytí udává, že společnost je 

v případě potřeby schopná přijmout a splácet další úvěry. Pokud je tento ukazatel ve výši 

100 %, vyjadřuje, že firma vydělává jenom na úroky. Tuto hodnotu firma vykazuje 

v případě, že je její zisk nulový. Když je úrokové krytí pod 100 %, znamená to, že firma 

nevykazuje čistý zisk a nevydělá ani na úroky. 

Úrokové krytí = 
hospodářský výsledek po zdanění+úroky

úroky
∗ 100 [8] (14) 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli nachází ukazatel odpovídající 

výsledku hospodaření a ve jmenovateli kapitál nebo tržby. Tyto ukazatele mají mít obecně 

rostoucí tendenci, no jejich velikost a růst závisí na odvětví. Nejčastěji uváděné ukazatele 

rentability jsou:  

 rentabilita celkových aktiv; 

 rentabilita vlastního kapitálu. 



Ján Barto: Finanční analýza společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

 

 

2015  17 

 

Další typy rentabilit: 

 rentabilita tržeb; 

 rentabilita vloženého kapitálu. [1] 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability celkových aktiv dává do poměru zisk s celkovými aktivy, 

investovanými do podnikatelské činnosti bez ohledu na původ zdrojů financování. 

Vyjadřuje návratnost aktiv, resp. míru výnosu na aktiva. [11] 

𝑅𝑂𝐴 =  
výsledek hospodaření za účetní období

aktiva
∗ 100 (%) [4] (15) 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Vlastníci (akcionáři, společníci a další) pomocí rentability vlastního kapitálu 

zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou 

odpovídající velikosti jejich investičního rizika. [11] 

𝑅𝑂𝐸 =  
výsledek hospodaření za účetní období

vlastní kapitál
∗ 100 (%) [4] (16) 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb udává, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. [11] 

𝑅𝑂𝑆 =  
výsledek hospodaření za účetní období

tržby
∗ 100 (%)  [4]  (17) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloženého kapitálu zobrazuje, jak působí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na zdrojích financování podniku.  

𝑅𝑂𝐼 =  
zisk před zdaněním+nákladové úroky

celkový kapitál
∗ 100 (%) [11]  (18) 
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Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele tržní hodnoty hodnotí, jak je burzou a investory (trhem) vnímána a 

hodnocena aktivita podniku v minulosti a vyhlídky podniku do budoucna. [15] 

Pyramidový rozklad Du Pont 

Finanční analýza není založena výhradně na analýze poměrových ukazatelů. 

Ekonomický proces je velice složitý, a abychom mohli blíže identifikovat vzájemné 

závislosti mezi ukazateli, jako i následky, které jsou vyvolány zásahy do tohoto procesu, 

používáme pyramidové soustavy ukazatelů. Na jejich základě ukazatele na vrcholu 

hierarchie rozkládáme prostřednictvím dalších ukazatelů. Děláme tak za pomoci 

matematických operací (násobení a dělení, sčítáni a odečítání). 

Pyramidový rozklad Du Pont byl vytvořen a poprvé použit v chemické společnosti 

Du Pont de Nomeurs (odtud název Du Pont). Nejčastěji používaná metoda rozkladu Du 

Pont se využívá při bližším určení rentability vlastního kapitálu (ROE). Rentabilita 

vlastního kapitálu je situována na vrcholu pyramidového rozkladu a pod ní jsou 

systematicky umístněny položky, kterými je tato rentabilita tvořena. Tento rozklad 

zobrazuje příloha č. 3. [11] 

Ziskovou marži zobrazuje levá strana Du Pontova diagramu a pravá strana pracuje 

s rozvahovými položkami a udává obrat celkových aktiv. Výnosnosti aktiv se docílí 

násobením obratu celkových aktiv se ziskovou marží. Tato část se nazývá Du Pontova 

rovnice. 

ROA = zisková marže x obrat celkových aktiv [11] (19) 

Funkcionální rozklad ukazatele ROE 

Existují různé metody sloužící k přiblížení a ke hlubšímu určení jednotlivých částí 

rozkladu rentability vlastního kapitálu. Tyto metody určují, jak se na změně celkové 

hodnoty ROE (syntetický ukazatel) podílejí jednotlivé analytické ukazatele. Z rozkladu 

pak lze vidět, které vlivy a jak, ovlivnily celkovou změnu ukazatele, který je rozkládán. 

Metody používané k rozkladu ROE jsou například: postupná metoda, metody logaritmická 

a funkcionální. V této bakalářské práci budu používat právě tu poslední, tedy funkcionální 

metodu. [9],[11] 
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Funkcionální metoda je založena na přiřazování změn syntetických ukazatelů 

k analytickým ukazatelům pomocí dělení. Její veliká výhoda spočívá v tom, že není citlivá 

na volbu pořadí dílčích ukazatelů, ani na záporné hodnoty. Postup při výpočtu je 

následovný: 

X0 = a0. b0 .c0 

X1 = a1. b1. c1 = (a0 + ∆a) . (b0 + ∆b) . (c0 + ∆c) 

∆X = a0 .b0. c0 [ 
(𝑎0+ ∆𝑎).(𝑏0+ ∆𝑏).(𝑐0+ ∆𝑐)

𝑎0 .𝑏0.𝑐0
] 

∆X = X0[
∆𝑎

𝑎0
+

∆𝑏

𝑏0
+ 

∆𝑐

𝑐0
+ 

∆𝑎∆𝑏

𝑎0𝑏0
+ 

∆𝑎∆

𝑎0𝑐0
𝑐+ 

∆𝑏∆𝑐

𝑏0𝑐0
+ 

∆𝑎∆𝑏∆𝑐

𝑎0𝑏0𝑐0
] 

∆X =∆Xa + ∆Xb + ∆Xc 

∆Xa = X0 
  ∆𝑎

𝑎0
 [1+ 

∆𝑏

2𝑏0
+ 

∆𝑐

2𝑐0
+  

∆𝑏∆𝑐

3𝑏0𝑐0
] 

∆Xb = X0 
  ∆𝑏

𝑏0
 [1+ 

∆𝑎

2𝑎0
+ 

∆𝑐

2𝑐0
+  

∆𝑎∆𝑐

3𝑎0𝑐0
] 

∆Xc = X0 
  ∆𝑐

𝑐0
 [1+ 

∆𝑎

2𝑎0
+  

∆𝑏

2𝑏0
+  

∆𝑎∆𝑏

3𝑎0𝑏0
] 
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4 Finanční analýza společnosti 

V této části bakalářské práce se budu věnovat analýze auditorem ověřených výkazů 

zisků a ztrát a rozvahy, z pohledů horizontální a vertikální analýzy, analýzy vybraných 

poměrových ukazatelů a pyramidového rozkladu ROE – rentability vlastního kapitálu. 

4.1 Horizontální analýza aktiv 

Celková aktiva firmy Kamenivo Slovakia, a.s. mají klesající tendenci během celého 

sledovaného období, tj. od roku 2009 po rok 2013. Vysvětlení těchto změn budeme 

nacházet v jednotlivých položkách, a to ve změnách v neoběžném majetku, změnách 

v oběžném majetku a změnách v časovém rozlišení za sledované období. 

4.1.1 Neoběžný majetek 

Jelikož hodnoty jak relativních, tak absolutních změn dlouhodobého nehmotného 

majetku a dlouhodobého finančního majetku, ze kterých se neoběžný majetek skládá, jsou 

nulové, důvody poklesu neoběžného majetku najdeme v položce dlouhodobý hmotný 

majetek, který je taky jeho součástí. Vývoj neoběžného majetku v celém sledovaném 

období znázorňuje graf č. 1. 

Graf č. 1: Neoběžný majetek 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 4) 
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Dlouhodobý hmotný majetek 

Při pohledu na tabulky 1 a 2 (absolutní změna a relativní změna dlouhodobého 

hmotného majetku) je zřejmé, jak se tyto položky měnily. Dlouhodobý hmotný majetek 

měl klesající tendenci s výjimkou 2011/2012, kdy zaznamenal nárůst. Důvody těchto 

poklesů nalezneme převážně v odpisech, kde stavby se odepisují po dobu 240 měsíců      

s 5 % odpisovou sazbou rovnoměrným odpisem a samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí dle doby životnosti, taktéž rovnoměrným odpisem. 

Jedinou přírůstkovou položkou (s výjimkou 2010/2011) byly pozemky. Společnost 

Kamenivo Slovakia, a.s. během celého sledovaného období pokračovala s vykupováním 

pozemků v rámci DP
8
 Malá Bytča. 

Pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek vykazoval největší zápornou změnu 

v 2011/2012, kdy klesl o 99,39 %. Tento pokles způsobilo zařazení pořizovaného majetku 

do položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Další záporná změna 

pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku (2012/2013) o 100 % sice v procentech 

vypadá vysoce, no v peněžním provedení se jedná o částku 221 € a tato změna nebyla 

způsobena zařazením majetku. 

Tabulka 1: Relativní změny dlouhodobého hmotného majetku 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 5) 

                                                 
8
 dobývací prostor 
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Tabulka 2: Absolutní změny dlouhodobého hmotného majetku 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 5) 

4.1.2 Oběžný majetek 

Abychom mohli analyzovat jak absolutní, tak relativní změny oběžného majetku, 

musíme přihlížet na změny zásob, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a finančních 

účtů. Grafické zobrazení oběžného majetku v čase je znázorněno na grafu č. 2. 

Graf č. 2: Oběžný majetek 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 4) 
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běžným provozem v podniku, to znamená, že se nakupoval materiál, měnil se stav 

nedokončené výroby a prodávaly se výrobky a zboží. Ocenění nadbytečných, zastaralých a 

nízkoobrátkových zásob se snižuje na nižší užitkovou hodnotu prostřednictvím opravných 

položek. Opravná položka k zásobám nebyla vytvořena, protože situace v zásobách na 

základě vykonané fyzické inventury si nevyžadovala tvorbu opravných položek. Užitková 

hodnota zásob zůstala zachována. Lepší přehlednost poskytují příloha č. 10, která graficky 

vyjadřuje hodnoty zásob v jednotlivých letech a příloha č. 5 (Kompletní horizontální 

analýza společnosti). 

Dlouhodobé pohledávky 

Jedinou složkou, která v tomto případě tvoří dlouhodobé pohledávky je odložená 

daňová pohledávka, která vykazovala ve všech jak relativních, tak i absolutních změnách 

růst. Odložená daňová pohledávka vzniká jako důsledek dočasných rozdílů mezi účetní 

hodnotou majetku a daňovou základnou a dočasných rozdílů mezi účetní hodnotou 

závazků a daňovou základnou. V této práci se ale hlouběji analýze odložené dani věnovat 

nebudu, uvedu jen, že ve sledovaném období měla tato položka rostoucí tendenci. 

Krátkodobé pohledávky 

Ve sledovaném období čisté (netto) hodnoty krátkodobých pohledávek (přílohy č. 11 

a č. 5) měly tendenci klesat, s výjimkou změn období 2010/2011, kdy hodnota 

krátkodobých pohledávek vzrostla o 31,96 % (92 200 €). Nejvýraznější pokles ze 

sledovaných změn proběhl mezi lety 2009 a 2010 ve výši 227 070 €, což v procentech 

znamená pokles o 44,04 %. 

K rizikovým pohledávkám a pohledávkám po lhůtě splatnosti byly tvořeny opravné 

položky, jejichž výše byla odvozena individuálně, dle konkrétních pohledávek. 

Finanční účty 

Finanční účty ve společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. tvoří dvě položky, a to peníze 

(příloha č. 13) a účty v bankách (příloha č. 12). Vývoj finančních účtů v jednotlivých 

letech znázorňuje graf č. 3. Relativní změna let 2009 a 2010 udává pokles peněz o 59,79 % 

(794 €) a taktéž pokles účtů v bankách o 14,12 % (38 048 €). V další změně období, tj. 
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2010/2011 byl výrazný nárůst peněz, až o 202,25 %, což představovalo částku 1080 €. 

Účty v bankách ale poklesly o 84,01 %, tedy v hodnotě 194 358 €. Poslední klesající 

změny nastaly v obdobích 2011/2012, kde peníze klesly o 55,20 % (891 €) a účty 

v bankách poklesly o 73,36 % (27 144 €). 

Graf č. 3: Vývoj finančních účtů 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 4) 
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2012/2013, kde jak peníze, tak účty v bankách vzrostly následovně - peníze o 16,45 % 

s částkou 119 € a účty v bankách o 123,49 % (12 175 €). To mělo za následek celkovou 

změnu finančních účtů o 116,18 % s částkou 12 294 €.  

4.1.3 Časové rozlišení 

„Potřeba časového rozlišení nákladů a výnosů je důsledkem časového nesouladu 

jednak mezi náklady a výdaji, ale i mezi výnosy a příjmy v běžném účetním období.“ [14] 

V našem případě se analýza týká nákladů budoucích období (krátkodobých a 

dlouhodobých), které v rámci nejvyšší změny zaznamenaly nárůst o 158,71 % mezi lety 

2011/2012 a pokles o 73,14 % v letech 2010/2011. Toto časové rozlišení se váže 

ke skrývkám, pojištění a ostatním nákladům budoucích období. 

K bližšímu přiblížení časového rozlišení slouží graf č. 4. 
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Graf č. 4: Časové rozlišení 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 4) 

Horizontální analýzu celkových aktiv uzavírá graf č. 5., který přehledně vyobrazuje 

srovnání vývoje jednotlivých položek aktiv v letech s vývojem celkových aktiv. 

Graf č. 5:Srovnání vývoje položek aktiv s celkovými aktivy 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 4) 
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změny, musím se zaměřit na jednotlivé položky, a to vlastní kapitál, závazky a časové 

rozlišení. Časové rozlišení je v tomto případě nulové, proto se mu v této práci nebudu 

věnovat. 

První důležitá položka v mém zkoumání je vlastní kapitál (grafické vyjádření jeho 

vývoje udává příloha č. 14). Nejvýraznější změnu vlastního kapitálu vidět v období 

2009/2010, kdy poklesl o 22,91 % o hodnotu 455 649 €. Jediný nárůst zaznamenal v letech 

2012/2013, kdy narostl o 0,62 %, což představovalo částku 8339 €.  

Základní kapitál a fondy ze zisku měly v celém sledovaném období stejné hodnoty, 

proto nedocházelo k žádným, či už relativním, nebo i absolutním změnám. Kapitálové 

fondy byly nulové. 

Výsledek hospodaření minulých let skládající se ze dvou složek (nerozdělený zisk 

minulých let a neuhrazená ztráta minulých let) měl za celé sledované období klesající 

tendenci.  

Valné shromáždění společnosti konané dne 23. 6. 2009 rozhodlo o zúčtování zisku 

za rok 2008 do nerozdělených zisků minulých let. V příštích letech zkoumaného období až 

do roku 2013 podnik dosahoval pouze ztrátu, to vysvětluje, proč má nerozdělený zisk 

minulých let pořád stejnou hodnotu a to 1 822 142 €. 

Nakolik podnik vykazoval v letech 2009-2012 ztrátu, valné shromáždění rozhodlo, 

že tato ztráta bude v následujících účetních obdobích vypořádána jako neuhrazená ztráta 

minulých období. Toto objasňuje prohlubující se neuhrazenou ztrátu minulých období za 

celý sledovaný časový úsek, nakolik se v ní kumulovaly negativní výsledky hospodaření za 

uvedené čtyři roky. V roku 2013 podnik dosáhnul poprvé za toto sledované období zisk 

8339 €. Neuhrazená ztráta minulých let je i v tomto roku dosažení zisku vyšší, jako minulý 

rok, protože je ovlivněná minuloroční ztrátou. Konkrétní lepší přehlednost těchto položek a 

jejích vztahů zobrazuje graf č. 6. 
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Graf č. 6: Vývoj výsledků hospodaření v € 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha 4.) 
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Tabulka 3: Absolutní změny rezerv 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Na konci roku 2010 došlo v rámci těžby vyhrazeného ložiska Malá Bytča 

k mimořádné události – utopení bagru. V rámci krátkodobých rezerv společnost vytvořila 

rezervu na likvidaci následků nehody – potopení bagru při těžbě. Rezerva byla vytvořena 

na kalkulované náklady spojené s vytáhnutím bagru z těžebního prostoru ve výši 40 000 €. 

Tato rezerva z převážné části vysvětluje, proč v obdobích 2009/2010 nastal 100 % nárůst. 

Další výrazná změna, pokles této položky o 82,42 % znamenal, že tato rezerva byla 

použitá na likvidaci následků již uvedené události Největší pokles v ostatních 

krátkodobých rezervách je patrný ve změně 2012/2013, kdy byla vytvořená rezerva 

snížená o 100 %, protože rezerva v roce 2012 byla použita a nebyla tvořena nová. 

Dlouhodobé a krátkodobé závazky 

Dlouhodobé závazky jsou tvořeny pouze jedinou položkou, a to závazky ze 

sociálního fondu, které měly ve sledovaném období stoupající tendenci. 

Nejvýraznější změna v krátkodobých závazcích je pozorovatelná v období 

2009/2010, kdy klesly o 36,48 %. Na této změně se nejvíce podílejí závazky z obchodního 

styku, které byly sníženy o 35,42 % a nevyfakturované dodávky, které poklesly o 98,93 %.  

Pro detailnější zobrazení je v přílohách uvedena celá horizontální analýza rozvahy (příloha 

č. 5). 

4.3 Vertikální analýza rozvahy 

Podobně jako v předchozí kapitole se v této části bakalářské práce budu zaobírat 

položkami rozvahy, no nebudu zkoumat, jaké nastaly meziroční změny v jednotlivých 
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položkách, ale jak se tyto položky procentuálně podílely na složení celkových aktiv a 

pasiv. 

4.3.1 Vertikální analýza aktiv 

Na složení celkových aktiv (příloha č. 6) se procentuálně za celé sledované období 

nejvíce podílí neoběžný majetek. S výjimkou roku 2011 má neustále rostoucí tendenci. 

Když uvážím, že společnost se zaobírá těžbou, úpravou a následnou obchodní činností 

štěrkopísků, je logické, že převažuje tato část aktiv. Například rok 2012, kdy neoběžný 

majetek firmy tvořil až 59,78 % celkových aktiv. Pozemky v tomto roku tvořily až 49,22 

% z tohoto majetku.  

Druhý největší podíl na celkových aktivech patří oběžnému majetku. V tomto 

případě vezmu za příklad rok 2009, kdy se oběžný majetek podílel na celkových aktivech 

nejvíce, a to se svými 43,16 %. Složení oběžného majetku je členitější, proto uvádím jen 

nejvyšší hodnoty podílející se na složení tohoto majetku: zásoby (materiál, nedokončená 

výroba a polotovary vlastní výroby a výrobky) 12,33 %, dlouhodobé pohledávky 2,39 %, 

krátkodobé pohledávky 18,65 % a finanční účty 9,79 %, kompletní vertikální analýza 

rozvahy je uvedena v příloze č. 6. 

Časové rozlišení se na skladbě aktiv podílí nejméně, v rozmezí od 1,38 % do 5,65 %. 

Přehlednější vyjádření skladby aktiv znázorňuje graf č. 7. 

Graf č. 7: Procentuální složení aktiv 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 6) 
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4.3.2 Vertikální analýza pasiv 

Více jak 2/3 pasiv ve všech sledovaných obdobích tvoří vlastní kapitál (graf č. 8). 

Nejvyšší hodnotu zaznamenává v roce 2011, kde tvoří 72,54 % celkových pasiv. Na 

příklad uvádím dvě období a to období s nejvyšším vlastním kapitálem rok 2011, kde 

vlastní kapitál tvořil 72,54 % pasiv a závazky 27,46 %, které byly nejnižší za celé 

sledované období. Druhé popisované období je to s nejnižším vlastním kapitálem, rok 

2012, kde vlastní kapitál tvořil 69,64 % a závazky vykazovaly nejvyšší hodnotu a to 30,36 

% na celkovém podílu pasiv. Nejvyšší podíl na závazcích měly krátkodobé závazky a to 

zejména závazky z obchodního styku. 

Časové rozlišení v tomto rozboru pasiv neuvádím, protože bylo za celé sledované 

období nulové. 

Graf č. 8: Procentuální složení pasiv 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 6) 
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horizontální analýzy se budu věnovat jen vybraným položkám. Celá horizontální analýza 

výkazu zisků a ztrát je uvedena v příloze č. 8. 

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění po rok 2010 výrazně klesal 

(prohlubovala se ztráta podniku), ale od roku 2011 se začala tato ztráta zmenšovat, až 

v konečném důsledku v 2013 firma vykázala zisk ve výši 8339 €. Největší prohloubení 

ztráty zaznamenala společnost v porovnání let 2009 a 2010, kde se ztráta zvýšila o 128,47 

%, co ve finančním provedení vyjadřuje částku 256 210 €. Tento propad byl způsoben 

zejména výrazným poklesem položky přidaná hodnota, která klesla o 76,64 %. Přidaná 

hodnota jako jedna z nejdůležitějších částí výsledovky je tvořená součtem obchodní marže 

a výkonu, od kterých odčítáváme výrobní spotřebu. Výroba a výrobní spotřeba jako 

součást přidané hodnoty klesly o 50,06 % a 40,27 %, na rozdíl od obchodní marže, která 

zaznamenala opačný trend, vzrostla o 38,24 %. 

Je zajímavé sledovat vývoj jednotlivých položek tvořících přidanou hodnotu mezi 

lety 2012 a 2013, kdy společnost přešla ze ztráty do zisku i napříč tomu, že všechny 

položky tvořící přidanou hodnotu klesaly, samotná přidaná hodnota projevila růst o 24,07 

%. Tento jev můžeme z větší části vysvětlit poklesem nákladů, které tvoří výrobní spotřebu 

a v konečném důsledku zmírnily negativní dopad mírného poklesu tržeb resp. výkonů. 

Z procentuálních změn výroby je jasné, že celková výkonnost podniku v celém 

sledovaném období klesala. 

Při bližším pohledu na osobní náklady, daně a poplatky a odpisy zjišťuji, že osobní 

náklady v celém sledovaném období klesaly, daně a poplatky klesaly s výjimkou změn let 

2010 a 2011, kdy se zvýšily nepatrně o 1,02 % a nakonec odpisy a opravné položky 

k DNM a DHM
9
, které až na růst mezi lety 2012 a 2013 celé sledované období klesaly. 

Když se podívám na rozdíl tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a 

zůstatkové ceny z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, je zřejmé, že s výjimkou 

porovnání prvních dvou sledovaných období pořád klesal.  

Z důvodu špatné platební disciplíny odběratelů byla společnost nucena tvořit 

opravné položky k rizikovým pohledávkám a pohledávkám po lhůtě splatnosti. 

                                                 
9
 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 
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Rozdíl ostatních provozních výnosů a nákladů zaznamenal nejmarkantnější změnu 

mezi lety 2012/2013, kdy vzrostl až o 45 167 €, což je v relativní změně nárůst o 145,12 

%.  

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti vykazoval až na meziobdobí 

2009/2010 rostoucí trend, což se projevilo ve snižování ztráty podniku.  

Co se týče finanční oblasti výsledovky, začnu položkami úroků. Společnost 

nevyužívá žádné cizí zdroje ve formě bankovních úvěrů. Nákladové úroky jsou většinou 

tvořeny úroky, které jsou spojeny s krátkodobou půjčkou, kterou společnosti Kamenivo 

Slovakia, a.s. poskytla mateřská společnost HeidelbergCement AG. Vzhledem k tomu, že 

ve výkazech společnosti ani ve výroční zprávě se nenachází bližší specifikace položek 

ostatní náklady z finanční činnosti a ostatní výnosy z finanční činnosti, neumím blíže určit 

jejích složení. Výsledek hospodaření z finanční činnosti ve svých meziročních změnách 

vykazoval až na výjimku změny mezi lety 2011 a 2012 růst. 

4.5 Vertikální analýza výkazů zisku a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je možné rozdělit na dvě samostatné analýzy. V mé bakalářské 

práci rozděluji tento výkaz na vertikální analýzu nákladů a vertikální analýzu výnosů. Jak 

už napovídá název těchto jednotlivých analýz, za výchozí položku jsem volil celkové 

náklady
10

 a celkové výnosy
11

. 

4.5.1 Vertikální analýza nákladů 

V této části analýzy se budu zabývat jenom položkami tvořícími celkové náklady 

s hodnotami nad 10 %. Ostatní položky se podílejí jen nepatrně. 

V celém sledovaném období má na tvorbě celkových nákladů (příloha č. 9) největší 

podíl položka výrobní spotřeba, která tvoří v každém roce více jak 50 % celkových 

nákladů a její podíl se v průměru celého sledovaného období zvyšoval. Největší vliv na 

výrobní spotřebě mají služby, které když propočítáme například za rok 2013, tvoří až 74,33 

% této položky. V předchozích letech se položka služby podílela na výrobní spotřebě 

v intervalu od 70 % do 76 %. 

                                                 
10

 Celkové náklady tvoří  provozní náklady, finanční náklady a mimořádné náklady. 
11

 Celkové výnosy tvoří provozní výnosy, finanční výnosy a mimořádné výnosy. 
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Při zkoumání osobních nákladů je zajímavé si povšimnout, že i když v horizontální 

analýze vykazovaly klesající tendenci, vertikální analýza udává, že i napříč těmto 

poklesům představují stále větší část celkových nákladů. Největší podíl na této položce 

mají mzdové náklady. 

Až na rok 2010, kdy odpisy a opravné položky k DNM a DHM tvořily 10,34 %, se 

v dalších letech nijak významně nepodílely na skladbě celkových nákladů, podobně jako 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu v roce 2011 se 

svými 10,46 %. 

Ostatní náklady na hospodářské činnosti tvořily v 2009 až 13,98 % celkových 

nákladů, ale v dalších obdobích s výjimkou 2012 nedosáhly ani 2 %. Celkové složení 

nákladů vyjadřuje graf č. 9. 

Graf č. 9: Vertikální analýza nákladů 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 9) 
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4.5.2 Vertikální analýza výnosů 

Suverénně největší položka tvořící celkové výnosy firmy je výroba (příloha č. 9), 

která se pohybuje v intervalu od 77 % do 94 % celkových výnosů. Největší podíl 

zaznamenala v roce 2013, kdy tvořila až 93,53 %. To, že jsou tyto podíly tak vysoké, mají 

na svědomí tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které tvoří nad 90 % této položky. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se kromě let 2010 a 2011 s 10,31 

% a 12,96 % nepodílely v dalších obdobích nijak výrazněji na celkových výnosech. Ostatní 

výnosy z hospodářské činnosti nedosahovaly ani 4 % podílu na celkových výnosech 

s výjimkou roku 2009, kdy tvořily 14,34 %.  

Co se týče tržeb z prodeje zboží, za celé sledované období nedosáhly ani 10 %, aby 

se staly předmětem našeho zkoumání, ale je třeba zmínit, že v letech 2010 a 2011 tvořily 

6,31 % a 6,1 % celkových výnosů. Lepší představu o popisovaných položkách umožňuje 

graf č. 10. 

Graf č. 10: Vertikální analýza výnosů 
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4.6 Analýza poměrových ukazatelů 

V této podkapitole navážu na teoretickou část, kde jsem si vymezil, co jsou 

poměrové ukazatele a jak je určím. V praktické části se budu věnovat konkrétním 

výsledkům, ke kterým jsem dospěl na základě výpočtů a údajů z výročních zpráv a výkazů 

zisků a ztrát. 

4.6.1 Ukazatele likvidity 

Když vezmu v úvahu graf vývoje likvidity v čase č. 11 a doporučené hodnoty 

z teoretické části bakalářské práce, je zřejmé, že v intervalu doporučených hodnot pro 

běžnou likviditu (150 % až 200 %) se tato likvidita nacházela v celém sledovaném období. 

To znamená, že ve všech sledovaných letech měl podnik schopnost vyrovnávat své dluhy, 

když nastala doba jejich splatnosti. Oběžný majetek byl za celé sledované období větší 

jako krátkodobé závazky firmy. 

Graf č. 11: Vývoj likvidity v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 15) 
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likviditu. Pokud mám výrazně nižší hodnoty pohotové likvidity, což v mém případě mám, 

znamená to nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku, jak je uvedeno v případě likvidity 

běžné. Tuto vlastnost vykazují zejména obchodní firmy, tedy i firma Kamenivo Slovakia, 

a.s. 

Nejméně se v doporučených hodnotách vyskytovala okamžitá likvidita, která se 90 

až 100% přibližovala v letech 2009 a 2010, kdy dosahovala hodnot 41,22 % a 55,58 %. 

V dalších letech rapidně klesala až na minimum zachycené v sledovaném období roku 

2012, kdy byla její hodnota 2,51 %. Jelikož tento ukazatel dává do poměru likvidní 

prostředky I. stupně (v mém případě finanční účty) a krátkodobé závazky, vidím, že ve 

firmě převyšovaly tyto závazky nad finančními účty. Jinými slovy dle tohoto ukazatele 

firma neměla dost peněz na placení svých právě splatných závazků. 

4.6.2 Ukazatele zadluženosti 

Jak už naznačuje graf č. 12, celková zadluženost podniku se za celé sledované 

období nacházela pod 31 %, což je dobrá zpráva pro věřitele společnosti, protože preferují 

nižší zadluženost a ta je dle doporučených hodnot splněná, protože se nachází celý čas pod 

70 %, což je horní doporučená hranice zadluženosti. Opačný názor na to budou mít 

vlastníci společnosti, kteří upřednostňují větší finanční páku, která má pozitivní vliv na 

rentabilitu vlastního kapitálu. 

Graf č. 12: Ukazatele zadluženosti 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 16) 
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Koeficient zadluženosti má stejnou vypovídací hodnotu jako celková zadluženost 

podniku, s tím rozdílem, že jeho doporučené hodnoty jsou do 100 %, což naše sledovaná 

firma splňuje. Dokonce za celé sledované období nedosáhla ani na 50 %, což možno 

hodnotit pozitivně.  

Optimální hodnota úrokového krytí firmy je od 200 % do 300 %. V letech 2009 až 

2012 firma nedosahovala čistého zisku, to znamená, že nebyla schopná si vydělat ani na 

úroky, protože její úrokové krytí bylo hluboko pod 100 %. V roce 2013 se situace změnila, 

firma vykázala čistý zisk a se 285,02 % se vešla do doporučených hodnot. Když vezmu v 

úvahu, že v roce 2013 měla firma nízkou zadluženost a relativně vysoké úrokové krytí, je 

zřejmé, že společnost je schopná přijmout a splácet úvěry v případě potřeby. 

4.6.3 Ukazatele aktivity 

Od roku 2010, kdy byl obrat zásob na nejvyšší hodnotě 9,48, měl už jenom klesající 

tendenci. Nejnižší zaznamenaný údaj vykazuje rok 2013, kdy byly jen 2,48 obrátky za rok. 

S klesajícím obratem zásob, roste doba obratu zásob, která v roce 2010 byla nejnižší, 

kdy jedna obrátka trvala 38,5. V 2013 trvala jedna obrátka 146,8 dne. Doba obratu zásob je 

i indikátorem likvidity, protože vyjadřuje počet dnů, za které se zásoby promění či už 

v hotovost anebo pohledávku. 

Při srovnání let před vysokým růstem doby obratu zásob, tj. let 2009 (42 dní) a 2010 

(39 dní) s průměrem v obdobném odvětví v České republice zveřejněném ČSÚ
12

 vidět, že 

doba obratu zásob sledované společnosti byla až 2x vyšší jak zveřejněné údaje o 

podobných společnostech v odvětví těžby a dobývání, kdy byly doby obratu zásob za 

sledované období 21 a 17 dnů. 

V sledovaných ukazatelích doba obratu pohledávek a závazků se budu věnovat jen 

krátkodobým pohledávkám a závazkům z obchodního styku. Jak už znázorňuje graf č. 13, 

doba obratu pohledávek se do roku 2012 zvyšovala a následně začala klesat. Doba obratu 

závazků má rostoucí tendenci skrze celé sledovaného období. V tomto porovnání vidíme 

platební disciplínu sledované firmy vůči dodavatelům, ale i platební disciplínu jejich 

                                                 
12

 Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/ekonomicke-vysledky-prumyslu-cr-2012-

b6vkuy5jdu 
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odběratelů. Doba obratu pohledávek vůči závazkům je v letech 2009, 2010 a 2013 nižší, 

což přináší firmě určitou výhodu. Co se týče let 2011 a 2012, je zřejmé, že doba obratu 

pohledávek převyšuje dobu obratu závazků, což negativně působí na sledovanou firmu. 

Graf č. 13: Doba obratu pohledávek a závazků 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 17) 
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i tohoto ukazatele. Rentabilita tržeb v roku 2013 vyjadřuje, že jen 1,05 % z tržeb podniku 

zaujímá zisk. 

Celkový vložený kapitál do podniku je jen velice nevýrazný a to 0, 11 %. Všechny 

ukazatele rentability byly v tomto zkoumání velice nízké a to z důvodu nízkého zisku 

vykázaného firmou, který tyto ukazatele ovlivňoval.  

Graf č. 14: Vývoj ukazatelů rentabilit v čase 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (příloha č. 18) 

4.7 Pyramidový rozklad ROE 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části bakalářské práce, pyramidový rozklad slouží 
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zásahy do vztahů mezi ukazateli.  

V této práci rozkládám syntetický ukazatel rentability vlastního kapitálu pomocí 

analytických ukazatelů (zisková marže, obrat aktiv a multiplikátor kapitálu akcionářů) a 

sleduju, jak se tyto ukazatele podílely na změně celkové hodnoty ROE. V tabulce 4 jsou 

uvedeny výsledky změn za sledovaná období a také, jak se který ukazatel na těchto 

změnách podílel. 
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Tabulka 4: Výsledky pyramidového rozkladu ROE 

Absolutní změna 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Syntetický ukazatel         
ROE  -0,1970 0,2029 0,0482 0,0524 
Analytické ukazatele         
Zisková marže  -0,2596 0,2002 0,0192 0,0489 
Obrat aktiv  0,0619 0,0017 0,0318 0,0032 
Multiplikátor kapitálu 

akcionářů  
0,0007 0,0010 -0,0028 0,0003 

Relativní změna v % 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Syntetický ukazatel         
ROE  -196,38% 68,24% 51,04% 113,39% 
Analytické ukazatele         
Zisková marže  -258,79% 67,34% 20,34% 105,75% 
Obrat aktiv  61,68% 0,57% 33,70% 6,91% 
Multiplikátor kapitálu 

akcionářů  
0,74% 0,33% -3,00% 0,74% 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů (přílohy č. 4 a č. 7) 

Největší propad ukazatele v relativní změně – 196,38 % nastal v roce 2010, kdy byl 

také zaznamenán největší propad ziskové marže. Ziskovou marži vypočtu jako podíl zisku 

a tržeb. V tomto případě byl podnik v roce 2009 ve ztrátě a v roce 2010 byla jeho ztráta 

ještě prohloubená. To vysvětluje záporné znaménko a tak vysokou procentuální změnu. 

V následujících letech podnik snižoval svou ztrátu a tím ovlivňoval ukazatel ziskové marže 

až do roku 2013, kdy vykázal zisk a syntetický ukazatel ROE relativní změnu o tak vysoké 

procento kladným směrem. 

Nárůst relativní změny ukazatele rentability vlastního kapitálu o 113,39 % v roce 

2013 má na svědomí hlavně zisková marže, která tvořila 105,75 % z relativní změny ROE. 

Sice tržby mírně poklesly oproti roku 2012, no podnik se dostal ze ztráty do zisku a to 

znamenalo tak výraznou změnu kladným směrem. 

Z výše provedené funkcionální analýzy vyplývá, že největší vliv na rentabilitu 

vlastního kapitálu má zisková marže. Nicméně zejména multiplikátor kapitálu akcionářů, 

jež měl zanedbatelný vliv na změnách syntetického ukazatele, může vzhledem k nízké 

zadluženosti společnosti tento ukazatel ovlivnit. Rovněž ukazatel obratu aktiv, který 

zejména v období 2011/2012 měl pozitivní vliv na změnu syntetického ukazatele, by mohl 

v budoucnosti jeho zlepšením ovlivnit ROE. 

Jak jednotlivá rozhodnutí v řízení podniku mohou ovlivnit ukazatele pyramidového 

rozkladu rentability vlastního kapitálu, je uvedeno v následující kapitole. 



Ján Barto: Finanční analýza společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

 

 

2015  41 

5 Návrhy a doporučení 

Z údajů plynoucích z provedené finanční analýzy, a to hlavně z poměrových 

ukazatelů a analýzy pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu, jsem dospěl 

k těmto možným návrhům a doporučením pro zlepšení situace společnosti Kamenivo 

Slovakia, a.s. 

Na základě výsledků ukazatelů zadluženosti je patrné, že společnost se v roce 2013 

nacházela v doporučených hodnotách, tedy firma je schopná přijetí a splácení dalšího 

úvěru. Společnost Kamenivo Slovakia, a.s. může v souladu s firemní politikou přijímat 

půjčky pouze od její mateřské společnosti, kterou je Českomoravský Štěrk, a.s. Případná 

půjčka by mohla být využita pro finanční zabezpečení dalšího rozvoje podniku, například 

investice do pozemků, nových strojů a zařízení, případně na obnovu již existujících strojů a 

zařízení. Přijetí půjčky by mělo pozitivní vliv na multiplikátor kapitálu akcionářů a tímto 

na rentabilitu vlastního kapitálu. 

Aby společnost zvýšila obrat celkových aktiv, je zapotřebí zvýšit její tržby, nebo 

odprodat nevyužitý majetek a materiál ve vlastnictví společnosti. 

Zvyšování tržeb je závislé na odbytu v regionu, a jelikož se v něm nachází začínající 

stavby (obchvat Žiliny, výstavba komunikace Skalité, Čierne a Svrčinovec), kde 

společnost již vyváží svůj produkt, dá se předpokládat, že její tržby se budou zvyšovat, 

stejně jako i její zásoby a počet zaměstnanců a s tím spojené náklady. 

Pokud společnost zachová současnou úroveň tržeb, resp. ji zvýší a současně sníží 

část nákladů, bude mít tato činnost pozitivní vliv na ukazatel ziskové marže podniku, která 

bude v tomto případě narůstat. 

Jak už bylo zmíněno v horizontální analýze výkazů zisků a ztrát, opravné položky 

k rizikovým pohledávkám a pohledávkám po lhůtě splatnosti, byly vytvářeny na základě 

špatné platební disciplíny odběratelů. I když je platební disciplína odběratelů do 

budoucnosti jen těžko předvídatelná, doporučením pro společnost Kamenivo Slovakia, a.s. 

je snižování již existujících opravných položek, které byly nuceně vytvářeny na nedobytné 

pohledávky, ale i minimalizace nových. 
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6 Závěr 

Předmětem finanční analýzy je zkoumání finančního zdraví podniku, jeho 

hospodaření, ale i sledování vývoje jeho činnosti v čase. Pro správné rozhodování o 

budoucnosti podniku je nutné nahlížet do jeho minulosti, vědět o jeho silných a slabých 

stránkách a o možnostech jako tyto silné stránky vylepšit, anebo ty špatné úplně odstranit. 

Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky popsat metody finanční analýzy, přiblížit 

vybrané ukazatele a aplikovat tyto postupy výpočtů v praxi na základě auditorem 

ověřených výkazů společnosti (výkaz zisků a ztrát, rozvaha). Za pomoci horizontálních a 

vertikálních analýz jsem analyzoval jednotlivé položky tyto výkazy tvořící a za pomoci 

poměrových ukazatelů a pyramidového rozkladu DuPonta jsem určil, jak vybraný podnik 

hospodaří a co může ve své činnosti vylepšit. 

Situaci ve společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. jsem sledoval po dobu pěti let, to 

znamená od roku 2009 po rok 2013. I když se podnik po dobu čtyř let nacházel ve ztrátě, 

své dluhy, v době jejich splatnosti, byl schopen vyrovnávat, o čemž vypovídá ukazatel 

likvidity. Dalším pozitivním zjištěním bylo, že podnik má velice nízkou zadluženost 

(hodnoty této zadluženosti byly v doporučeném intervalu) a tedy si může pořídit půjčku 

pro své další investiční zabezpečení, co by mělo i pozitivní vliv na rentabilitu vlastního 

kapitálu, tedy pohyb finanční páky kladným směrem.  

V celkovém hodnocení podniku můžu konstatovat, že i přes problémy s platební 

disciplínou odběratelů a dalšími negativy, společnost vykazuje pozitivní směr. Lze tedy do 

budoucna předpokládat její stabilitu a rozvoj v odvětví podnikání, pokud nenastanou 

nějaké neočekávané a neovlivnitelné události. 
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Příloha č. 4: Rozvaha společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

  Rozvaha v celých € 2009 2010 2011 2012 2013 

  STRANA AKTIV           

  AKTIVA CELKEM 2764833 2123838 1930751 1922383 1898710 

   A. Neoběžný majetek 1415178 1230258 1081152 1149233 1123699 

  A.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj           

2. Software           

3. Ocenitelná práva           

4. Goodwill           

5. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
          

6. 
Pořizovaný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
          

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
          

  A.II Dlouhodobý hmotný majetek 1415178 1230258 1081152 1149233 1123699 

  A.II.1. Pozemky 802201 831328 830557 946236 955690 

2. Stavby 163363 144352 125977 107604 98977 



 

 

 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
374008 218287 88327 95172 69032 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů           

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

7. 
Pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek 
75606 36291 36291 221 0 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
          

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
          

 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

A.III.1. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

dceřiné společnosti 
          

2. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

společnosti s podstatným vlivem 
          

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
          

4. 
Půjčky v účetní jednotce v 

konsolidovaném celku 
          

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek           

6. 
Půjčky s dobou splatnosti nejvíce 

jeden rok 
          

7. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
          

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
          

   B. Oběžná aktiva 1193344 794277 822929 704153 681361 

   B.I. Zásoby 340984 182232 298315 277672 320088 

B.I.1. Materiál 86510 28921 30327 30404 18824 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 

vlastní výroby 
20309 17329 149 3 4622 

3. Výrobky 233073 135400 263557 242342 292520 

4. Zvířata           

5. Zboží 1092 582 4282 4923 4122 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby           

  B.II. Dlouhodobé pohledávky 66027 91624 105271 128524 139332 

B.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů           

2. Čistá hodnota zakázky           

3. 
Pohledávky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní jednotce 
          

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
          

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
          

6. Jiné pohledávky           

7. Odložená daňová pohledávka 66027 91624 105271 128524 139332 

B.III. Krátkodobé pohledávky 515596 288526 380726 287375 199065 

B.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 411673 287953 369372 286116 192105 



 

 

 

2. Čistá hodnota zakázky           

3. 
Pohledávky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní jednotce 
          

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
          

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
          

6. Sociální pojištění           

7. Daňové pohledávky a dotace 102052 6 9915 0 6595 

8. Jiné pohledávky 1871 567 1439 1259 365 

B.IV. Finanční účty 270737 231895 38617 10582 22876 

B.IV.1. Peníze 1328 534 1614 723 842 

2. Účty v bankách 269409 231361 37003 9859 22034 

3. 
Účty v bankách s dobou vázanosti 

delší než jeden rok 
          

4. Krátkodobý finanční majetek           

5. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 
          

     C. Časové rozlišení 156311 99303 26670 68997 93650 

    C.1. 

Náklady příštích období 

dlouhodobé 
33063 99303 0 0 0 

2. 

Náklady příštích období 

krátkodobé 
123248 0 26670 68997 93650 

3. Příjmy příštích období dlouhodobé           

4. Příjmy příštích období krátkodobé           

 

  STRANA PASIV 2009 2010 2011 2012 2013 

  
VLASTNÍ KAPITÁL A 

ZÁVAZKY CELKEM 
2764 833 2123 838 1930 751 192 2383 1898 710 

   A. Vlastní kapitál 1988 452 1532 803 1400 570 1338 690 1347 029 

   A.I. Základní kapitál součet 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 

A.I.1. Základní kapitál 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly  
          

3. Změny základního kapitálu           

4. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
          

  A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio           

2. Ostatní kapitálové fondy           

3. 

Zákonný rezervní fond / 

Nedělitelný fond z kapitálových 

vkladů 

          

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
          

5. 
Oceňovací rozdíly z 

kapitálových účastí 
          

6. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

při sloučení, splynutí a rozdělení 
          



 

 

 

A.III. Fondy ze zisku 59 749 59 749 59 749 59 749 59 749 

A.III.1. Zákonný rezervní fond   59 749 59 749 59 749 59 749 59 749 

2. Nedělitelný fond           

3. Statutární fondy a ostatní fondy           

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých 

let 
1822 142 1622 703 1167 055 1034 820 972 941 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  1822 142 1822 142 1822 142 1822 142 1822 142 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 -199 439 -655 087 -787 322 -849 201 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-199 439 -455 649 -132 234 -61 879 8 339 

   B. Závazky 776 381 591 035 530 181 583 693 551 681 

   B.I. Rezervy součet 115 500 169 376 138 475 157 724 165 956 

B.I.1. Rezervy zákonné dlouhodobé           

2. Rezervy zákonné krátkodobé 7 748 7 762 6 827 20 395 34 481 

3. Ostatní dlouhodobé rezervy 107 752 115 659 123 567 131 475 131 475 

4. Ostatní krátkodobé rezervy 0 45 955 8 081 5 854 0 

  B.II. Dlouhodobé závazky  4 101 4 449 4 854 5 173 5 458 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů           

2. Čistá hodnota zakázky           

3. 
Dlouhodobé nevyfakturované 

dodávky 
          

4. 

Závazky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní 

jednotce 

          

5. 
Ostatní dlouhodobé závazky v 

rámci konsolidovaného celku 
          

6. Dlouhodobé přijaté zálohy           

7. Dlouhodobé směnky k úhradě           

8. Vydané dluhopisy           

9. Závazky ze sociálního fondu 4 101 4 449 4 854 5 173 5 458 

10. Ostatní dlouhodobé závazky           

11. Odložený daňový závazek           

B.III. Krátkodobé závazky součet 656 780 417 210 386 852 420 796 380 267 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 511 399 330 240 329 756 251 965 227 582 

2. Čistá hodnota zakázky           

3. Nevyfakturované dodávky 47 272 508 0 0 94 

4. 

Závazky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní 

jednotce 

          

5. 
Ostatní závazky v rámci 

konsolidovaného celku 
70 627 60 088 40 446 150 230 14 0197 

6. 

Závazky ke společníkům, členům 

družstva  a k účastníkům 

sdružení 

          

7. Závazky k zaměstnancům 15 107 12 749 8 438 6 529 5 881 

8. Závazky ze sociálního pojištění 9 017 8 197 5 698 9 356 4 901 

9. Daňové závazky a dotace 1 765 3 719 1 625 2 252 1 112 

10. Ostatní závazky 1 593 1 709 889 464 500 

 B.IV. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

 B.V. Bankovní úvěry 0 0 0 0 0 

B.V.1. Bankovní úvěry dlouhodobé           

2. Běžné bankovní úvěry           

     C. Časové rozlišení součet 0 0 0 0 0 

C.1. 
Výdaje příštích období 

dlouhodobé 
          

2. Výdaje příštích období           



 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Příloha č. 5: Horizontální analýza rozvahy společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

    Absolutní změna v € 

  STRANA AKTIV 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  AKTIVA CELKEM -640 995 -193 087 -8 368 -23 673 

   A. Neoběžný majetek -184 920 -149 106 68 081 -25 534 

   A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj         

2. Software         

3. Ocenitelná práva         

4. Goodwill         

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

6. 
Pořizovaný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
        

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
        

  A.II. Dlouhodobý hmotný majetek -184 920 -149 106 68 081 -25 534 

A.II.1. Pozemky 29 127 -771 115 679 9 454 

2. Stavby -19 011 -18 375 -18 373 -8 627 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
-155 721 -129 960 6 845 -26 140 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

7. 
Pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek 
-39 315 0 -36 070 -221 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
        

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

A.III.1. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

dceřiné společnosti 
        

2. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

společnosti s podstatným vlivem 
        

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
        

krátkodobé 

3. 
Výnosy příštích období 

dlouhodobé 
          

4. 
Výnosy příštích období 

krátkodobé 
          



 

 

 

4. 
Půjčky v účetní jednotce v 

konsolidovaném celku 
        

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6. 
Půjčky s dobou splatnosti nejvíce jeden 

rok 
        

7. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
        

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
        

   B. Oběžná aktiva -399 067 28 652 -118 776 -22 792 

   B.I. Zásoby -158 752 116 083 -20 643 42 416 

B.I.1. Materiál -57 589 1 406 77 -11 580 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 

vlastní výroby 
-2 980 -17 180 -146 4 619 

3. Výrobky -97 673 128 157 -21 215 50 178 

4. Zvířata         

5. Zboží -510 3 700 641 -801 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby         

  B.II. Dlouhodobé pohledávky 25 597 13 647 23 253 10 808 

B.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů         

2. Čistá hodnota zakázky         

3. 
Pohledávky vůči dceřiné účetní jednotce 

a mateřské účetní jednotce 
        

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
        

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
        

6. Jiné pohledávky         

7. Odložená daňová pohledávka 25 597 13 647 23 253 10 808 

B.III. Krátkodobé pohledávky -227 070 92 200 -93 351 -88 310 

B.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů -123 720 81 419 -83 256 -94 011 

2. Čistá hodnota zakázky         

3. 
Pohledávky vůči dceřiné účetní jednotce 

a mateřské účetní jednotce 
        

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
        

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
        

6. Sociální pojištění         

7. Daňové pohledávky a dotace -102 046 9 909 -9 915 6 595 

8. Jiné pohledávky -1 304 872 -180 -894 

B.IV. Finanční účty -38 842 -193 278 -28 035 12 294 

B.IV.1. Peníze -794 1 080 -891 119 

2. Účty v bankách -38 048 -194 358 -27 144 12 175 

3. 
Účty v bankách s dobou vázanosti delší 

než jeden rok 
        

4. Krátkodobý finanční majetek         

5. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek         



 

 

 

     C. Časové rozlišení -57 008 -72 633 42 327 24 653 

C.1. Náklady příštích období dlouhodobé 66 240 -99 303 0 0 

2. Náklady příštích období krátkodobé -123 248 26 670 42 327 24 653 

3. Příjmy příštích období dlouhodobé         

4. Příjmy příštích období krátkodobé         

 

    Absolutní změna v € 

  STRANA PASIV 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 

CELKEM 
-640 995 -193 087 -8 368 -23 673 

   A. Vlastní kapitál -455 649 -132 233 -61 880 8 339 

   A.I. Základní kapitál součet 0 0 0 0 

A.I.1. Základní kapitál 0 0 0 0 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly  
        

3. Změny základního kapitálu         

4. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
        

  A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní ážio         

2. Ostatní kapitálové fondy         

3. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 

fond z kapitálových vkladů 
        

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
        

5. 
Oceňovací rozdíly z kapitálových 

účastí 
        

6. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

sloučení, splynutí a rozdělení 
        

A.III. Fondy ze zisku 0 0 0 0 

A.III.1. Zákonný rezervní fond   0 0 0 0 

2. Nedělitelný fond         

3. Statutární fondy a ostatní fondy         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -199 439 -455 648 -132 235 -61 879 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  0 0 0 0 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -199 439 -455 648 -132 235 -61 879 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-256 210 323 415 70 355 70 218 

   B. Závazky -185 346 -60 854 53 512 -32 012 

   B.I. Rezervy součet 53 876 -30 901 19 249 8 232 

B.I.1. Rezervy zákonné dlouhodobé         

2. Rezervy zákonné krátkodobé 14 -935 13 568 14 086 

3. Ostatní dlouhodobé rezervy 7 907 7 908 7 908 0 

4. Ostatní krátkodobé rezervy 45 955 -37 874 -2 227 -5 854 



 

 

 

  B.II. Dlouhodobé závazky  348 405 319 285 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů         

2. Čistá hodnota zakázky         

3. 
Dlouhodobé nevyfakturované 

dodávky 
        

4. 
Závazky vůči dceřiné účetní jednotce 

a mateřské účetní jednotce 
        

5. 
Ostatní dlouhodobé závazky v rámci 

konsolidovaného celku 
        

6. Dlouhodobé přijaté zálohy         

7. Dlouhodobé směnky k úhradě         

8. Vydané dluhopisy         

9. Závazky ze sociálního fondu 348 405 319 285 

10. Ostatní dlouhodobé závazky         

11. Odložený daňový závazek         

B.III. Krátkodobé závazky součet -239 570 -30 358 33 944 -40 529 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů -181 159 -484 -77 791 -24 383 

2. Čistá hodnota zakázky         

3. Nevyfakturované dodávky -46 764 -508 0 94 

4. 
Závazky vůči dceřiné účetní jednotce 

a mateřské účetní jednotce 
        

5. 
Ostatní závazky v rámci 

konsolidovaného celku 
-10 539 -19 642 109 784 -10 033 

6. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva  a k účastníkům sdružení 
        

7. Závazky k zaměstnancům -2 358 -4 311 -1 909 -648 

8. Závazky ze sociálního pojištění -820 -2 499 3 658 -4 455 

9. Daňové závazky a dotace 1 954 -2 094 627 -1 140 

10. Ostatní závazky 116 -820 -425 36 

  B.IV. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

  B.V. Bankovní úvěry 0 0 0 0 

B.V.1. Bankovní úvěry dlouhodobé         

2. Běžné bankovní úvěry         

        C. Časové rozlišení součet 0 0 0 0 

C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé         

2. Výdaje příštích období krátkodobé         

3. Výnosy příštích období dlouhodobé         

4. Výnosy příštích období krátkodobé         

 

    Relativní změna v % 

  STRANA AKTIV 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  AKTIVA CELKEM -23.18 -9.09 -0.43 -1.23 

   A. Neoběžný majetek -13.07 -12.12 6.30 -2.22 

   A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj         



 

 

 

2. Software         

3. Ocenitelná práva         

4. Goodwill         

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

6. 
Pořizovaný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
        

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
        

  A.II. Dlouhodobý hmotný majetek -13.07 -12.12 6.30 -2.22 

A.II.1. Pozemky 3.63 -0.09 13.93 1.00 

2. Stavby -11.64 -12.73 -14.58 -8.02 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
-41.64 -59.54 7.75 -27.47 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů         

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny         

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

7. Pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek -52.00 0.00 -99.39 -100.00 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
        

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.III.1. 
Podílové cenné papíry a podíly v dceřiné 

společnosti 
        

2. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

společnosti s podstatným vlivem 
        

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
        

4. 
Půjčky v účetní jednotce v 

konsolidovaném celku 
        

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6. 
Půjčky s dobou splatnosti nejvíce jeden 

rok 
        

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
        

   B. Oběžná aktiva -33.44 3.61 -14.43 -3.24 

   B.I. Zásoby -46.56 63.70 -6.92 15.28 

B.I.1. Materiál -66.57 4.86 0.25 -38.09 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 

vlastní výroby 
-14.67 -99.14 -97.99 153966.67 

3. Výrobky -41.91 94.65 -8.05 20.71 

4. Zvířata         

5. Zboží -46.70 635.74 14.97 -16.27 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby         

  B.II. Dlouhodobé pohledávky 38.77 14.89 22.09 8.41 

B.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů         

2. Čistá hodnota zakázky         

3. 
Pohledávky vůči dceřiné účetní jednotce 

a mateřské účetní jednotce 
        

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
        

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
        

6. Jiné pohledávky         

7. Odložená daňová pohledávka 38.77 14.89 22.09 8.41 

B.III. Krátkodobé pohledávky -44.04 31.96 -24.52 -30.73 



 

 

 

B.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů -30.05 28.28 -22.54 -32.86 

2. Čistá hodnota zakázky         

3. 
Pohledávky vůči dceřiné účetní jednotce 

a mateřské účetní jednotce 
        

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
        

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
        

6. Sociální pojištění         

7. Daňové pohledávky a dotace -99.99 165150.00 -100.00 100.00 

8. Jiné pohledávky -69.70 153.79 -12.51 -71.01 

B.IV. Finanční účty -14.35 -83.35 -72.60 116.18 

B.IV.1. Peníze -59.79 202.25 -55.20 16.46 

2. Účty v bankách -14.12 -84.01 -73.36 123.49 

3. 
Účty v bankách s dobou vázanosti delší 

než jeden rok 
        

4. Krátkodobý finanční majetek         

5. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek         

     C. Časové rozlišení -36.47 -73.14 158.71 35.73 

C.1. Náklady příštích období dlouhodobé 200.34 -100.00 0.00 0.00 

2. Náklady příštích období krátkodobé -100.00 100.00 158.71 35.73 

3. Příjmy příštích období dlouhodobé         

4. Příjmy příštích období krátkodobé         

 

  

Relativní změna v % 

  STRANA PASIV 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 

CELKEM 
-23.18 -9.09 -0.43 -1.23 

   A. Vlastní kapitál -22.91 -8.63 -4.42 0.62 

   A.I. Základní kapitál součet 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.I.1. Základní kapitál 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly          

3. Změny základního kapitálu         

4. Pohledávky za upsaný základní kapitál         

 A.II. Kapitálové fondy 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.II.1. Emisní ážio         

2. Ostatní kapitálové fondy         

3. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 

z kapitálových vkladů 
        

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
        

5. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí         

6. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

sloučení, splynutí a rozdělení 
        

A.III. Fondy ze zisku 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.III.1. Zákonný rezervní fond   0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Nedělitelný fond         

3. Statutární fondy a ostatní fondy         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -10.95 -28.08 -11.33 -5.98 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Neuhrazená ztráta minulých let -100.00 -228.46 -20.19 -7.86 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
-128.47 70.98 53.20 113.48 



 

 

 

   B. Závazky -23.87 -10.30 10.09 -5.48 

   B.I. Rezervy součet 46.65 -18.24 13.90 5.22 

B.I.1. Rezervy zákonné dlouhodobé         

2. Rezervy zákonné krátkodobé 0.18 -12.05 198.74 69.07 

3. Ostatní dlouhodobé rezervy 7.34 6.84 6.40 0.00 

4. Ostatní krátkodobé rezervy 100.00 -82.42 -27.56 -100.00 

  B.II. Dlouhodobé závazky  8.49 9.10 6.57 5.51 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů         

2. Čistá hodnota zakázky         

3. Dlouhodobé nevyfakturované dodávky         

4. 
Závazky vůči dceřiné účetní jednotce a 

mateřské účetní jednotce 
        

5. 
Ostatní dlouhodobé závazky v rámci 

konsolidovaného celku 
        

6. Dlouhodobé přijaté zálohy         

7. Dlouhodobé směnky k úhradě         

8. Vydané dluhopisy         

9. Závazky ze sociálního fondu 8.49 9.10 6.57 5.51 

10. Ostatní dlouhodobé závazky         

11. Odložený daňový závazek         

B.III. Krátkodobé závazky součet -36.48 -7.28 8.77 -9.63 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů -35.42 -0.15 -23.59 -9.68 

2. Čistá hodnota zakázky         

3. Nevyfakturované dodávky -98.93 -100.00 0.00 100.00 

4. 
Závazky vůči dceřiné účetní jednotce a 

mateřské účetní jednotce 
        

5. 
Ostatní závazky v rámci 

konsolidovaného celku 
-14.92 -32.69 271.43 -6.68 

6. 
Závazky ke společníkům, členům 

družstva  a k účastníkům sdružení 
        

7. Závazky k zaměstnancům -15.61 -33.81 -22.62 -9.92 

8. Závazky ze sociálního pojištění -9.09 -30.49 64.20 -47.62 

9. Daňové závazky a dotace 110.71 -56.31 38.58 -50.62 

10. Ostatní závazky 7.28 -47.98 -47.81 7.76 

  B.IV. Krátkodobé finanční výpomoci 0.00 0.00 0.00 0.00 

  B.V. Bankovní úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 

B.V.1. Bankovní úvěry dlouhodobé         

2. Běžné bankovní úvěry         

     C. Časové rozlišení součet 0.00 0.00 0.00 0.00 

C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé         

2. Výdaje příštích období krátkodobé         

3. Výnosy příštích období dlouhodobé         

4. Výnosy příštích období krátkodobé         

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6: Vertikální analýza rozvahy společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

  

změna v % 

  STRANA AKTIV 2009 2010 2011 2012 2013 

  MAJETEK CELKEM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

   A. Neoběžný majetek 51.18 57.93 56.00 59.78 59.18 

   A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Ocenitelná práva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. 
Pořizovaný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 51.18 57.93 56.00 59.78 59.18 

A.II.1. Pozemky 29.01 39.14 43.02 49.22 50.33 

2. Stavby 5.91 6.80 6.52 5.60 5.21 

3. 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
13.53 10.28 4.57 4.95 3.64 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. 
Pořizovaný dlouhodobý hmotný 

majetek 
2.73 1.71 1.88 0.01 0.00 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.III.1. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

dceřiné společnosti 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 
Podílové cenné papíry a podíly v 

společnosti s podstatným vlivem 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Půjčky v účetní jednotce v 

konsolidovaném celku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. 
Půjčky s dobou splatnosti nejvíce 

jeden rok 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

finanční majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

   B. Oběžný majetek 43.16 37.40 42.62 36.63 35.89 

   B.I. Zásoby 12.33 8.58 15.45 14.44 16.86 

   B.I.1. Materiál 3.13 1.36 1.57 1.58 0.99 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary 

vlastní výroby 
0.73 0.82 0.01 0.00 0.24 

3. Výrobky 8.43 6.38 13.65 12.61 15.41 

4. Zvířata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Zboží 0.04 0.03 0.22 0.26 0.22 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  B.II. Dlouhodobé pohledávky 2.39 4.31 5.45 6.69 7.34 

B.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Čistá hodnota zakázky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 

Pohledávky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní 

jednotce 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Jiné pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. Odložená daňová pohledávka 2.39 4.31 5.45 6.69 7.34 

B.III. Krátkodobé pohledávky 18.65 13.59 19.72 14.95 10.48 

B.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 14.89 13.56 19.13 14.88 10.12 

2. Čistá hodnota zakázky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 

Pohledávky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní 

jednotce 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Ostatní pohledávky v rámci 

konsolidovaného celku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Pohledávky za společníky, členy 

družstva  a za účastníky sdružení 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Sociální pojištění 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. Daňové pohledávky a dotace 3.69 0.00 0.51 0.00 0.35 

8. Jiné pohledávky 0.07 0.03 0.07 0.07 0.02 

B.IV. Finanční účty 9.79 10.92 2.00 0.55 1.20 

B.IV.1. Peníze 0.05 0.03 0.08 0.04 0.04 

2. Účty v bankách 9.74 10.89 1.92 0.51 1.16 

3. 
Účty v bankách s dobou vázanosti 

delší než jeden rok 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Krátkodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 

majetek 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     C. Časové rozlišení 5.65 4.68 1.38 3.59 4.93 

C.1. 
Náklady příštích období 

dlouhodobé 
1.20 4.68 0.00 0.00 0.00 

2. Náklady příštích období 4.46 0.00 1.38 3.59 4.93 



 

 

 

krátkodobé 

3. Příjmy příštích období dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Příjmy příštích období krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

    změna v % 

  STRANA PASIV 2009 2010 2011 2012 2013 

  

VLASTNÍ KAPITÁL A 

ZÁVAZKY CELKEM 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

   A. Vlastní kapitál 71.92 72.17 72.54 69.64 70.94 

   A.I. Základní kapitál součet 11.07 14.41 15.85 15.92 16.12 

A.I.1. Základní kapitál 11.07 14.41 15.85 15.92 16.12 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 

podíly  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Změny základního kapitálu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 A.II. Kapitálové fondy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.II.1. Emisní ážio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Ostatní kapitálové fondy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 

Zákonný rezervní fond / 

Nedělitelný fond z kapitálových 

vkladů 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Oceňovací rozdíly z 

kapitálových účastí 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 

při sloučení, splynutí a rozdělení 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.III. Fondy ze zisku 2.16 2.81 3.09 3.11 3.15 

A.III.1. Zákonný rezervní fond   2.16 2.81 3.09 3.11 3.15 

2. Nedělitelný fond 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Statutární fondy a ostatní fondy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých 

let 
65.90 76.40 60.45 53.83 51.24 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let  65.90 85.79 94.37 94.79 95.97 

 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0.00 -9.39 -33.93 -40.96 -44.73 

A.V. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-7.21 -21.45 -6.85 -3.22 0.44 

   B. Závazky 28.08 27.83 27.46 30.36 29.06 

   B.I. Rezervy součet 4.18 7.97 7.17 8.20 8.74 

B.I.1. Rezervy zákonné dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Rezervy zákonné krátkodobé 0.28 0.37 0.35 1.06 1.82 

3. Ostatní dlouhodobé rezervy 3.90 5.45 6.40 6.84 6.92 

4. Ostatní krátkodobé rezervy 0.00 2.16 0.42 0.30 0.00 

  B.II. Dlouhodobé závazky  0.15 0.21 0.25 0.27 0.29 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Čistá hodnota zakázky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 
Dlouhodobé nevyfakturované 

dodávky 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 

Závazky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní 

jednotce 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

5. 
Ostatní dlouhodobé závazky v 

rámci konsolidovaného celku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Dlouhodobé přijaté zálohy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. Vydané dluhopisy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. Závazky ze sociálního fondu 0.15 0.21 0.25 0.27 0.29 

10. Ostatní dlouhodobé závazky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. Odložený daňový závazek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B.III. Krátkodobé závazky součet 23.75 19.64 20.04 21.89 20.03 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 18.50 15.55 17.08 13.11 11.99 

2. Čistá hodnota zakázky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Nevyfakturované dodávky 1.71 0.02 0.00 0.00 0.00 

4. 

Závazky vůči dceřiné účetní 

jednotce a mateřské účetní 

jednotce 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 
Ostatní závazky v rámci 

konsolidovaného celku 
2.55 2.83 2.09 7.81 7.38 

6. 

Závazky ke společníkům, 

členům družstva  a k účastníkům 

sdružení 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. Závazky k zaměstnancům 0.55 0.60 0.44 0.34 0.31 

8. Závazky ze sociálního pojištění 0.33 0.39 0.30 0.49 0.26 

9. Daňové závazky a dotace 0.06 0.18 0.08 0.12 0.06 

10. Ostatní závazky 0.06 0.08 0.05 0.02 0.03 

  B.IV. Krátkodobé finanční výpomoci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  B.V. Bankovní úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B.V.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Běžné bankovní úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     C. Časové rozlišení součet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C.1. 
Výdaje příštích období 

dlouhodobé 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 
Výdaje příštích období 

krátkodobé 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. 
Výnosy příštích období 

dlouhodobé 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. 
Výnosy příštích období 

krátkodobé 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Příloha č. 7: Výkaz zisku a ztráty společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

  Výkaz zisku a ztráty v celých € 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 1 74 276 103 111 103 099 19 372 4 781 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
116 513 23 260 32 100 6 533 1 244 

(+) (+) Obchodní marže 57 763 79 851 70 999 12 839 3 537 

II. Výroba (výkony) 2 713 896 1 355 233 1 345 917 876 223 817 940 

II.1. 
Tržby z prodeje vlastních 

výrobku a služeb 
2 711 780 1 455 887 1 234 939 891 481 763 143 

2. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti    (+/-) 
2 116 -10 0654 110 978 -15 258 54 797 

3. Aktivace           

B. Výrobní spotřeba 2 165 311 1 293 440 1 098 259 702 016 589 405 

B.1 
Spotřeba materiálu, energie a 

ostatních neskladovatelných 
649 552 372 689 263 887 178 595 151 300 



 

 

 

dodávek 

B.2 Služby 1 515 759 920 751 834 372 523 421 438 105 

(+) (+) Přidaná hodnota 606 348 141 644 318 657 187 046 232 072 

C. Osobní náklady             441 676 320 895 241 122 206 651 189 650 

C.1 Mzdové náklady 301 912 230 044 168 028 145 984 130 855 

C.2 
Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 
0 1 500 1 500 1 500 1 500 

C.3 Náklady na sociální pojištění 106 190 76 359 56 468 48 792 47 148 

C.4 Sociální náklady 33 574 12 992 15 126 10 375 10 147 

D. Daně a poplatky 39 255 15 231 15 386 12 855 9 873 

E. 
Odpisy a opravní položky k 

DNM a DHM 
235 886 216 242 139 024 30 703 34 767 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu        
109 123 168 522 218 946 55 312 27 929 

F. 

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

96 810 132 589 190 628 27 277 18 914 

G. 
Tvorba a zúčtování opravných 

položek k pohledávkám 
78 908 94 825 83 232 13 190 21 822 

IV. Ostatní provozní výnosy 504 963 6 483 19 115 34 397 18 771 

H. Ostatní provozní náklady 520 375 12 628 31 041 65 544 4 751 

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

(*) Provozní výsledek hospodaření -192 476 -475 761 -143 715 -79 465 -1 005 

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů 

a podílů 
          

J. Prodané cenné papíry a podíly           

VII. 
Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku     
          

VII.1. 

Výnosy z cenných papírů a 

podílů v dceřiné účetní jednotce 

a v společnosti s podstatným 

vlivem 

          

2. 

Výnosy z ostatních 

dlouhodobých cenných papírů a 

podílů 

          

3. 

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého finančního 

majetku 

          

VIII. 
Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 
          

K. Náklady z finančního majetku           

IX. 

Výnosy z přecenění cenných 

papírů a náklady na derivátové 

operace 

          

L. 

Náklady z přecenění cenných 

papírů a náklady na derivátové 

operace 

          

M. 

Tvorba a zúčtování opravných 

položek k finančnímu majetku 

(+/-) 

          

X. Výnosové úroky 99 31 6 2 2 

N. Nákladové úroky 4 437 2 218 2 163 2 783 4 507 

XI. Kursové zisky 20 071 1 514 2 911 121 5 122 

O. Kursové ztráty 44 257 3 890 1 886 2 080 1 322 

XII. Ostatní finanční výnosy 2 0 0 1 0 



 

 

 

P. Ostatní finanční náklady 2 109 922 1 034 928 759 

XIII. Převod finančních výnosů  (-)           

R. Převod finančních nákladů  (-)           

(*) Finanční výsledek hospodaření -30 631 -5 485 -2 166 -5 667 -1 464 

(**) 
Provozní výsledek hospodaření 

před zdaněním 
-223 107 -481 246 -145 881 -85 132 -2 469 

S. Daň z příjmů za běžnou činnost             -23 668 -25 597 -13 647 -23 253 -10 808 

S.1. splatná           

2. odložená -23 668 -25 597 -13 647 -23 253 -10 808 

(**) 
Provozní výsledek hospodaření 

po zdanění 
-199 439 -455 649 -132 234 -61 879 8 339 

XIV. Mimořádné výnosy           

T. Mimořádné náklady           

(*) 
Mimořádný výsledek 

hospodaření před zdaněním 
0 0 0 0 0 

U. 
Daň z příjmů z mimořádné 

činnosti                 
          

U.1 splatná           

2. odložená           

(*) 
Mimořádný výsledek 

hospodaření po zdanění 
0 0 0 0 0 

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní 

období před zdaněním 
-223 107 -481 246 -145 881 -85 132 -2 469 

V. 
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům 
          

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní 

období po zdanění 
-199 439 -455 649 -132 234 -61 879 8 339 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Příloha č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

    Absolutní změna v € 

  Výkaz zisku a ztráty v celých € 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

I. Tržby za prodej zboží -71 165 -12 -83 727 -14 591 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -93 253 8 840 -25 567 -5 289 

(+) (+) Obchodní marže 22 088 -8852 -58160 -9302 

II. Výroba (výkony) -1 358 663 -9 316 -469 694 -58 283 

II.1 
Tržby z prodeje vlastních výrobku a 

služeb 
-1 255 893 -220 948 -343 458 -1 28 338 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti    (+/-) -102 770 211 632 -126 236 70 055 

3. Aktivace         

B. Výrobní spotřeba -871 871 -195 181 -396 243 -112 611 

B.1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladovatelných dodávek 
-276 863 -108 802 -85 292 -27 295 

B.2. Služby -595 008 -86 379 -310 951 -85 316 

(+) (+) Přidaná hodnota -464 704 177 013 -131 611 45 026 

C. Osobní náklady             -120781 -79 773 -34 471 -17 001 

C.1. Mzdové náklady -71868 -62 016 -22 044 -15 129 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
1500 0 0 0 

C.3. Náklady na sociální pojištění -29 831 -19 891 -7 676 -1 644 

C.4. Sociální náklady -20 582 2 134 -4 751 -228 

D. Daně a poplatky -24 024 155 -2 531 -2 982 

E. 
Odpisy a opravní položky k DNM a 

DHM 
-19 644 -77 218 -108 321 4 064 



 

 

 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu        
59 399 50 424 -163 634 -27 383 

F. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 
35 779 58 039 -163 351 -8 363 

G. 
Tvorba a zúčtování opravných položek k 

pohledávkám 
15 917 -11 593 -70 042 8 632 

IV. Ostatní provozní výnosy -498 480 12 632 15 282 -15 626 

H. Ostatní provozní náklady -507 747 18 413 34 503 -60 793 

V. Převod provozních výnosů         

I. Převod provozních nákladů         

(*) Provozní výsledek hospodaření -283 285 332 046 64 250 78 460 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů         

J. Prodané cenné papíry a podíly         

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku     
        

VII.1. 

Výnosy z cenných papírů a podílů v 

dceřiné účetní jednotce a v společnosti s 

podstatným vlivem 

        

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých 

cenných papírů a podílů 
        

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
        

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
        

K. Náklady z finančního majetku         

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

náklady na derivátové operace 
        

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

náklady na derivátové operace 
        

M. 
Tvorba a zúčtování opravných položek k 

finančnímu majetku (+/-) 
        

X. Výnosové úroky -68 -25 -4 0 

N. Nákladové úroky -2 219 -55 620 1 724 

XI. Kursové zisky -18 557 1 397 -2 790 5 001 

O. Kursové ztráty -40 367 -2 004 194 -758 

XII. Ostatní finanční výnosy -2 0 1 -1 

P. Ostatní finanční náklady -1 187 112 -106 -169 

XIII. Převod finančních výnosů  (-)         

R. Převod finančních nákladů  (-)         

(*) Finanční výsledek hospodaření 25 146 3 319 -3 501 4 203 

(**) 
Provozní výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-258 139 335 365 60 749 82 663 

S. Daň z příjmů za běžnou činnost             -1 929 11 950 -9 606 12 445 

S.1. splatná         

2. odložená -1 929 11 950 -9 606 12 445 

(**) 
Provozní výsledek hospodaření po 

zdanění 
-256 210 323 415 70 355 702 18 

XIV. Mimořádné výnosy         

T. Mimořádné náklady         

(*) 
Mimořádný výsledek hospodaření před 

zdaněním 
0 0 0 0 

U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                         

U.1. splatná         

2. odložená         

(*) 
Mimořádný výsledek hospodaření po 

zdanění 
0 0 0 0 



 

 

 

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní období 

před zdaněním 
-258 139 335 365 60 749 82 663 

V. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
        

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní období 

po zdanění 
-256 210 323 415 70 355 70 218 

 

    Relativní změna v % 

  Výkaz zisku a ztráty v celých € 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

I. Tržby za prodej zboží -40.83 -0.01 -81.21 -75.32 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží -80.04 38.01 -79.65 -80.96 

(+) (+) Obchodní marže 38.24 -11.09 -81.92 -72.45 

II. Výroba (výkony) -50.06 -0.69 -34.90 -6.65 

II.1 Tržby z prodeje vlastních výrobku a služeb -46.31 -15.18 -27.81 -14.40 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti   (+/-) -4856.81 210.26 -113.75 459.14 

3. Aktivace         

B. Výrobní spotřeba -40.27 -15.09 -36.08 -16.04 

B.1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladovatelných dodávek 
-42.62 -29.19 -32.32 -15.28 

B.2. Služby -39.25 -9.38 -37.27 -16.30 

(+) (+) Přidaná hodnota -76.64 124.97 -41.30 24.07 

C. Osobní náklady             -27.35 -24.86 -14.30 -8.23 

C.1. Mzdové náklady -23.80 -26.96 -13.12 -10.36 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
100.00 0.00 0.00 0.00 

C.3. Náklady na sociální pojištění -28.09 -26.05 -13.59 -3.37 

C.4. Sociální náklady -61.30 16.43 -31.41 -2.20 

D. Daně a poplatky -61.20 1.02 -16.45 -23.20 

E. Odpisy a opravní položky k DNM a DHM -8.33 -35.71 -77.92 13.24 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu        
54.43 29.92 -74.74 -49.51 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
36.96 43.77 -85.69 -30.66 

G. 
Tvorba a zúčtování opravných položek k 

pohledávkám 
20.17 -12.23 -84.15 65.44 

IV. Ostatní provozní výnosy -98.72 194.85 79.95 -45.43 

H. Ostatní provozní náklady -97.57 145.81 111.15 -92.75 

V. Převod provozních výnosů         

I. Převod provozních nákladů         

(*) Provozní výsledek hospodaření -147.18 69.79 44.71 98.74 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů         

J. Prodané cenné papíry a podíly         

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku     
        



 

 

 

VII.1. 

Výnosy z cenných papírů a podílů v 

dceřiné účetní jednotce a v společnosti s 

podstatným vlivem 

        

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
        

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
        

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
        

K. Náklady z finančního majetku         

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

náklady na derivátové operace 
        

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

náklady na derivátové operace 
        

M. 
Tvorba a zúčtování opravných položek k 

finančnímu majetku (+/-) 
        

X. Výnosové úroky -68.69 -80.65 -66.67 0.00 

N. Nákladové úroky -50.01 -2.48 28.66 61.95 

XI. Kursové zisky -92.46 92.27 -95.84 4133.06 

O. Kursové ztráty -91.21 -51.52 10.29 -36.44 

XII. Ostatní finanční výnosy -100.00 0.00 100.00 -100.00 

P. Ostatní finanční náklady -56.28 12.15 -10.25 -18.21 

XIII. Převod finančních výnosů  (-)         

R. Převod finančních nákladů  (-)         

(*) Finanční výsledek hospodaření 82.09 60.51 -161.63 74.17 

(**) 
Provozní výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-115.70 69.69 41.64 97.10 

S. Daň z příjmů za běžnou činnost             -8.15 46.69 -70.39 53.52 

S.1. splatná         

2. odložená -8.15 46.69 -70.39 53.52 

(**) Provozní výsledek hospodaření po zdanění -128.47 70.98 53.20 113.48 

XIV. Mimořádné výnosy         

T. Mimořádné náklady         

(*) 
Mimořádný výsledek hospodaření před 

zdaněním 
0.00 0.00 0.00 0.00 

U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                         

U.1. splatná         

2. odložená         

(*) 
Mimořádný výsledek hospodaření po 

zdanění 
0.00 0.00 0.00 0.00 

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní období 

před zdaněním 
-115.70 69.69 41.64 97.10 

V. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
        

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní období po 

zdanění 
-128.47 70.98 53.20 113.48 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 



 

 

 

 

Příloha č. 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Kamenivo Slovakia, a.s. 

  

změna v % 

  Výkaz zisku a ztráty v celých € 2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 6.42 7.61 7.66 2.21 0.58 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 4.29 1.72 2.38 0.75 0.15 

(+) (+) Obchodní marže 2.13 5.89 5.28 1.47 0.43 

II. Výroba (výkony) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

II.1 Tržby z prodeje vlastních výrobku a služeb 99.92 107.43 91.75 101.74 93.30 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti    (+/-) 0.08 -7.43 8.25 -1.74 6.70 

3. Aktivace 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B. Výrobní spotřeba 79.79 95.44 81.60 80.12 72.06 

B.1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladovatelných dodávek 
23.93 27.50 19.61 20.38 18.50 

B.2. Služby 55.85 67.94 61.99 59.74 53.56 

(+) (+) Přidaná hodnota 22.34 10.45 23.68 21.35 28.37 

C. Osobní náklady             16.27 23.68 17.92 23.58 23.19 

C.1. Mzdové náklady 11.12 16.97 12.48 16.66 16.00 

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 
0.00 0.11 0.11 0.17 0.18 

C.3. Náklady na sociální pojištění 3.91 5.63 4.20 5.57 5.76 

C.4. Sociální náklady 1.24 0.96 1.12 1.18 1.24 

D. Daně a poplatky 1.45 1.12 1.14 1.47 1.21 

E. Odpisy a opravní položky k DNM a DHM 8.69 15.96 10.33 3.50 4.25 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu        
4.02 12.43 16.27 6.31 3.41 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
3.57 9.78 14.16 3.11 2.31 

G. 
Tvorba a zúčtování opravných položek k 

pohledávkám 
2.91 7.00 6.18 1.51 2.67 

IV. Ostatní provozní výnosy 18.61 0.48 1.42 3.93 2.29 

H. Ostatní provozní náklady 19.17 0.93 2.31 7.48 0.58 

V. Převod provozních výnosů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

I. Převod provozních nákladů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(*) Provozní výsledek hospodaření -7.09 -35.11 -10.68 -9.07 -0.12 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VII.1. 

Výnosy z cenných papírů a podílů v 

dceřiné účetní jednotce a v společnosti s 

podstatným vlivem 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

 

 

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

K. Náklady z finančního majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

náklady na derivátové operace 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

náklady na derivátové operace 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

M. 
Tvorba a zúčtování opravných položek k 

finančnímu majetku (+/-) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X. Výnosové úroky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N. Nákladové úroky 0.16 0.16 0.16 0.32 0.55 

XI. Kursové zisky 0.74 0.11 0.22 0.01 0.63 

O. Kursové ztráty 1.63 0.29 0.14 0.24 0.16 

XII. Ostatní finanční výnosy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P. Ostatní finanční náklady 0.08 0.07 0.08 0.11 0.09 

XIII. Převod finančních výnosů  (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R. Převod finančních nákladů  (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(*) Finanční výsledek hospodaření -1.13 -0.40 -0.16 -0.65 -0.18 

(**) 
Provozní výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-8.22 -35.51 -10.84 -9.72 -0.30 

S. Daň z příjmů za běžnou činnost             -0.87 -1.89 -1.01 -2.65 -1.32 

S.1. splatná 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. odložená -0.87 -1.89 -1.01 -2.65 -1.32 

(**) Provozní výsledek hospodaření po zdanění -7.35 -33.62 -9.82 -7.06 1.02 

XIV. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T. Mimořádné náklady 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(*) 
Mimořádný výsledek hospodaření před 

zdaněním 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

U.1. splatná 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. odložená 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(*) 
Mimořádný výsledek hospodaření po 

zdanění 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní období 

před zdaněním 
-8.22 -35.51 -10.84 -9.72 -0.30 

V. 
Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(***) 
Výsledek hospodaření za účetní období po 

zdanění 
-7.35 -33.62 -9.82 -7.06 1.02 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 



 

 

 

Příloha č. 10: Grafické vyjádření zásob 

 

 Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Příloha č. 11: Grafické vyjádření pohledávek 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

2009 2010 2011 2012 2013

Zásoby 340 984 182 232 298 315 277 672 320 088
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Příloha č. 12: Grafické vyjádření účtů v bankách 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Příloha č. 13: Grafické vyjádření peněz 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

2009 2010 2011 2012 2013

Účty v bankách 269 409 231 361 37 003 9 859 22 034
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Účty v bankách 

2009 2010 2011 2012 2013

Peníze 1 328 534 1 614 723 842
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Příloha č. 14: Grafické vyjádření vlastního kapitálu 

 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Příloha č. 15: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 
optimální 

hodnota 

okamžitá likvidita 41,22% 55,58% 9,98% 2,51% 6,02% 90 - 100 % 

pohotová likvidita 78,50% 69,16% 98,42% 68,29% 52,35% 100 - 150 % 

běžná likvidita 181,70% 190,38% 212,72% 167,34% 179,18% 150 - 250 % 

 Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

Příloha č. 16: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele 

zadluženosti 
2009 2010 2011 2012 2013 

optimální 

hodnota 

celková zadluženost 28,08% 27,83% 27,46% 30,36% 29,06% do 70 % 
koeficient 

zadluženosti 
39,04% 38,56% 37,85% 43,60% 40,96% 

do 100 % 

úrokové krytí 
-

4394,91% 
-

20443,24% 
-

6013,45% 
-

2123,46% 
285,02% 

200 - 300 % 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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Příloha č. 17: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 

obrat zásob 8,784 9,480 5,219 3,480 2,486 

doba obratu zásob 41,553 38,503 69,933 104,900 146,801 

doba obratu pohledávek 50,168 60,840 86,591 108,090 88,105 

doba obratu závazků 62,320 69,775 77,304 95,188 104,375 

obrat celkových aktiv 1,083 0,813 0,806 0,503 0,419 

ČSÚ - doba obratu zásob 21 17 22 30   

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

Příloha č. 18: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013 

rentabilita celkových aktiv -7,21% -21,45% -6,85% -3,22% 0,44% 

rentabilita vlastního kapitálu -10,03% -29,73% -9,44% -4,62% 0,62% 

rentabilita tržeb -6,66% -26,38% -8,49% -6,40% 1,05% 

rentabilita vloženého kapitálu -7,91% -22,55% -7,44% -4,28% 0,11% 

Pramen: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 

 

 


