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Anotace 

 Bakalářská práce je zaměřena ne zhodnocení ekonomické situace vybraného 

podniku. Cílem je rozebrat a následně interpretovat data z období let 2009 – 2013. Ke 

zmíněnému zhodnocení podniku je pouţita finanční analýza, která zahrnuje hlavně analýzu 

poměrových ukazatelů. V teoretické části jsou vysvětleny všechny ekonomické pojmy 

potřebné ke zpracování praktické části. V praktické části jsou zaneseny výsledky 

poměrových ukazatelů do tabulek a grafů. V závěru je celkové shrnutí a okomentování 

dosaţených výsledků.  

 Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisků a 

ztráty, KOVOGROUP, s. r. o.  

 

Summary 

 Bachelor thesis is focused on the economic situation of the selected company. The 

aim is to analyze and interpret data from a subsequent period 2009 - 2013. To evaluate the 

company said it used financial analysis, which mainly includes analysis of ratios. In the 

theoretical section explains all the economic concepts needed for the practical part. In the 

practical part are clogged ratios results in tables and graphs. The conclusion is a summary 

and commenting on the results achieved.  

Keywords: financial analysis, ratio indicators, balance sheet, profit and loss rekord, 

KOVOGROUP, s. r. o.  
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1 ÚVOD 

Cílem kaţdého podniku je zisk, coţ znamená být úspěšný na trhu. Kaţdou firmu 

ovlivňuje řada jak vnitřních tak vnějších faktorů. V této bakalářské práci se zaměříme na 

faktory vnitřního prostředí podniku, konkrétněji na jeho ekonomické zhodnocení. Pro toto 

zhodnocení existuje řada metod. Jednou z nich je finanční analýza, kterou pouţijeme 

v praktické části této práce. Je to základní a nejpouţívanější metoda vrcholových 

manaţerů. Podstatou je výpočet ukazatelů výkonnosti podniku, které mají velmi dobrou 

vypovídací schopnost ve vztahu ke zjišťované ekonomické realitě.  

Cílem této bakalářské práce je analýza vybraných poměrových ukazatelů firmy 

KOVOGROUP, s. r. o., definování ekonomická situace podniku. 

Pouţité údaje ke zhotovení analýzy jsou získávány z dokumentů, jako je rozvaha, 

výkaz cash flow a výkaz zisku a ztrát, které jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku 

na internetovém portále.  

V úvodní části bude představena společnost KOVOGROUP, s. r. o., která se věnuje 

především hutní a strojírenské výrobě. Na tento podnik bude zaměřený celý zbytek této 

práce. Dozvíme se něco o historii podniku, základních parametrech a hlavně o předmětu 

jeho podnikání.  

Ve druhé části práce jsou popsána teoretická východiska, pomocí nichţ můţeme 

zobrazit aktuální finanční situaci podniku. Nejprve bude představena historie finanční 

analýzy, poté vymezení jejich uţivatelů a její členění pomocí poměrových ukazatelů.  

V další části bude provedena samotná zjednodušená finanční analýza podniku, která 

bude vycházet z teoretických poznatků vypracovaných v předešlé části práce. Budou 

vypočítány základní poměrové ukazatelé (likvidita, rentabilita, aktivita, zadluţenost), 

jejichţ výsledky budou okomentovány a zaneseny do grafů a tabulek.  

V závěru této bakalářské bude provedeno celkové zhodnocení ekonomické situace 

podniku. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

2.1 Profil firmy 

Jiţ od roku 1998 působí výrobní společnost KOVOGROUP, s. r. o. na tuzemském i 

zahraničním trhu.  

Sídlo společnosti je v Ostravě - Hrabové, na ulici Mostní 812, má zde společnost i 

obchodní kanceláře. Skladové prostory a výrobní hala jsou v sídle společnosti. 

Společnost je uvedena u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, 

vloţka17974. 

Společnost se zaměřuje na výrobu výpalků a výrobu svařenců aţ do hmotnosti 25t. 

Jedná se především o dodávky zcela smontovaných mobilních drtičů, výrobu jeřábových 

kleštin zahrnující i montáţ, výrobu převodových skříní, výrobu dílů pro důlní průmysl a 

také výrobu dalších technologických celků. 

Firma se zaměřuje především na oblast hutí, dolů a strojírenství. Jak v minulých 

letech, tak i v letošním roce má stále své dlouholeté odběratele, kteří pravidelně odebírají 

dostatečné mnoţství zboţí a nebyli závislí pouze na jediném dominantním odběrateli.  

Do budoucna bude společnost nadále rozšiřovat a zlepšovat své sluţby, např. je 

v plánu certifikace dle EN 1090. Tento certifikát pomůţe podniku získat další mnoţství 

technologicky náročnějších zakázek a zajistit si tím postavení na trhu se svou trvalou 

klientelou odběratelů.   

 

 

Obrázek 1 Logo firmy KOVOGROUP, s.r.o. 
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2.2 Organizační struktura KOVO GROUP s.r.o. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura firmy KOVOGROUP  s.r.o. 

 

 

 

Svařování 

Výroba je zajištěna na základě poţadavků zákazníka podle  dodané nebo zajišťované 

výkresové dokumentace společnosti. Svařovací středisko je vybaveno svařovacími 

poloautomaty FRONIUS 457, KIT 500W aj. Výše uvedená zařízení jsou schopna svařovat 

tavící se elektrodou v ochranné atmosféře Co2 a směsných plynů. Společnost 

KOVOGROUP, s. r. o. produkuje hlavně svařence s vysokým stupněm opracování a 

přesností. Maximální hmotnost svařence je 25t. 

 

jednatel

výstupní 
kontrola

mistr výroby
prodej svařenců, 

kooperace
mistr obrábění

svařování

sekretariát
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Obrábění 

 
KOVOGROUP, s. r. o. disponuje NC a CNC horizontálními vyvrtávačkami, CNC 

soustruhem Mascut AC 1860, soustruhem SU 63 a vrtačkou VO 50, coţ umoţňuje precizní 

opracování výpalků, svařenců nebo průmyslových odlitků. Obráběcí hala byla postavena 

v roce 2008 a je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 10 000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídicí systém + 
motory / pohony   

Siemens SIN 840 D + 
Siemens Digital 

Průměr pracovního 
vřetena 130 mm  

X…příčný pojezd saní 
stolu  3578 mm  

Z…podélný pojezd 
saní stojanu 1250 mm  

Y...svislý pojezd 
vřeteníku 2000 mm 

W…výsuv vřetena 800 mm 

Upínací plocha stolu 
1600 x 
1800 

mm x 
mm 

Nosnost stolu 12000 kg  

 

  

W100 (A)    Parametry stroje:   
Průměr pracovního 
vřetena 100 mm  

Upínací kužel  50 ISO  - 

X…příčný pojezd stolu  1600 mm  

Z…podélný pojezd 
stolu 1250 mm  

Y…svislý pojezd 
vřeteníku  1120 mm  

W…výsuv vřetena 900 mm  

Upínací plocha stolu  
1250 x 
1250  mm x mm  

Nosnost stolu  3000 kg  

Obrázek 3 -  W 100 A 

Obrázek 4 - WHN 13.8  CNC SINUMERIK 
840 Di 
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Řídicí systém + motory / 
pohony   

Heidenhain iTNC 530 
+ Lafert / Reel 
Analog 

Průměr pracovního 
vřetena 130 mm 

Upínací kužel 80 metrický 

X…příčný pojezd saní 
stolu 6000 mm 

Z…podélný pojezd saní 
stojanu 1250 mm 

Y...svislý pojezd vřeteníku 1800 mm 

W…výsuv vřetena 800 mm 

Nosnost stolu 12000 kg 

 

 

Tepelné zpracování a povrchová úprava 

Firma zajišťuje pro své zákazníky ţíhání na odstranění vnitřního pnutí a povrchovou 

úpravu dílů lakování, tryskání atd.  

Doprava 

Nákladní auto IVECO s vlekem. Nosnost auta je  8 t a nosnost vleku 16t. 

 

Obrázek 6 - Nákladní auto IVECO 

Obrázek 5 - WD 130 
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2.3 Základní ekonomická charakteristika 

Z rozvahy a výkazu zisku a ztrát byly vybrány poloţky uvedené ve dvou tabulkách 

tak, aby bylo moţné udělat si před samotnou aplikací finanční analýzy obecnou představu 

o společnosti KOVOGROUP, s. r. o.  

 

Tabulka 1 - Vybrané položky rozvahy 

  2009  2010  2011  2012   2013 

Aktiva = Pasiva 65 780 55 813 48 629 53 337 30 864 

Dlouhodobý majetek 21 310 17 874 12 351 9 334 8 982 

Dlouhodobý hmotný majetek 21 254 17 819 12 314 9 262 8 910 

Oběžná aktiva 44 017 37 810 36 268 44 003 21 882 

Vlastní kapitál 16 240 14 588 6 708 3 671 4 413 

Cizí zdroje 49 540 41 225 41 921 49 642 26 077 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty vybraných poloţek z rozvahy v období 2009 aţ 

2013. Dlouhodobý majetek tvoří velkou část celkových aktiv podniku, je tvořen zejména 

dlouhodobým hmotným majetkem, protoţe má podnik výrobní charakter. Ještě více 

reprezentuje ovšem společnost oběţný majetek, který tvoří v průměru 64% aktiv. V 

případě pasiv nelze přehlédnout, ţe vlastní kapitál tvoří mnohem menší a ve sledovaném 

období neustále klesající podíl na celkových pasivech podniku, neţ cizí zdroje financování, 

coţ je hlavně ovlivněno záporným výsledkem hospodaření a velkým mnoţstvím 

krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů. 

  



Tereza Havlová: Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti 

2015  7 

Tabulka 2 - Vybrané položky výkazu zisku a ztrát 

 2009  2010  2011  2012  2013  

Výnosy celkem 82 890  81 338  104 233  104 705  61 001  

Výkony 81 864  72 003  94 114  91 486  56 350  

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 77 441  72 994  98 243  89 911  64 583  

náklady celkem 84 879  82 899  105 335  108 739  60 499  

Výkonová spotřeba 65 717  59 158  81 133  76 690  40 964  

Spotřeba materiálu a energie 42 364  40 340  61 562  59 161  22 781  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky je vidět, ţe je společnost KOVOGROUP s.r.o. výrobního charakteru, neboť 

trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb přesahují ve všech sledovaných obdobích 95% 

všech výkonů, které mají 73% aţ 96% podíl na celkových výnosech podniku. Podobně 

jsou na tom i náklady na materiál a energii, jeţ reprezentují přes 80% výkonové spotřeby. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 
V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a vzorce týkající se finanční 

analýzy, na které dále navazuje praktická část. 

3.1 Historie finanční analýzy 

 Kdyţ se podíváme do historie finanční analýzy zjistíme, ţe je skoro tak stará jako 

jsou samotné peníze. Prvním státem zabývajícím se finanční analýzou jsou s největší 

pravděpodobností Spojené státy americké. Ze začátku se jednalo jen o teoretické doměnky, 

které neměly nic společného s praktickou prací. S analýzou se v ekonomii setkáváme uţ 

několik desetiletí. Samozřejmě měla přirozený vývoj dle dané doby. Struktura těchto 

analýz se přizpůsobovala době, ve které měla fungovat. Začaly se vyuţívat počítače, 

změnily se matematické způsoby a důvody k sestavování finanční analýzy. Původně se 

finanční analýzy vyznačovaly tím, ţe ukazovaly na změny v účetních výsledcích. Časem se 

ukázalo, ţe výkaz zisku a ztráty jsou kvalitním zdrojem informací pro zjišťování zachování 

likvidity. (Růčková,2010) 

 V Německu se pouţívá termín bilanční analýza (Bilanzanalyse) nebo také bilanční 

kritika (Bilanzkritik). Obsahuje analýzu a hodnocení všech dokumentů jako je rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát, výroční zpráva a přílohy. Z anglického pojmu „financial analysis“ byl 

u nás přejat uţ nám známý pojem finanční analýza. Před rokem 1989 se u nás prováděla 

jako tzv. rozbory hospodaření. Nebyla to úplně nová oblast, která by tady dříve 

neexistovala, je jí ale dán nový obsah, nejde uţ o kontrolu plnění úkolů plánů, který by byl 

podnikům ukládán plánovacími orgány z centrály, s primární orientací na objemové 

kvantitavní ukazatele na úkor ekonomické výkonnosti, jde však o kontrolu splnění cílů, 

které si stanovuje podnik sám. (Grünwald, Holečková, 1995) 

 V zemích s rozvinutou trţní ekonomikou má finanční analýza dlouholetou tradici a 

je neoddělitelným prvkem podnikového řízení. Také v České Republice se v posledních 

patnácti letech stala velmi oblíbeným nástrojem při hodnocení reálné ekonomické situace 

podniku. Její výsledky se stávájí základním kritériem ekonomických rozhodnutí. 

(Růčková, 2010) 
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3.2 Finanční analýza 

Je to nástroj pomocí kterého vyhodnocujeme finanční situaci podniku. Samotný 

výraz finanční analýza pochází z anglického fiancial analysis. Tento název označuje část 

podnikového řízení a je úzce spjata s finančním řízením podniku a účetnictvím. Hlavním 

smyslem analýzy je připravení informací pro kvalitní rozhodování o fungování podniku. 

Účetnictví poskytuje z pohledu finanční analýzy téměř přesné hodnoty peněţních údajů, 

které se ale vztahují jen k jednomu určitému časovému okamţiku, tyto údaje jsou 

víceméně izolované. Tato data musí být podrobena finanční analýze, aby mohla být dále 

pouţita pro zhodnocení finančního zdraví firmy. (Růčková, 2010) 

Finanční analýza znázorňuje pohled do minulosti, současnosti a doporučení lepších 

řešení do následujících období ekonomického hospodaření podniku. Jejím hlavním účelem 

je určit finanční zdraví podniku, identifikovat slabé stránky, které by mohly mít špatné 

důsledky a determinovat silné stránky. (Grünwald, Holečková, 1995) 

Pojem finanční zdraví se pouţívá pro vyjádření uspokojivé finanční situace firmy. 

Za finančně zdravý podnik můţeme povaţovat takový podnik, který je v danou chvílí 

schopen plnit smysl své existence. Finanční zdraví podniku je ovlivněno především 

výnosností (rentabilitou) podniku. Jedna z definic finančního zdraví je, ţe je to likvidita 

plus rentabilita. Zdravý podnik musí být schopný vytvářet svou činností více výnosů neţ 

nákladů, čili dosahovat zisku. Protoţe zisk má největší význam jako součást poměrového 

ukazatele, pomocí něj měříme rentabilitu podniku, které se budu podrobněji věnovat 

v dalších kapitolách mé práce. Vyplývá z toho, ţe čím větší rentabilita (výnosnost 

vloţeného kapitálu), tím lépe pro finanční zdraví podniku. (Grünwald, Holečková, 1995) 

Opakem finančního zdraví je finanční tíseň. Ta nastává kdyţ, jsou problémy 

likvidity tak váţné, ţe nemohou být řešeny bez významných změn v činnosti a způsobu 

financování podniku. Přechod z finančního zdraví do finanční tísně představují slabé 

předtísňové stavy, podnik v tu chvíli sice vykazuje ztrátu, avšak likvidita není v úplném 

ohroţení. Nebo naopak můţe podnik vykazovat zisk, ale objevují se občasné potíţe 

s peněţními toky. (Grünwald, Holečková, 1995) 

Podnik také nesmí mít problémy s dalším ukazatelem – likviditou. Musí být 

schopen uhrazovat své závazky.  
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Finanční analýza jako obor nespadá pouze do finančního řízení podniku, svojí 

působnost má také na firmu jako celek. Například marketingové oddělení vyuţívá SWOT 

analýzu, díky které zjišťuje silné a slabé stránky podniku. Své uplatnění má finanční 

analýza jak pro vnitřní, tak pro vnější firemní prostředí. (Růčková, 2010) 

Díky neustále se měnícímu ekonomickému prostředí a rychlou proměnlivostí 

ekonomických dat, našla finanční analýza svou důleţitost při hodnocení ekonomické 

situace podniku. (Sedláček, 2009) 

Finanční situace podniku je výsledkem práce, kterou podnikové vedení věnuje za 

daných podmínek finančním aspektům řízení. Uspokojivý finanční stav podniku je 

vizitkou předvídavosti managementu, obratnosti při nakládáni s finančními zdroji a 

potřebami a dostatečnou opatrností při nacházení kompromisu mezi rizikem a ziskem.  

 

3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Existuje mnoho zdrojů, ze kterých můţeme čerpat data pro výpočet finanční 

analýzy. Můţeme je rozdělit do třech hlavních skupin: 

 Zdroje finančních informací – data se získávají hlavně z účetních výkazů 

vnitropodnikového a finančního účetnictví, informace od manaţerů a analytiků 

podniku a z výročních zpráv. Kromě těchto interních zdrojů podniku sem patří také 

vnější informace jako prospekty cenných papírů, burzovní zpravodajství, roční 

zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů apod.  

 Kvantifikované nefinanční zdroje – jde o oficiální hospodářskou a podnikovou 

statistiku, cenové a nákladové kalkulace, produkce, poptávka a odbyt, 

zaměstnanost, podnikové plány, budoucí vývoj teologie.  

 Nekvantifikované informace – data auditorů, zaměstnanců z vedoucího oddělení 

(manaţerů), odborný tisk a prognózy. (Grünwald, Holečková, 1995) 
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Většinu údajů poskytuje především finanční účetnictví. Tyto výkazy zaznamenávají 

pohyb podnikových financí a majetku ve všech formách a ve všech částích podnikové 

činnosti. Jsou důleţitou součástí účetní uzávěrky, kterou tvoří:  

 Rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 příloha. (Grünwald, Holečková, 1995) 

 

Výkazy je někdy nutné určitým způsobem upravit, aby mohla být zpracována 

finanční analýza. Dává se velký důraz na odhady výsledků, protoţe analýza čerpá 

informace z blízké nebo vzdálené minulosti. (Grünwald, Holečková, 1995) 

3.3.1 Rozvaha 

 Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku a zdrojů jejich financování k určitému datu. Sestavuje se vţdy k poslednímu dni 

kaţdého roku. Ukazuje základní přehled o majetku firmy ve statické podobě. Z rozvahy 

dostaneme věrný obraz ve třech základních odvětvích – majetková situace podniku, 

zdrojích financování a finanční situaci podniku.  

V oblasti majetkové struktury podniku zjišťujeme, v jakých přesných druzích je 

majetek oceňován a vázán, jak moc je opotřeben, optimálnost sloţení majetku atd.  

Další oblastí jsou zdroje financování. Jsou to zdroje, ze kterých byl pořízen 

majetek. Zájem je zde kladený zejména na výši vlastních a cizích zdrojů financování a 

jejich strukturu.  

Třetí a poslední částí jsou informace o finanční situaci podniku.  Najdeme zde 

informace o dosaţeném zisku podniku, jeho rozdělení a informace o tom, jestli je podnik 

schopen dostát svým závazkům. (Růčková, 2010) 
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Tabulka 3 - Rozvaha 

ROZVAHA  

 aktiva  pasiva 

A 
Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 
A Vlastní kapitál 

B Dlouhodobý majetek AI Základní kapitál 

BI 
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
AII Kapitálové fondy 

BII Dlouhodobý hmotný majetek AIII 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 

BIII Dlouhodobý finanční majetek AIV Výsledek hospodaření z minulých let 

C Oběţná aktiva AV 
Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+/-) 

CI Zásoby B Cizí zdroje 

CII Dlouhodobé pohledávky BI Rezervy 

CIII Krátkodobé pohledávky BII Dlouhodobé závazky 

CIV Krátkodobý finanční majetek BIII Krátkodobé závazky 

D Časové rozlišení BIV Bankovní úvěry a výpomoci 

  C Časové rozlišení 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.3.2 Výkaz zisků a ztrát  

 Je to písemný přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité 

období. Tento výkaz udává, které výnosy a náklady za jednotlivé činnosti se podílely na 

tvorbě výsledku hospodaření běţného období, v rozvaze je potom zobrazen jako jeden 

údaj. Výkaz zisků a ztrát nezachycuje pohyb příjmů a výdajů, ale pohyb výnosů a 

nákladů. Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) má z ekonomických ukazatelů jasnou 

prioritu.  

 Ve struktuře výkazu můţeme najít hned několik stupňů výsledků hospodaření. 

Rozdíl výsledků dělají náklady a výnosy, které do jejich struktury vstupují.  
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Členění výsledku hospodaření: (Růčková,2010) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provozní výsledek hospodaření tvoří u výrobních podniků trţby z prodeje 

vlastních výrobků a sluţeb, od kterých se následně odečtou náklady spojené s provozní 

činností.  

 Finanční výsledek hospodaření se vypočítá tak, ţe od výnosů z finančních 

činností odečtete náklady na finanční činnost.  

Provozní a finanční výsledek hospodaření tvoří po odečtení daně z příjmů za 

běţnou činnost výsledek hospodaření za běžnou činnost.  

Mimořádný výsledek hospodaření získáme, kdyţ přičteme k výsledku 

hospodaření za běţnou činnost mimořádné výnosy a odečteme mimořádné náklady a také 

daň z příjmu z mimořádné činnosti.  

Celkový výsledek hospodaření za účetní období je součtem výsledku z běţné 

činnosti a mimořádného výsledku. (Růčková, 2010) 

  

výsledek hospodaření 

VH za běžnou činnost 

VH mimořádný 

VH za účetní období 

VH před zdaněním 

VH provozní 

VH z finančních operací 
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3.3.3 Příloha 

 Nedílnou součástí účetní uzávěrky je také příloha. Obsahuje informace, které 

nenajdeme ani v rozvaze nebo ve výkazu zisku a ztrát. Obsah a forma nejsou přesně 

upraveny. Obsah je ale závazný a měl by obsahovat tyto údaje:  

 Obecné údaje – profil podniku, právní forma, organizační struktura, kapitálové 

účasti, mnoţství zaměstnanců apod.  

 Informace o pouţívaných účetních metodách, účetních zásadách a způsoby 

oceňování, stanovení reprodukční pořizovací ceny, opravných poloţek 

k majetku, sestavení odpisových plánů a o odpisových metodách apod. Veškeré 

tyto informace jsou důleţité pro finanční analýzu kvůli posouzení srovnatelnosti 

dat v časové řadě. 

 Dodatečné údaje k účetním výkazům poskytující zásadní údaje týkající se 

dlouhodobého majetku, o rozdělení zisku, o pohledávkách apod. 

 Cash flow (přehled o peněţních tocích podniku). Cash flow podává informace o 

peněţních tocích za uplynulé účetní období. (Grünwald, Holečková, 1995) 

 

3.4 Uživatelé finanční analýzy 

 Finanční analýza není důleţitá jen pro management, akcionáře, věřitele a další 

externí uţivatele. Uţivateli finanční analýzy jsme všichni. Provádíme ji běţně na 

jednodušší úrovni v našich rodinách, aniţ bychom si to uvědomovali. 

 Akcionáři se nejvíce zajímají o aktuální výnosnost akcií a o vyhlídky na 

budoucnost. Snaţí se zjistit, u kterých akcií kurz nevyjadřuje skutečnou hodnotu podílu, 

aby mohli akcie prodat nebo koupit včas. Kontrolují práci managementu, aby při vedení 

podniku dbali na zájmy akcionářů. Zainteresovávají vrcholné manaţery na hospodářském 

výsledku podniku a zbavují se neúspěšných pracovníků. (Grünwald, 2004) 

 Banky patří k investorům, kteří dávají podniku nezajištěné finanční zdroje. 

Bankovní úvěry jsou spojeny s bankovním dohledem, který se týká zabezpečení úvěru a 

také dalších stránek hospodaření dluţníka. (Grünwald, 2004) 
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 Dodavatelské zájmy jsou podobné jako zájmy ostatních věřitelů. Podíl 

dodavatelského úvěru na cizích zdrojích je většinou velký. I přesto bývají dodavatelé 

značnou částí svého odbytu závislí na určitém zákazníkovi. Sledují nejen schopnost 

dluţník splatit faktury včas, ale i předpoklady pro trvalé obchodní kontakty, které jsou 

závislé na schopnosti odběratelů přeţít a dále rozvíjet své činnosti. (Grünwald, 2004) 

Odběratelé povaţují za nejdůleţitější fakt, jestli se dodavatel dostane do 

finančních potíţí nebo ne. Mohlo by se to totiţ podepsat na kvalitě a dochvilnosti 

objednávek. Velmi nebezpečný by mohl být bankrot dodavatele, se kterým máme sepsanou 

dlouhodobou obchodní smlouvu a za kterého bychom museli hledat náhradu. Na finanční 

informace je vázáná kalkulace ceny. (Grünwald, 2004) 

Zaměstnanci o odbory mají starost především o mzdové jednání a o zachování 

pracovních míst. Finanční informace mohou slouţit jako důleţité argumenty při jednání a 

také jako pomocné podklady pro předpověď budoucí úrovně zaměstnanosti. V některých 

zemích mají zaměstnanci určitý vliv na řízení, sledují odborové organizace hospodářské 

výsledky podobně jako akcionáři. (Grünwald, 2004) 

Vláda a orgány finanční správy pozorují faktory, které ovlivňují hodnotu 

rozpočtových příjmů jako je daň z přidané hodnoty, daň z příjmu a cla. Zákon o účetnictví 

a související předpisy mají přispět k větší průsvitnosti finančních informací, umoţnit jejich 

interpretaci z pohledu daňové způsobilosti plátců daně a vytvořit informační bázi 

k formulaci racionální finanční politiky státu vůči podnikatelské sféře i jednotlivým 

okruhům národního hospodářství. Kromě toho můţou finanční informace slouţit při 

dohledu na korektním dodrţování zákonných opatření na ochranu hospodářské soutěţe. 

(Grünwald, 2004) 

Orgány místní a regionální správy upírají svůj zájem na hospodaření podniků na 

svém území stejným způsobem jako vláda na celostátní úrovni. (Grünwald, 2004) 

Konkurenti kontrolují u svých rivalů úroveň vývoje a výzkumu, intenzitu 

propagace a cenovou politiku, zeměpisnou a odvětvovou diverzifikaci, investiční aktivitu a 

stav akcií na burze. Finanční informace patřičně dokreslují účinky uvedených aktivit na 

konkurenční způsobilost rivala, popřípadě na ohroţení kontinuity jeho existence jako 

samostatného vlastnického subjektu. (Grünwald, 2004) 
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3.5 Analýza poměrovými ukazateli  

Výpočet poměrových ukazatelů je základním krokem finanční analýzy. Analýza 

poměrovými ukazateli vychází zásadně z dat ze základních účetních výkazů. Pouţívá 

veřejně dostupné informace, ke kterým mají také přístup externí finanční analytici. 

Výpočet takového poměrového ukazatele se dělá jako poměr jedné nebo několika účetních 

poloţek základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo jejich skupině. Tato analýza 

podniku ukáţe, zda se jeho vývoj v čase zlepšuje či zhoršuje.(Růčková, 2010) 

Sedláček (2009, str. 55) udává, ţe analýza pomocí poměrových ukazatelů nám 

umoţní získat nenákladný a rychlý obraz o základních charakteristikách podniku. 

 

3.5.1 Ukazatele likvidity 

Jako první si definujeme pojem likvidita, abychom mohli správně řešit danou 

problematiku. Likvidita určité oblasti představuje vyjádření vlastnosti dané oblasti rychle a 

bez větší ztráty hodnoty přeměnit se na peněţní hotovost. Oproti tomu likvidita podniku 

vyjadřuje schopnost podniku uhradit své platební závazky včas. Nedostatek likvidity 

znamená, ţe podnik není schopen vyuţít ziskových příleţitostí, které se při podnikání 

naskytnou, nebo není schopen hradit své závazky, coţ můţe v nejhorším případě vést 

k bankrotu. (Růčková, 2010) 

Likvidita je důleţitá pro rovnováhu firmy, neboť jen dostatečně likvidní firma je 

schopna dostát svým běţným závazkům. Naopak aţ příliš vysoká míra likvidity je 

neblahým jevem pro majitele podniku, protoţe finanční jsou vázány v aktivech, která 

nefungují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků. Nejlepší cesta je 

teda hledat pokud moţno optimální likviditu, která zabezpečí jak schopnost dostát svým 

závazkům, tak i dostatečné zhodnocení prostředků. (Růčková, 2010) 

Můţeme říci, ţe vzorce pro výpočet ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu 

toho, čím moţno platit k tomu, co je platit nutno. Zpravidla se pouţívají tři základní 

ukazatele. 
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Okamžitá likvidita se označuje jako první stupeň. Představuje tu nejuţší formulaci 

likvidity. Tento pojem by se dal ztotoţnit s pojmem „finanční majetek“. Zasahují do ní 

pouze ty nejlikvidnější sloţky z rozvahy. Doporučovaná hodnota pro okamţitou likviditu 

platí v rozmezí od 0,9 do 1,1. (Růčková, 2010) 

 

 

 

Pohotová likvidita je v literatuře označovaná jako likvidita druhého stupně. Pro 

tuhle likviditu platí, ţe jmenovatel by měl být stejný jako čitatel. Pohotová likvidita 

eliminuje vliv zásob oběţných aktiv na ukazatele likvidity. Doporučované hodnoty se 

uvádí od 1 aţ do 1,5.  (Máče, 2006) 

 

 

 

Běžná likvidita udává, kolikrát jsou kryty krátkodobé závazky oběţnými aktivy. 

Vypovídací schopnost tohoto ukazatele ovlivňuje struktura a likvidita jednotlivých aktiv. 

Situace kdy má účetní jednotka nadměrné mnoţství zásob, mnoho těţce vymahatelných 

pohledávek a jen malý stav peněţních prostředků, zde můţe vyšší hodnota ukazatele 

skrývat opravdové problémy, ve kterých se můţe podnik nacházet v souvislosti se svou 

platební neschopností. Pro běţnou likviditu platí, ţe optimální hranice je od 1,5 do 2,5. 

(Máče, 2006) 
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3.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost či ziskovost měří schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje a dosahovat zisku pouţitím vloţeného kapitálu. Nejčastěji se vychází z rozvahy a 

z výkazu zisku a ztráty. Větší důraz klademe samozřejmě na výkaz zisku a ztráty jak 

vyplývá z názvu ukazatele. Do čitatele se dosazuje nějaká poloţka odpovídající výsledku 

hospodaření a do jmenovatele nějaký druh kapitálu, respektive trţby. (Růčková, 2010) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu se označuje jako ROA (return on 

assets). Vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou činnost i produkční sílu. 

Ukazatel udává, kolik korun vynesla kaţdá koruna investovaného kapitálu. O tomhle 

ukazateli lze také hovořit jako o ukazateli hodnocení minulé výkonnosti řídících 

zaměstnanců. Poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, jestli jsou tato aktiva 

financována z cizích nebo vlastních zdrojů. (Máče, 2006) 

 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) neboli ROE vyjadřuje výnosnost 

kapitálu vloţeného vlastníky podniku či akcionáři. Investoři mohou s pomocí tohoto 

ukazovatele zjistit, zda je jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Růst ukazatele můţe 

znamenat zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě, pokles úročení cizího kapitálu nebo 

také zlepšení výsledku hospodaření. (Růčková, 2010) 
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Rentabilita tržeb je označována jako ROS (return on sales). Představuje poměry, 

které v čitateli obsahují výsledek hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli 

zahrnují trţby.  

Výsledná hodnota tohoto ukazatele definuje, kolik korun zisku přinesla účetní 

jednotce jedna koruna trţeb. (Máče, 2006) 

 

 

 

3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

 Zadluţeností podniku rozumíme skutečnost, ţe podnik vyuţívá k financování aktiv 

ve své činnosti cizí zdroje – dluh. U velkých podniků není moţné, ţe by podnik financoval 

všechna svá aktiva jen z vlastního nebo cizího kapitálu. A to z toho důvodu, pouţití pouze 

vlastního kapitálu jednoznačně sniţuje celkovou výnosnost investovaného kapitálu. 

Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo s největší pravděpodobností spojeno 

s potíţemi při jeho dosahování. Podle zákona také víme, ţe musí existovat určitá výše 

vlastního kapitálu, coţ znamená, ţe nám to tuto moţnost vylučuje. Hlavním cílem analýzy 

zadluţenosti podniku je nalezení optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

(Růčková, 2010) 

 U analýzy finanční struktury se pouţívá celá řada ukazatelů zadluţenosti, které jsou 

odvozeny zejména z rozvahy. Zadluţenost srovnává rozvahové poloţky a na základě jejich 

hodnot zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva financována cizími zdroji.(Růčková, 2010) 

 Celková zadluženost je základním ukazatelem, kterým se vyjadřuje poměr 

celkových závazků k celkovým aktivům. Nazývá se také jako ukazatel věřitelského rizika 

(debt ratio). 
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Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je vyšší zisk neţ úroky.  

 

 

 

Kde EBIT je zisk před odečtením úroků a daní. 

 

3.5.4 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele informují, jak efektivně hospodaří podnik se svými aktivy. Má-li 

jich účetní jednotka více neţ je zapotřebí, vznikají zbytečné náklady, naopak kdyţ je jich 

méně, přichází o potencionální trţby.  

Vyjadřují se ve dvou formách – ukazatele doby obratu nebo ukazatele počtu 

obrátek. Ukazatele počtu obrátek vyjadřují, kolikrát se za určitý časový interval obrátí 

nějaký druh majetku. Ukazatelé doby obratu sledují dobu, za kterou je majetek v určité 

formě vázán. (Máče, 2006) 
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Obecně platí pravidlo, čím vyšší je obratovost zásob a zase kratší dobra obratu 

zásob, tím je situace lepší.  

 

 

 

 

 

Posledním z této skupiny ukazatelů jsou závazky. Ukazatelé vypovídají o tom, jak 

rychle firma splácí své závazky. Doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu 

pohledávek, aby nebyla narušena finanční rovnováha. Také je tento ukazatel uţitečný pro 

potencionální věřitele, kteří z něj mohou vyčíst, jak podnik dodrţuje obchodně – úvěrovou 

politiku. (Růčková, 2010) 

 

 

 

 

 

3.5.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Výsledky této analýzy slouţí především pro investory, neboť krom ukazatelů trţní 

hodnoty se zde vychází také z ukazatelů kapitálového trhu. Řadíme zde ukazatele, jako 

jsou účetní hodnota akcií, čistý zisk na akcii, dividendový výnos a dividendové krytí. 

  



Tereza Havlová: Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti 

2015  22 

3.6 Bonitní a bankrotní modely 

 Oba tyto modely mají cíl přiřadit firmě jednu jedinou číselnou charakteristiku, ze 

které se dále posuzuje finanční zdraví. Hlavní rozdíl mez těmito dvěma modely je v tom, 

k jakému účelu byly vytvořeny.  

 Bankrotní modely informují uţivatele o tom, jestli v nejbliţší době hrozí podniku 

bankrot. Kaţdá firma vykazuje určitý čas před touto nepěknou událostí symptomy, které 

jsou typické pro bankrot. Z tohoto faktu bankrotní modely vychází. Nejčastější jsou 

problémy s běţnou likviditou, s čistým pracovním kapitálem nebo s rentabilitou celkového 

vloţeného kapitálu. (Sedláček, 2009) 

 Bonitní modely jsou zaloţeny na situaci finančního zdraví podniku, to znamená, ţe 

jejich cílem je zařazení firmy mezi dobré či špatné. Jde zde o srovnání firem v oblasti 

jednoho oboru podnikání. (Sedláček, 2009) 

Z těchto modelů si pouze okrajově teoreticky přiblíţíme Altmanův model, 

Tafflerův model a Beermanův test. V praktické části bude pak předveden pouze první 

zmiňovaný Altmanův model. 
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3.6.1 Altmanův model 

 Altmanův index je typickým příkladem souhrnného indexu zhodnocení finančního 

zdraví podniku. Vychází z propočtů indexů celkového zhodnocení.  V České Republice je 

tento model velmi oblíbený, pravděpodobně je důvodem jednoduchost výpočtu. (Sedláček, 

2009) 

Je dán jako součet hodnot pěti běţných poměrových ukazatelů, jímţ je přiřazena 

různá váha. Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.  

 

Rovnice Altmanova modelu pro firmy obchodovatelné na burze: 

                                                 

Hodnoty -  budou popsány v následující praktické části.  

 

Rovnice pro ostatní firmy: 

 

 

3.6.2 Tafflerův model 

 Tafflerův model byl poprvé publikován v roce 1977. Tento model vyuţívá čtyři 

poměrové ukazatele, které jsou v literatuře označovány jako R1 – R4. Kaţdý z těchto 

ukazatelů je dán poměrem určité poloţky z účetních výkazů. (Např. R1=zisk před 

zdaněním/krátkodobé závazky) Z těchto ukazatelů se následně vypočte tzv. diskriminační 

rovnice. Podle výsledků této rovnice se vyhodnotí, zda jde o firmu s malou či vyšší 

pravděpodobností bankrotu. (Sedláček, 2009) 

  



Tereza Havlová: Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti 

2015  24 

3.6.3 Beermanův test 

 Beermanova diskriminační funkce se často pouţívá pro hodnocení aktuální finanční 

situace a prognózu vývoje v řemeslných a výrobních podnicích. Výpočet se provádí 

pomocí 10 poměrových ukazatelů. Podobně jako u Tafflerova modelu jsou zde ukazatele 

označeny X1 – X10 a rovněţ jsou dány poměrem určitých poloţek výkazů. Po zanesení 

výsledků do Beermanovy diskriminační rovnice zjistíme, o kolik jsme odchýleni od dělící 

hodnoty (0.3), která odděluje prosperující firmy od neprosperujících. (Sedláček, 2009) 

 

3.7 Grafická analýza 

 Ve finanční analýze pouţíváme různé druhy grafů. Grafické znázornění výsledků je 

velmi oblíbené, protoţe umoţňuje přehledné a rychlé vyhodnocení postavení podniku 

v řadě ukazatelů vzhledem k průměru odvětví. Je moţné také srovnání s nejlepším nebo 

konkurenčním podnikem v oboru. Nejpouţívanější jsou grafy spojnicové, sloupkové a 

výsečové, nebo také nově oblíbený tzv. spider graf. Obvykle se poţívá 16 poměrových 

ukazatelů, avšak s jejich počtem lze hýbat. Vyjádří se v procentech vůči odvětvovému 

průměru (pouţitím mediánu nebo jinou střední hodnotou). To znamená, ţe průměr odvětví 

povaţujeme za 100%. (Synek, 2007) 

 Kdyţ chceme, aby se nějaký ukazatel minimalizoval, počítáme převrácenou 

hodnotu. Vydělíme odvětvový průměr hodnotou analyzovaného podniku.  

Základem spider grafu jsou soustředěné kruţnice, první od středu ukazuje odvětvové 

průměry, to je tedy 100% hodnoty ukazatelů, další potom 200% atd. Graf musí být 

rozdělen do čtyř kvadrantů, kde první z nich obsahuje rentabilitu, druhý likviditu, třetí 

sloţení finančních zdrojů a poslední aktivitu. Ze středu grafu vybíhají do kaţdého 

kvadrantu další čtyři paprsky. Nanášejí se na ně hodnoty ukazatelů pozorovaného podniku. 

Vedlejší sousední hodnoty označené na jednotlivých paprscích se spojí, a tak se získá 

finální spider graf. (Synek, 2007) 

  

  



Tereza Havlová: Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti 

2015  25 

Graf by měl na první pohled ukázat představu o konkrétním podniku. Do jednoho 

grafu bychom mohli vloţit data i zvíce podniků, graf by však by dost nepřehledný. I přesto 

ţe je tento graf velmi uţitečný, nemůţe nahradit podrobnou analýzu jednotlivých ukazatelů 

a jejich vzájemných vztahů. (Synek, 2007) 

 

3.8 Metody použité v bakalářské práci 

 Získání informací – sběr základních ekonomických dat potřebných pro posouzení 

ekonomické situace podniku KOVOGROUP s. r. o., převáţně z účetních výkazů, 

 Analýza dat – jde o rozklad celku na několik jednoduchých částí, výsledkem je 

vyzdvihnutí podstatných vlastností jednotlivých částí celku, 

 Syntéza dat – slučování dvou a více částí do jednoho celku, jedná se tedy o opak 

analýzy dat, 

 Komunikace s vybranou společností – spolupráce s p. Petrem Rehwaldem, 

jednatelem společnosti KOVOGROUP, s. r. o., 

 Finanční analýza - je to nástroj pomocí kterého vyhodnocujeme finanční situaci 

podniku, 

 Interpretace výsledků – zhodnocení vypočtených ukazatelů, 

 Metody související s finanční analýzou – v práci jsou pouţity tyto metody 

finanční analýzy: analýza poměrových ukazatelů, bankrotní a bonitní modely a 

grafická analýza. 
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4 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Pro výpočet poměrových ukazatelů, budou pouţity základní finanční výkazy (rozvaha a 

výkaz zisku a ztát) za roky 2009 – 2013. 

4.1 Zhodnocení likvidity 

 Tyto ukazatele ukazují, jak dokáţe podnik splácet své krátkodobé závazky. Trvalá 

platební schopnost je základní podmínka úspěšné existence podniku. (Růčková,2010) 

 

Tabulka 4 - Ukazatelé likvidity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,48 1,56 1,36 1,19 0,97 

Okamžitá likvidita 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 

Pohotová likvidita 0,82 0,56 0,60 0,54 0,36 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Výpočet okamžité likvidity podle vzorce 3.1: 
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Výpočet pohotové likvidity podle vzorce 3.2: 

 

 

 

 

 

 

Výpočet běžné likvidity podle vzorce 3.3: 

 

 

 

 

 

 

Běţná likvidita – Doporučené hodnoty pro běţnou likviditu jsou v rozmezí od 1,5 

aţ 2,6. Z tabulky číslo 4 vyplývá, ţe se podnik vlezl do tohoto rozmezí pouze v roce 2010.  

V roce 2009 je běţná likvidita téměř na dolní hranici. V letech 2011 a 2012 nám hodnoty 

klesly pod spodní hranici doporučených hodnot. Těmito hodnotami se dostává podnik do 

situace, která se dá těţko dlouhodobě udrţet. V roce 2013 se společnost pohybuje pod 

hodnotou 1, to znamená, ţe podnik nebyl schopen uhradit své krátkodobé závazky.  
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Okamţitá likvidita – 0,9 – 1,1 jsou doporučené hodnoty pro okamţitou likviditu. 

Podnik by se měl pohybovat alespoň okolo hodnoty 0,2, ale bohuţel jsou vypočtené 

hodnoty niţší ve všech zkoumaných letech. Znamená to, ţe podnik není v dobré finanční 

situaci, protoţe není schopen včas splácet své závazky.  

 Pohotová likvidita – hodnota této likvidity by se měla pohybovat od 1 aţ do 1,5. 

K určení pohotové neboli rychlé likvidity je potřeba vyloučit z oběţných aktiv zásoby 

(materiál, zboţí, výrobky, polotovary, nedokončený výroba), protoţe jsou to nejméně 

likvidní poloţky.  

 

Graf 1 - Vývoj likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Zhodnocení rentability 

Tabulka 5 - Ukazatelé rentability  

 2009 2010 2011 2012 2013 

rentabilita vlastního kapitálu -0,10 -0,06 -1,04 -0,83 0,17 

rentabilita celkového kapitálu -0,03 -0,02 -0,14 -0,06 0,02 

rentabilita tržeb -0,02 -0,01 -0,07 -0,03 0,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet ROA podle vzorce 3.4: 

 

 

 

 

 

 

Výpočet ROE podle vzorce 3.5: 
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Výpočet ROS podle vzorce 3.6:  

 

 

 

 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – tento ukazatel má spíše praktický význam, 

poskytuje informace o zúročení vlastního kapitálu. Rostoucí hodnoty mohou znamenat 

pokles zúročení cizího kapitálu, nebo naopak nárůst zúročení cizího kapitálu, zhoršení 

podnikového výsledku apod. (Janok,2000)  

Vypočtené hodnoty rentability vlastního kapitálu vychází v záporných hodnotách 

aţ na poslední rok 2013, kde se dostává hodnota nad nulu. Je to způsobeno tím, ţe v roce 

2013 vzrostl provozní výsledek hospodaření téměř o 4 000 Kč, zároveň v tomto roce klesá 

i finanční výsledek hospodaření, coţ je způsobeno poklesem finančních nákladů.  Nejniţší 

míra vloţeného kapitálu byla v roce 2011. V letech 2009, 2010 a 2012 jsou výsledné 

hodnoty podobné v rozmezí od 0 do -1.  

Rentabilita celkového kapitálu – poskytuje informace o tom, jak efektivně vyuţívá 

podnik zdroje. Obecně platí pravidlo, čím vyšší jsou vypočtené hodnoty, tím je situace 

podniku příznivější. Ve sledovaném období vykazuje tento ukazatel nejniţší hodnotu 

v roce 2011 a opět v roce 2013 dosahuje nejvyšší hodnoty podobně jako u rentability 

vlastního kapitálu. Pokles v roce 2011 je způsoben prudkým poklesem EBITu aţ o 30%.  

Rentabilita trţeb – ukazatel charakterizuje rozdíl mezi vlastními náklady a prodejní 

cenou, výše ukazatele definuje konkurenceschopnost a postavení podniku na trhu. Jak 

můţeme vidět z grafu, tak rentabilita trţeb má celkem příznivý vývoj. Hodnoty v letech 

2009, 2010 a 2012 jsou téměř totoţné, liší pouze o setiny procent.   
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Graf 2 - Vývoj rentability 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Zhodnocení aktivity 

Tabulka 6 - Ukazatelé aktivity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 1,19 1,38 2,03 1,72 2,11 

RO zásob 4,00 3,17 4,88 3,82 4,75 

DO zásob 91,74 128,47 77,14 96,74 102,96 

RO pohledávek 3,32 5,82 6,44 4,99 8,84 

DO pohledávek 85,65 51,1 38,45 54,05 26,57 

RO závazků 3,05 3,63 4,20 2,66 6,39 

DO závazků 100,98 86,18 73,57 115,95 48,31 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Obrat celkových aktiv ukazuje, kolikrát za rok se aktivita obrátí v trţbách a zároveň 

měří intenzitu celkového vyuţití majetku. Logicky tedy vyplývá, čím vyšších hodnot 

dosahuje obrátka aktiv tím je majetek podniku lépe vyuţíván.  

V těchto sledovaných pěti letech se obrátka aktiv vyvíjela docela stabilně aţ na 

roky 2011 a 2013, kdy zaznamenáváme mírný pozitivní výkyv. V roce 2009 vyuţila 

společnost majetek 1,19krát, 1,38krát v roce 2010 a v roce 2012 1,72krát. Pokles v roce 

2012 je způsoben sníţením trţeb z 98 935 tis. Kč. na 91 691 tis. Kč.  

Doba obratu zásob má rozkolísaný vývoj. Trend tohoto ukazatele by měl být spíše 

klesající, čím niţší tento ukazatel vychází, tím lépe umí podnik hospodařit se svými 

zásobami. Říká nám, jak dlouho jsou oběţná aktiva vázáná v zásobách, tzn., kolik dní trvá 

jedna obrátka.  

Nejdelší je v roce 2010, kdy byla doba obratu zásob 128.47 dní a nejkratší v roce 

2011 a to 77,14 dní. Největší nárůst evidujeme z roku 2009 na rok 2010 a to o 36,73 dní. 

Také v roce 2013 zaznamenáváme zvýšení, tentokrát o 6,22 dní.  Naopak největší pokles je 

z roku 2010 na rok 2011 a to o 57,33 dní. Podnik by měl usilovat o sníţení tohoto 

ukazatele.  

Obrátka zásob vyjadřuje, kolikrát se zásoby přemění na jiné formy oběţného 

majetku. Při nízkých hodnotách hrozí firmě riziko platební neschopnosti. Ukazatel by měl 

mít rostoucí trend, aby mohly bát zásoby efektivně vyuţívány.  

V analyzovaném období 2009 – 2013 je obrátka zásob velmi proměnlivá. 

Poţadovaný rostoucí trend splňuje podnik v letech 2011 a 2013, kdy je obrátka zásob 4,88 

a 4,75. Tento fakt je způsoben strukturou výroby a zásob podniku. Zásoby se kaţdým 

rokem přeměnily v peněţní prostředky nejméně třikrát. 

Doba obratu pohledávek charakterizuje, za jak dlouho společnost průměrně splácí 

faktury. Preferuje se zde klesající tendence.   

Nejdelší doba obratu je v roce 2009 a to 85,65 dní, naproti tomu nejkratší doba je 

vidět v roce 2013 a to přesně 26,57 dní. Klesající trend splňuje podnik ve všech letech 

kromě roku 2012, kdy vzrostla doba obratu pohledávek o 15,6 dní.  
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Doba obratu závazků má podobný charakter jako doba obratu pohledávek, ale počet 

dní obratu je výrazně vyšší neţ u pohledávek. Ukazatel charakterizuje platební morálku 

společnosti vůči svým dodavatelům. Pro tento ukazatel se doporučuje stabilní vývoj. Doba 

obratu závazků by měla být větší neţ doba obratu pohledávek, toto pravidlo splňuje 

společnost KOVOGROUP, s. r. o. v kaţdém roce. Tuto skutečnost můţeme vyčíst i 

z grafu. Společnost je tedy schopna z vyinkasovaných pohledávek splácet včas faktury 

svým dodavatelům. 

Nejdelší doba obratu závazků byla v roce 2012 115,95 dní. Podobnou hodnotu 

dosahuje v roce 2009 a to 100,98 dní. V roce 2010 a 2011 se podařilo sníţit počet dní na 

86,18 a 73,57 dní, ovšem nejlepší hodnoty dosahuje tento ukazatel v roce 2013, kdy klesla 

hodnota oproti roku 2012 o 67,64 dní a tedy na 48,31 dní. 

 

 

Graf 3 - Vývoj aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Zhodnocení zadluženosti 

Tabulka 7 - Ukazatelé zadluženosti  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 0,75 0,74 0,86 0,93 0,84 

Úrokové krytí -0,78 -0,28 -12,91 -3,31 2,11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet celkové zadluženosti podle vzorce 3.7:  

 

 

 

 

 

 

Výpočet úrokového krytí podle vzorce 3.8: 
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 Celková zadluţenost je ukazatel věřitelského rizika a informuje o tom, na kolik 

procent je majetek podniku kryt cizími zdroji. Pro tento ukazatel je příznivá klesající 

tendence. Podnik KOVOGROUP, s. r. o. se pohybuje ve sledovaném období od 75 – 84 %. 

V těchto pěti letech zaznamenáváme tedy sice mírnou, ale rostoucí tendenci, coţ není pro 

podnik dobré.  

 Úrokové krytí udává, kolikrát zisk pokrývá úrokové platby. Tento ukazatel by měl 

vykazovat rostoucí charakter. Ve sledovaném období společnosti KOVOGROUP, s. r. o. se 

v prvních čtyřech letech dostává hodnota do záporných čísel, je to hlavně díky zápornému 

výsledku hospodaření. Nejniţší je v roce 2011, kdy je také nejniţší výsledek hospodaření a 

to – 6 999 tis. Kč.  

 

Graf 4 - Vývoj zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Altmanův model 

Altmanův index 2009 2010 2011 2012 2013 

pracovní kapitál/celková 

aktiva 

0,22 0,24 0,20 0,13 -0,02 

zisk po zdanění/celková 

aktiva 

-0,03 -0,02 -0,14 -0,06 0,02 

EBIT/celková aktiva -0,01 0,00 -0,13 -0,04 0,05 

vlastní kapitál/cizí kapitál 0,33 0,35 0,16 0,07 0,17 

trţby za prodej/celková 

aktiva 

1,26 1,36 1,95 1,75 1,94 

Z  - skóre 1,64 1,90 1,76 1,89 2,20 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Záměrem Altmanova modelu je zjistit, která firma má sklony k bankrotu a u které 

to naopak nehrozí, a to jednoduchým způsobem. Konečný výsledek se interpretuje dle 

toho, do jakého rozpětí ho zařadíme. Výsledek indexu, který je vyšší, neţ 2,99 je finanční 

situace podniku uspokojivá. V letech 2009, 2012 a 2013 se podnik KOVOGROUP s.r.o. 

nachází v tzv. šedé zóně. Šedá zóna znamená, ţe podnik nemá finanční problémy, avšak 

nelze jej označit za výrazně úspěšný. Hodnoty v roce 2009 a 2011 jsou pod 1,81, coţ značí, 

finanční problémy a tedy i moţnost bankrotu. Celkově můţeme zaregistrovat rostoucí 

tendenci toho indexu, coţ se u Altmanova modelu vyţaduje i přes pokles hodnot v letech 

2009 a 2011. 
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4.5 Zhodnocení hospodaření společnosti KOVOGROUP, s. r. o.  

Z důvodu nakoupení nových strojů v roce 2008 byly v roce 2009 maximalizované 

odpisy v hodnotě přes 4 mil. Kč. Tento fakt se negativně podílel na provozním výsledku 

hospodaření roku 2009. Od druhé poloviny roku 2009 pociťovala společnost 

KOVOGROUP, s. r. o. dopad ekonomické krize. Trţby klesly oproti roku 2008 o 40%.  

V tomto roce bylo přijato několik desítek nových zaměstnanců, z toho vyplynuly další 

osobní a mzdové náklady. 

V roce 2010 udělalo firmě největší problémy kolísání kurzu eura, kdy spadlo 

v jednom měsíci aţ na 24,60 Kč. V tomto roce byla finanční situace podobná jako v roce 

2009. Následky krize se negativně projevili i na zvyšování cen dodavatelů společnosti.  

 Rok 2011 byl ze sledovaného období nejméně ziskový. Ztráta činila v tomhle roce 

téměř 7 mil. Kč, jak můţeme vidět z grafu číslo 5, kde má křivka hospodářského výsledku 

velký propad. Hlavní důvod této špatné situace jsou provedené odpisy veškerých daňových 

a nedaňových pohledávek. Společnost záměrně vyčistila účetnictví od zastaralých 

problémů. Jako velmi pozitivní věc se dá povaţovat vzrůst trţeb na necelých 100 mil. Kč. 

Vývoj trţeb je zobrazen v grafu číslo 6. 

 Situace se uklidnila v roce 2012. Byly aplikovány různé úsporné a šetřící programy, 

aby mohla společnost zdravě fungovat i nadále. Výsledek hospodaření se o polovinu 

zvýšil.  

 Po čtyřech letech, tedy v roce 2013 se podařilo společnosti dosáhnout kladného 

výsledku hospodaření a to konkrétně 742 mil. Kč.  Poprvé byly také vyšší celkové výnosy 

neţ náklady, coţ je základní předpoklad pro zisk. V tomto roce byla ukončena činnost 

výpalků, byl rozprodán majetek a zásoby hutního materiálu. Situace se zlepšila díky 

prodeji ziskovějších poloţek s vysokou přidanou hodnotou. V tomto trendu by společnost 

chtěla pokračovat do budoucnosti.  
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Graf 5 - Vývoj HV za účetní období 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6 - Vývoj tržeb 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

-8 000

-7 000

-6 000

-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2009 2010 2011 2012 2013

Vývoj HV za úč. období

Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek za úč. ob

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2009 2010 2011 2012 2013

Tržby za prodej zboží

Tržby za prodej vl. výrobků a služeb

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu



Tereza Havlová: Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti 

2015  39 

5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo ekonomické zhodnocení vybrané společnosti během 

let 2009 - 2013. Pro hodnocení situace společnosti KOVOGROUP, s. r. o. jsem pouţila 

analýzu poměrových ukazatelů a metodu bankrotních a bonitních modelů. Z poměrových 

ukazatelů byla vypočítána likvidita, rentabilita, aktivita a zadluţenost. Bankrotní model byl 

vyzkoušen pouze jeden, a to Altmanův index.  

Data potřebná ke zpracování práce byly čerpány ze základních účetních výkazů, které 

jsou veřejně dostupné na internetových stránkách.  

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol počínaje úvodem a končící závěrem. První 

tři kapitoly tvoří teoretickou část práce. Druhá kapitola je zaloţena na seznámení 

s podnikem KOVOGROUP, s. r. o. V další kapitole jsou popsány a vysvětleny pojmy, 

které jsou následně aplikovány v praktické části.  

Dosaţené výsledky rentability nejsou pro společnost příliš uspokojivé. V letech 2009 

– 2012 se dostal podnik do záporných hodnot, a to díky výsledku hospodaření, který byl 

záporný ve všech čtyřech letech. Společnost není schopna zhodnotit kapitál, který do něj 

vloţili její vlastníci. Důvodem jsou velmi vysoké finanční náklady. V důsledku toho jsou 

celkové náklady podniku vyšší neţ výnosy. V roce 2013 se rentabilita dostala do kladné 

hodnoty. V tomto jediném roce jsou celkové výnosy vyšší neţ celkové náklady a výsledek 

hospodaření za účetní období není v záporné hodnotě.  

U ukazatelů rychlosti obratu dochází k rostoucím hodnotám, coţ je ţádoucí. Ukazatele 

doby obratu měly pozitivní klesající trend. Společnost dodrţela ve všech letech pravidlo 

solventnosti, tzn., aby pohledávky měly kratší dobu splatnosti neţ závazky.  

Z výsledků finanční analýzy je zřejmé, ţe společnost není v nejlepší finanční situaci. 

Vypovídá o tom také celková zadluţenost podniku, kde by měla hodnota ukazatele klesat. 

V tomto případě je to ale naopak. Úrokové krytí se dostává do záporných hodnot. 

Důvodem je negativní výsledek hospodaření v prvních čtyřech letech sledovaného období. 
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Ukazatelé likvidity dosahují ve sledovaném období nízké hodnoty. Podnik nestíhá 

hradit své krátkodobé závazky včas, protoţe nemá dostatek pohotových platebních 

prostředků. Společnost by se měla snaţit o navýšení těchto ukazatelů.  

Altmanův index má výsledné hodnoty rostoucí, coţ je určitě dobře. Pouze v roce 2011 

hrozil podle tohoto modelu firmě bankrot.  

Cíl bakalářské práce byl splněn. Ekonomické zhodnocení vybrané společnosti 

KOVOGROUP, s. r. o. bylo provedeno pomocí finanční analýzy, konkrétně přes výpočet 

poměrových ukazatelů a jednoho bankrotního modelu. Výsledky ekonomického 

zhodnocení byly zaneseny do tabulek a grafů.  

V zemích s rozvinutou trţní ekonomikou má finanční analýza své nezastupitelné místo 

a je neoddělitelným prvkem finančního řízení. Výsledky této technické metody poskytují 

informace o uplynulém hospodaření podniku a tvoří základ pro finanční rozhodování.  

Závěrem bych ráda doporučila společnosti její pravidelné provádění, neboť výsledky 

této metody poskytují zpětnou vazbu o úspěšnosti podnikové strategie v návaznosti na 

ekonomické prostředí. 
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Rozvaha 2009 – 2013 

  Aktiva celkem 65 780  55 813  48 629  53 337  30 864  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál           

B Dlouhodobý majetek 21 310  17 874  12 351  9 334  8 982  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 56  55  37  72  72  

B.I 1 Zřizovací výdaje           

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti           

B.I 3 Software           

B.I 4 Ocenitelná práva           

B.I.5 Goodwill           

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 56  55  37  72  72  

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           

B.I 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

          

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 21 254  17 819  12 314  9 262  8 910  

B.II 1 Pozemky           

B.II 2 Stavby 6 539  6 296  6 284  6 033  5 783  

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých 
věcí 

14 257  10 992  6 030  3 229  3 127  

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů           

B.II 5 Základní stádo a tažná zviřata           

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek           

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 458  531        

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

          

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách           

B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

          

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           

B.III 4 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 
a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 

          

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek           

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

          

C Oběžná aktiva 44 017  37 810  36 268  44 003  21 882  

C.I Zásoby 19 574  24 280  20 255  24 009  13 671  

C.I 1 Materiál 135  1 986  8 640  11 176  6 635  

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 13 840  18 263  10 694  10 764  6 190  

C.I 3 Výrobky       1 504  846  

C.I 4 Zvířata           

C.I 5 Zboží 5 599  4 031  921  565    

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby           

C.II Dlouhodobé pohledávky 0  0  0  0  0  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů           

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 

          



 

   

C.II 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 

          

C.II 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

          

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy           

C.II.6 Dohadné účty aktivní           

C.II.7 Jiné pohledávky           

C.II.8 Odložená daňová pohledávka           

C.III Krátkodobé pohledávky 23 565  13 231  15 348  18 345  7 354  

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 21 763  12 574  12 302  16 038  5 595  

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 

          

C.III 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 

          

C.III 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 

          

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 1 280  120        

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 613  564  2 966  2 271  1 759  

C.III.8 Dohadné účty aktivní           

C.III.9 Jiné pohledávky     80  36    

C.IV Krátkodobý finanční majetek 787  299  665  1 649  857  

C.IV 1 Peníze 682  263  665  931  432  

C.IV 2 Účty v bankách 105  36    718  425  

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly           

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           

D.I Časové rozlišení 453  129  10  0  0  

D.I 1 Náklady příštích období 453  129  10      

D.I 2 Komplexní náklady příštích období           

D.I 3 Příjmy příštích období           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  Pasiva celkem 65 
780  

55 
813  

48 
629  

53 337  30 864  

A Vlastní kapitál 16 240  14 588  6 708  3 671  4 413  

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

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

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly           

A.I.3 Změny základního kapitálu           

A.II Kapitálové fondy 0  0  0  0  0  

A.II 1 Emisní ažio           

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy           

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

          

A.II 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách           

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 

110  110  110  110  110  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 110  110  110  110  110  

A.III 2 Statutární a ostatní fondy           

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 12 070  15 146  12 597  5 598  2 561  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 12 070  15 146  13 479  13 479  13 479  

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let     -882  -7 881  -10 918  

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 

3 060  -1 668  -6 999  -3 037  742  

B Cizí zdroje 49 540  41 225  41 921  49 642  26 077  

B.I Rezervy 0  0  0  0  0  

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů           

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky           

B.I.3 Rezervna na daň z příjmů           

B.I.4 Ostatní rezervy           

B.II Dlouhodobé závazky 0  0  0  0  0  

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů           

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

B.II 3 Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 

          

B.II 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

          

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy           

B.II.6 Vydané dluhopisy           

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě           

B.II.8 Dohadné účty pasivní           

B.II.9 Jiné závazky           

B.II.10 Odložený daňový závazek           

B.III Krátkodobé závazky 29 763  24 244  26 717  37 001  22 569  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 25 659  21 206  23 543  34 407  10 173  

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám           

B.III 3 Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 

          

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení 

          

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 691  515  576  728  463  

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a 333  417  672  328  553  



 

   

zdravotního pojištění 

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 1 378  -1  1 407  638  890  

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 1 564  2 039  270  615  208  

B.III.9 Vydané dluhopisy           

B.III.10 Dohadné účty pasivní 127  60  240  261  186  

B.III.11 Jiné závazky 11  8  9  24  10 096  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 19 777  16 981  15 204  12 641  3 508  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 9 777  6 981  1 389      

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 10 000  10 000  13 815  12 641  2 000  

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci         1 508  

C.I Časové rozlišení 0  0  0  24  374  

C.I 1 Výdaje příštích období       24  374  

C.I 2 Výnosy příštích období           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu - druhové členění 

    2009 2010 2011 2012 2013 

I Tržby za prodej zboží 820  4 023  642  1 780  3 390  

A Náklady vynaložené na prodej zboží 738  3 775  48  1 778  5 571  

+ Obchodní marže 82  248  594  2  -2 181  

II Výkony 81 864  72 003  94 114  91 486  56 350  

II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 77 441  72 994  98 243  89 911  61 583  

II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 4 423  -991  -6 579  1 575  -5 233  

II. 3 Aktivace     2 450      

B Výkonová spotřeba 65 717  59 158  81 133  76 690  40 964  

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 42 364  40 340  61 562  59 161  22 781  

B. 2 Služby 23 353  18 818  19 571  17 529  18 183  

+ Přidaná hodnota 16 229  13 093  13 575  14 798  13 205  

C Osobní náklady 12 061  10 724  12 069  13 501  11 102  

C. 
1 

Mzdové náklady 9 044  8 030  8 988  10 158  8 505  

C. 
2 

Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 

          

C. 
3 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

2 942  2 694  3 081  3 343  2 549  

C. 
4 

Sociální náklady 75        48  

D Daně a poplatky 118  82  96  134  95  

E Odpisy investičního majetku 4 581  2 529  2 616  3 220  1 553  

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

0  5 000  50  0  1 103  

III. 
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   5 000  50    1 103  

III. 
2 

Tržby z prodeje materiálu           

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 
a materiálu 

0  4 539  0  0  0  

F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku   4 539        

F.2 Prodaný materiál           

G Změna stavu rezerv a opravných položek     3 173  -242    

IV. Ostatní provozní výnosy   25  5 943  11 380    

H Ostatní provozní náklady 85  47  7 972  11 739  63  

V. Převod provozních výnosů           

I. Převod provozních nákladů           

* Provozní výsledek hospodaření -616  197  -6 358  -1 940  1 495  

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           

J. Prodané cenné papíry a vklady           

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  0  0  

VII. 
1 

Výnosy z CP a vkladů ve skupině           

VII. 
2 

Výnosy z ostatních CP a vkladů           

VII. 
3 

Výnosy z ostatních finančních investic           

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku           

K. Náklady finančního majetku           

IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů           



 

   

L. Náklady z přecenění CP a derivátů           

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 

          

X. Výnosové úroky           

N. Nákladové úroky 937  687  503  651  671  

XI. Ostatní finanční výnosy 206  287  311  301  158  

O Ostatní finanční náklady 321  679  449  513  240  

XII. Převod finančních výnosů           

P. Převod finančních nákladů           

* Finanční výsledek hospodaření -1 052  -1 079  -641  -863  -753  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0  0  0  0  0  

Q1. splatná           

Q2. odložená           

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost -1 668  -882  -6 999  -3 037  742  

XIII. Mimořádné výnosy           

R. Mimořádné náklady           

S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  0  

S1. splatná           

S2. odložená           

* Mimořádný výsledek hospodaření 0  0  0  0  0  

T Převod podílu na HV společníkům           

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku -1 668  -882  -6 999  -3 037  742  

  Výsledek hospodaření před zdaněním -1 668  -882  -6 999  -3 037  742  

 


