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 Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je finanční analýza společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

V teoretické části se zabývám základními metodami finanční analýzy, horizontální  

a vertikální analýzou, poměrovými ukazateli, bankrotními a bonitními modely. 

Diplomová práce objasňuje primární formy finanční analýzy a metody, které by 

společnost měla používat. V praktické části je provedena charakteristika společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. Následují jednotlivé části zpracování dat z účetních výkazů 

společnosti z let 2011 – 2013 a v závěru návrh možných řešení pro danou společnost.  
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Abstract 

The subject of this thesis is the financial analysis of the company BONATRANS GROUP 

a.s. The theoretical part deals with the basic methods of financial analysis, horizontal  

and vertical analysis, financial ratios, bankruptcy and creditworthy models. This thesis 

explains the primaryforms of financial analysis and methods that the company should 

use. In the practical part of the description of the company BONATRANS GROUP a.s. 

Following stage of processing data from financial statements of the company in the years 

2011 – 2013 and at the end of the thesis is suggestion of possible solutions for the 

company.  
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1 Úvod 

 

 Každá společnost, která chce uspět na konkurenčním trhu, by si měla zakládat  

na kvalitně zpracovaných informacích. V praxi by měla být hlavní součástí finančního 

řízení společnosti finanční analýza, která posuzuje finanční zdraví společnosti a možné 

vyhlídky do budoucnosti. Ke zjištění finančního zdraví společnosti a možného vývoje 

ukazatelů existuje celá řada ukazatelů a metod.  

 

 Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomických ukazatelů společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. Podle podkladů z firmy a použitých analytických metod 

vyhodnotím celkovou ekonomickou situaci ve společnosti. Na základě vypočtených 

výsledků ukazatelů provedu analýzu aktuální finanční situace ve společnosti  

a poté navrhnu možná nová řešení. Finanční analýza bude provedena za účetní období 

2011 – 2013.  
  

 Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou  

a praktickou. V teoretické části je popsána charakteristika a základní informace  

o společnosti BONATRANS GROUP a.s., jejich oblast prodeje, výrobní sortiment, 

inovace a ekonomické výsledky. V další kapitole jsou popsány jednotlivé položky 

výkazů, zdroje finanční analýzy a jejich metody. Nejdříve je popsána analýza absolutních 

ukazatelů a analýza rozdílových ukazatelů. Teoretická část se dále věnuje pyramidovému 

rozkladu Du Pont a analýze čisté současné hodnoty. Na závěr teoretické části je uvedena 

analýza poměrových ukazatelů a základ pro výpočet bankrotních a bonitních modelů.  

 

 Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. Nejdříve  

je provedena analýza ukazatelů finanční analýzy, kapitola se věnuje horizontální  

a vertikální analýze a výkazu zisku a ztráty z let 2011 až 2013. Po analýze účetních 

výkazů je provedena analýza rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a to analýzy 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Analýza poměrových ukazatelů je dále 

doplněna o pyramidový rozklad Du Pont. Další část je věnována posouzení finanční 

situace společnosti prostřednictvím souhrnných indexů hodnocení. Mezi použité metody 

k hodnocení finančního zdraví se řadí Altmanův index důvěryhodnosti a Tafflerův model 
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Kralickův rychlý test a Tamariho model. V závěru praktické části je provedeno 

vyhodnocení a analýza celkových ekonomických výsledků společnosti a návrh jejich 

možných řešení.  
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2 Charakteristika společnosti 

 

 Praktická část diplomové práce byla zpracována na základě výročních zpráv  

za období [2011], [2012], [2013] společnosti BONATRANS GROUP a.s. V této kapitole 

jsou základní informace a údaje o společnosti a vybraných ekonomických ukazatelů.  

 

 2.1 Základní informace o společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

 

 Historie společnosti začíná v roce 1965, ve kterém vznikl závod železniční 

dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín s cílem dodávat dvojkolí do střední 

Evropy. V roce 1966 došlo k zahájení výroby na válcovně kol kovárně náprav. Od roku 

1998 docházelo k rozšíření výroby o nové haly a v roce 1999 došlo k oddělení  

od Železáren a vznikla samostatná společnost BONATRANS a.s., následně v roce 2006 

došlo k fúzi dvou akciových formou sloučení mezi společností BONATRANS GROUP 

a.s., jako nástupnickou společností a společností BONATRANS a.s. jako zanikající 

společností.    

 

 Společnost BONATRANS GROUP a.s. se sídlem v Bohumíně je význačným 

evropským dodavatelem a výrobcem železničních dvojkolí, obručí a náprav. Velké 

zkušenosti s vývojem dvojkolí a dílů pro různé aplikace dle technických podmínek, 

umožňující společnosti BONATRANS GROUP a.s. dodávat zákazníkovi výrobek, který 

je přizpůsobován pro konkrétní použití. Společnost BONATRANS GROUP a.s. dodává 

své výrobky do více než 65 zemí světa.     

 

 Předmětem činností společnosti je výroba, vývoj a servis železničních dvojkolí, 

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení a výzkum a vývoj v oblasti 

technických a přírodních věd. Společnost ke konci roku 2013 má 1 254 zaměstnanců.  

Na obrázku 1 lze nalézt aktuální fyzický stav zaměstnanců za období od roku 2009 až do 

roku 2013. [21] 
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Obr. 1 Fyzický stav zaměstnanců [24] 

 

 2.2 Hodnoty a poslání společnosti 

 

 Hlavní vize společnosti BONATRANS GROUP a.s. je „TVOŘÍME 

BUDOUCNOST“. Posláním společnosti je trvalé zvyšování objemu a kvality výrobků, 

aby dlouholetá spokojenost zákazníků a závazky vůči akcionářům dovolily vzkvétat  

a zabezpečovat odpovídající výnosy a kontinuální rozvoj. Společnost taky aktivně 

podporuje činnosti týkající se životního prostředí.   

  

 Udržování dlouhodobé ekonomické stability a růstu hodnoty společnosti, 

spolehlivost a otevřenost v partnerství, loajalita, dodržování zaručené kvality výrobků  

a neustálá inovace za účelem srovnání s nejvyspělejšími konkurenty jsou základními 

hodnotami, ke kterým se společnost hlásí.   

 

 2.3 Oblast prodeje   

 

 Rok 2013 byl charakterizován poklesem poptávky po dvojkolích a dílech  

pro nákladní vozy, přičemž nejvýraznější pokles byl zaznamenán v německy mluvících 

zemích. Tyto poklesy byly způsobeny samotným poklesem železniční přepravy, 

skladovou zásobou z minulých let a v nepotřebné řadě úspornými opatřeními státních 

železnic.     

 



5 

 

 Společnost se tak v roce 2013 osvědčila strategie zaměření se na dodávky  

pro osobní dopravu, které významně rostly, která jí umožnila vykompenzovat pokles 

poptávky na tradičních trzích.    

 

 2.4 Výrobní sortiment  

 

 Výrobní program společnosti BONATRANS GROUP a.s. zahrnuje výrobu 

železničních dvojkolí a jejich dílů, tj. železničních kol a náprav, obručí a kotoučů. 

Součástí dvojkolí jsou různé typy ložiskových systémů, převodovky, brzdové kotouče. 

Nápravy mohou být vrtané nebo válečkovanými sedly. Tyto výrobky jsou používány  

do nových kolejových vozidel i pro údržbu stávajícího vozového parku. Uplatnění  

je od lokomotiv a hnacích vozů, přes osobní vozy, tramvaje a vozy metra až po nákladní  

a speciální vagóny. Na obrázku 2 lze vidět běžné dvojkolí pro příměstskou vlakovou 

jednotku s brzdovými kotouči na kole. 

 

 

Obr. 2 Běžné dvojkolí pro příměstskou vlakovou jednotku s brzdovými kotouči na kole [21] 

 

 2.5 Inovace   

 

 V roce 2013 společnost investovala do výzkumu vývoje včetně návrhu nových 

konstrukcí dvojkolí cca 1 % z celkových tržeb. Společnost představila a uvedla na trh 

nové výrobky z pohledu konstrukcí, použitých materiálů a technologií. Jednalo  

se o všechny druhy kolejové dopravy, především pro železniční osobní vozy  

a lokomotivy a pro městskou dopravu. Objem všech konstrukčních a vývojových prací 

byl doplněn množstvím ověřovacích a zkušebních zkoušek, jednak pro prokazování 
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životnosti a spolehlivosti v budoucím provoze, ale taky pro účely certifikací  

do zkušebního a trvalého provozu.     

 

 Společnost dále v průběhu roku 2013 dokončila vývoj série nových tlumičů hluků 

pro železniční kola včetně patentové ochrany.      

 

 2.6 Ekonomické výsledky společnosti   

 

 Nižší poptávku v roce 2013 v oblasti prvovýroby a náhradních dodávek  

pro nákladní dopravu se podařilo vyrovnat nárůstem dodávek pro osobní dopravu a také 

dodávkami mimo evropské území, především do Indie, USA a Číny. Tržby za rok 2013 

dosáhly úrovně 5 151 mil. Kč. 

 

 Společnost dále pokračovala v úsporných opatřeních, která se výrazně dotkla 

personální oblasti. Díky vztahům s klíčovými dodavateli a výběrovým řízením došlo  

ke snížení nákladových položek. Společnost BONATRANS GROUP a.s. dosáhla 

rentability provozního hospodářského výsledku k tržbám na dobré úrovni 15,99 %.  

 

 Podstatným faktorem na nárůst aktiv společnosti jsou celkové investiční výdaje. 

Hodnota výdajů činila v roce 2013 celkem 359 mil. Kč. Nejvýznamnější akce se týkají 

rozšíření kapacit obrábění kol. Na obrázku 3 jsou za období 2009 – 2013 uvedeny tržby  

za výrobky, zboží a služby. [24]       

 

 

Obr. 3 Tržby za výrobky, zboží a služby [24] 
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3 Finanční analýza 

 

 3.1 Význam a charakteristika finanční analýzy  

 

 Finanční analýza představuje uspořádaný rozbor získaných dat, která jsou 

zahrnuta v účetních výkazech. Finanční analýza obsahuje hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídá budoucí finanční podmínky. [16] 

  

 Cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví společnosti, rozpoznat slabiny, 

které by mohly v budoucnosti vést k určitým problémům a vymezit silné stránky,  

na kterých by mohla v budoucnu stavět [3]. Za finančně zdravou společnost  

je považována taková společnost, která je v danou chvíli schopna naplňovat smysl  

své existence, což znamená, že charakterizována především svou likviditou a rentabilitou 

společnosti [4]. 

  

 Jako nástroj hodnocení finančního zdraví společnosti, používá finanční analýzu 

mnoho ekonomických subjektů, které mají možnost dozvědět se více o jejím hospodaření. 

Finanční analýza se sestavuje na základě údajů za určitá období, přičemž hlavním 

zdrojem pro sestavení jsou účetní data. [3] 

 

 3.2 Zdroje finanční analýzy 

  

 Finanční analýza vychází z různých informačních zdrojů. Informační zdroje mají 

různou dostupnost a dělíme je na interní a externí. Základem pro finanční analýzu jsou 

informace z účetní závěrky. Ze zákona o účetnictví mají povinnost se zveřejněním účetní 

závěrky účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku [16]: 

 

 Interní informace se týkají bezprostředně analyzované společnosti, ne všechny 

informace jsou veřejné. K veřejně dostupným informacím, které se běžně 

používají pro zpracování finanční analýzy, jsou data účetní závěrky. Účetní 

závěrka zahrnuje podle zákona o účetnictví rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty 

a přílohu, ve kterých je přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního 
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kapitálu. Dále k interním dokladům patří údaje z vnitropodnikového účetnictví, 

podnikové statistiky a vnitřní směrnice společnosti.   

 

 Externí informace pocházejí z vnějšího prostředí a týkají se domácího ale také 

zahraničního okolí. Patří sem výstupy plynoucí z mezinárodních analýz, analýz 

národního hospodářství či odvětvových analýz.  

 

 3.2.1 Rozvaha 

 

 Rozvaha neboli bilance je účetní výkaz, který je nejdůležitějším zdrojem 

informací. Dává nám písemný přehled o majetku společnosti, ale také o zdrojích krytí 

k určitému datu. Strukturu rozvahy tvoří aktiva a pasiva. Aktiva uvádí přehled, co podnik 

vlastní a co mu dluží další ekonomické subjekty. Pasiva nám přestavují zdroje kapitálu, 

tzv. co firma dluží jiným ekonomickým subjektům a vlastní kapitál. Rozvaha se vždy 

sestavuje k určitému datu a musí platit, že aktiva se rovnají pasivům. Struktura rozvahy  

je uvedena v tabulce 1 [3], [12]. 

 

Tab. 1 Struktura rozvahy 

 

 

 3.2.2 Aktiva 

 

 Aktiva představují majetek, ve vlastnictví společnosti. Aktiva lze v rozvaze 

rozlišit na pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva  

a časové rozlišení [14]: 

A. A. Vlastní kapitál

B. A.I. Základní kapitál

B.I. A.II. Kapitálové fondy

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy,…

B.III. Dlouhodobý finanční majatek A.IV. VH minulých let

A.V. VH běžného účetního období

C. B.

C.I. B.I.

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky

C.IV. B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci

D. C. Časové rozlišení

Ostatní aktiva

Časové rozlišení

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zásoby

Cizí zdroje

Rezervy

Oběžná aktiva

AKTIVA

ROZVAHA

PASIVA

Dlouhodobý majetek

Pohledávky za upsaný ZK
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 Pohledávky za upsaný základní kapitál zachycují v rozvaze stav nesplacených 

akcií nebo podílů. Jedná se o pohledávky za jednotlivými  

upisovateli – společníky, členy družstva a akcionáři. 

 

 Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem (DHM), 

dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) a dlouhodobým finančním 

majetkem (DFN). 

 

 Oběžná aktiva představují krátkodobý majetek, který je ve společnosti neustále 

v pohybu. Tvoří jej zásoby (skladovaný materiál, nedokončené výrobky, 

polotovary, hotové výrobky, zboží), pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé)  

a krátkodobý finanční majetek. 

 

 Časové rozlišení zachycuje zůstatky na účtech časového rozlišení nákladů 

příštích období a příjmů příštích období. 

 

 3.2.3 Pasiva 

 

 Pasiva obsahují zdroje financování podnikového majetku. Struktura pasiv  

se skládá z vlastního kapitálu, cizího kapitálu a časového rozlišení [18], [14]: 

 

 Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervními 

fondy, ostatními fondy tvořenými ze zisku, výsledkem hospodaření z běžného 

účetního období a výsledkem z minulých let.  

 

 Cizí kapitál je významnou položkou struktury společnosti. Patří k nim rezervy, 

dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry.  

 

 Časové rozlišení je poslední položkou finanční struktury, zachycuje zůstatky 

výdajů příštích období a výnosů příštích období.  
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 3.2.4 Výkaz zisku a ztráty 

 

 Jedná se o souhrnný přehled nákladů a výnosů, ze kterých je zjištěn hospodářský 

výsledek za určité období. Vypovídá o pohybu výnosů a nákladů, ne ale o pohybu příjmů 

a výdajů. Tento účetní výkaz se sestavuje pravidelně v kratších nebo ročních intervalech. 

[1] 

 

 Ve výkazu zisku a ztráty nejčastěji hledáme odpovědi na otázky, jaké položky 

výkazu zisku a ztráty nám můžou ovlivnit nebo ovlivňovat výsledek hospodaření. 

Informace z výkazu zisku a ztráty, jsou důležitým podkladem pro hodnocení firemní 

rentability. Při slovním hodnocení vypočítaných výsledků bychom měli mít na paměti 

zásadu souměření nákladů a výnosů. 

 

 Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je možno nalézt několik stupňů výsledků 

hospodaření. Postupné hospodářské výsledky se mohou od sebe lišit tím, např. jaké 

výnosy či náklady vstupují do jejího složení. Hospodářský výsledek rozdělujeme  

do několika stupňů [16], [11]:  

 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti.  

 Finanční hospodářský výsledek. 

 Hospodářský výsledek za běžnou činnost. 

 Mimořádný hospodářský výsledek. 

 Výsledek hospodaření za běžné účetní období. 

 Hospodářský výsledek před zdaněním.  

 

 3.2.5 Výkaz Cash flow 

 

 Moderní a poměrně mladou metodou finanční analýzy je sledování peněžních 

toků. Tento výraz je často označován jako výkaz o peněžních tocích neboli výkaz cash 

flow. Zprávy o peněžních tocích nám dávají informace v průběhu celého účetního 

období. Peněžními prostředky jsou příjmy neboli přírůstky toků peněz a výdaje neboli 

úbytky. Peněžními prostředky rozumíme peníze v hotovosti, peníze na cestě nebo  

na účtu. [16] 
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 Výkaz cash flow lze rozdělit na tři základní části – provozní, investiční a finanční 

činnost [11]: 

 

 Provozní činnost je nejdůležitější části tohoto výkazu. Je hlavní výdělečnou 

činností společnosti, která je určena k podnikatelskému záměru. Peněžní 

prostředky s provozní činnosti, které jsou spojeny s běžnou činností, jsou 

rozdílem mezi příjmy a výdaji.  

 

 Investiční činnost zahrnuje nejčastěji výdaje spojené s koupí dlouhodobých 

aktiv, příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv, úvěry spřízněným osobám a půjčky. 

 

 Finanční činnost, kdy dochází ke změnám ve struktuře i výši vlastního kapitálu 

a dlouhodobých závazků. Peněžní toky z finanční činnosti zahrnují převážně 

přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu – splacení a přijímání dalších úvěrů, 

peněžní toky související s pohybem vlastního jmění (výplata dividend, zvyšování 

vlastního jmění).  

 

 3.3 Uživatelé finanční analýzy  

 

 Informace o finanční situaci společnosti, jsou tématem mnoha subjektů 

vstupujících do kontaktu s konkrétní společností. Finanční analýza je klíčová pro věřitele, 

akcionáře a další externí a interní uživatele. Každá z těchto skupin má svá specifika, 

s nimiž je spojen určitý typ ekonomického rozhodování [10], [15].    

  

 3.3.1 Interní uživatelé 

 

 Manažeři 

 Manažeři využívají finanční analýzu hlavně pro dlouhodobé a krátkodobé 

strategické i operativní finanční vedení společnosti. Tyto zprávy umožňují vytvářet 

zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho realistickým důsledkem. Vědění finanční 

analýzy společnosti umožňuje rozhodovat se správně při rozhodování finančních 

prostředků, o financování dlouhodobého kapitálu a při opatření ideálního majetkového 

složení, včetně vhodných způsobů jejího financování [14], [11]. 
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 Zaměstnanci 

 Zaměstnanci společnosti mají okamžitý zájem na prospěchu, finanční  

a hospodářské stabilitě své společnosti, neboť jim jde hlavně o zachování pracovního 

působiště a platových podmínek. [11]       

 

 3.3.2 Externí uživatelé 

 

 Investoři 

 Základními uživateli informací jsou ve finančních výkazech společnosti akcionáři 

či vlastníci, kteří do společnosti vložili kapitál. Investoři používají informace  

o společnosti z několika stanovisek, investičního a kontrolního. Investiční stanovisko 

reprezentuje použití informací pro rozhodování o budoucích investicích, které odpovídá 

požadavkům investora na kapitálové zhodnocení a dividendovou výnosnost. Hlavní 

zájem akcionářů se soustředí především na míru výnosnosti a na míru rizika jimi 

vloženého kapitálu, chtějí se ujistit, že jejich peníze jsou vhodně uloženy a že společnost 

je řízená v zájmu akcionářů. Kontrolní stanovisko používají akcionáři vůči manažerům 

společnosti, jehož akcie vlastní. Zajímá se především o stabilitu, likviditu společnosti  

a disponibilní zisk, na kterém závisí ve většině případů výše dividend  

a o to, zda záměry manažerů zajišťují rozvoj společnosti. Držitelé dlužných cenných 

papírů (zástavních listů, dluhopisů, atd.) se zajímají, zda budou v dané době a v dané 

částce vypláceny úroky a anuita cenných papírů. V budoucnu pak byla zajištěna finanční 

stabilita a likvidita společnosti.  

 

 Banky  

 Banky vyžadují mnoho informací o finančním stavu o případném dlužníkovi, aby 

se banka mohla rozhodnout, zda může poskytnout úvěr, za jakých podmínek a v jaké 

částce. Banky při poskytování úvěrů svým budoucím klientům často dávají do úvěrových 

smluv podmínky, kterými je vázaná pevnost těchto podmínek. Banka si může změnit 

úvěrové podmínky, jestliže společnost překročí jistou mez zadluženosti.  

 

 Obchodní partneři 

 Obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé) se zaměřují především na to, zda 

společnost bude schopna splácet své závazky, či dodat požadované výrobky. Jde jim 



13 

 

především o krátkodobou prosperitu. Potřebují mít jistotu, že dodavatelská a odběratelská 

společnost bude schopna dosáhnout svým závazkům. [19] 

 

 Konkurenti 

 Zajímají se o finanční zprávy podobných společností nebo veškerého sektoru  

za účelem srovnání s jejími výsledky hospodaření, především o výnosnost, výnosovou 

marži a cenovou politiku.  

 

 Orgány státu 

 Orgány státu se starají o finanční informace z několika důvodů, např. pro kontrolu 

plnění daňových povinností, pro statistiku, kontrolu společností s majetkovou účastí  

a získání přehledu o finančním stavu společnosti se státní zakázkou.  
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4  Metody finanční analýzy 

 

 Metody a postupy při zpracování finanční analýzy se v průběhu historického 

vývoje standardizovaly. Tyto postupy lze nazvat tradičními, jsou v praxi oblíbené  

pro svoji jednoduchost. [14]  

  

 Finanční analýza využívá systematický rozbor dat, která jsou obsažena hlavně 

v účetních výkazech. U finančních analýz sehrává nejdůležitější roli časové hledisko.  

Je proto důležité rozlišování stavových a tokových veličin. Stavové veličiny se vztahují 

k časovému okamžiku a tokové veličiny se pak vztahují k určitému časovému intervalu. 

Čím kratší bude doba, za kterou se společnost posuzuje a čím méně informací budeme 

mít, tím více nepřesností se ve výsledcích může objevit. [16] 

 

 4.1 Analýza absolutních ukazatelů  

 

 Absolutní ukazatele se používají především k analýze vývojových trendů 

(srovnání vývoje v časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru 

komponent (jednotlivé položky se vyjádří jako procentní podíly – vertikální analýza). 

 

 Horizontální analýza 

 Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů 

v časové posloupnosti. Vypočítá se absolutní výše změn a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku.  

 

                                                                                                  (1) 

                                                                                             (2) 

 

 Vertikální analýza 

 Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů 

jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %. Pro rozbor aktiv 

(pasiv) je zvolena obvykle základna a pro rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových 

nákladů nebo výnosů. [14] 
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 4.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

 

 Rozdílové ukazatele slouží k řízení finanční situace společnosti s orientací na jeho 

likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (net 

working capital) neboli provozní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným 

majetkem a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební schopnost 

společnosti. [8]  

 

                                                                               (3) 

 

 Krátkodobé závazky mohou být vymezeny od splatnosti 1 roku až po splatnost  

3 měsíců, což umožňuje výstižněji oddělit v oběžných aktivech tu část finančních 

prostředků, která je určena na úhradu krátkodobých závazků, od té části, která je volná  

a chápeme ji jako určitý finanční fond. [18] 

          

 Má-li být společnost likvidní, musí mít potřebnou výši volného kapitálu,  

tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. Čistý pracovní 

kapitál přestavuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobým 

kapitálem. [14] 

 

 4.3 Pyramidový rozklad Du Pont   

 

 Cílem pyramidových soustav je popsání vzájemné souvislosti jednotlivých 

ukazatelů a analyzování složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah  

do jednoho ukazatele se pak projeví v celé vazbě.  

 

 Pyramidový rozklad byl poprvé použit v chemické společnosti Du Pont Nomeurs 

a dodnes je nejtypičtějším pyramidovým rozkladem. Du Pont rozklad je zaměřen  

na rozklad rentability vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) a na vymezení 

jednotlivých položek vstupujících do ukazatele. Ukazatel Du Pont je rozdělen do dvou 

částí. Na pravé straně Du Pont rozkladu je ukazatel pákového efektu (pracuje 

s rozvahovými položkami) a levá strana tabulky znázorňuje tvorbu ziskového rozpětí.  
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Je zřejmé, že bude ve větším rozsahu využit cizí kapitál, můžeme tedy za určitých 

okolností dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu (ROE).  

 

 Z obrázku 4 je zřejmé, že vrcholový ukazatel je možno dále členit. Ani v takové 

podobě není rozklad dokončen. Čistý zisk (EAT) je dále možno rozložit na rozdíl tržeb  

a celkových nákladů, do kterých patří např. úroky, odpisy, ale také daň ze zisku. 

Vzhledem k tomu, že jedním se stěžejních cílů společností je dosahování zisku, pak 

hlubší analýza ukazatelů rentability, právě pomocí pyramidových ukazatelů, na nichž  

je patrný vliv změn, je pro většinu cílových skupin finanční analýzy nejzajímavější. [16] 

 

 

Obr. 4 Rozklad Du Pont 

 

 4.4 Analýza poměrových ukazatelů  

 

 Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Analýza účetních 

výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod proto, že nám 

umožňuje získat rychlou informaci o finanční situaci ve společnosti. Podstatou 

poměrového ukazatele je, že dává do poměru položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, 

popř. cash flow. [14] 

 

 Důvodem, který vedl k širokému používání poměrových ukazatelů, je skutečnost, 

že [18]: 

 

 Umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace dané společnosti 

(tzv. trendovou analýzu). 
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 Jsou vhodným nástrojem prostorové analýzy, tj. porovnávání více podobných 

společností navzájem (komparativní analýza). 

 Mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících 

popsat závislost mezi jevy, hodnotit rizika, klasifikovat stavy i předpovídat 

budoucí vývoj.  

 

Nejčastěji používané ukazatele se člení na [7]: 

 

 Ukazatele rentability. 

 Ukazatele aktivity. 

 Ukazatele zadluženosti. 

 Ukazatele likvidity. 

 Ukazatelé celkové zadluženosti. 

 

 4.4.1 Ukazatelé rentability 

 

 Rentabilita vloženého kapitálu, kdy je možnost tvořit nové zdroje a docílit zisku 

použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, která je hlavním 

kritériem pro alokaci kapitálu. Každé investiční rozhodnutí je spojeno s mírou rizika, 

které musí být posuzováno s očekávaným výnosem. V souladu s obecným cílem 

společnosti dosáhnout uspokojivé rentability vložených prostředků spolu s trvalým 

zachováním uspokojivé finanční situace umožňující trvalý rozvoj společnosti je třeba 

zkoumat, zda ve snaze maximalizovat zisk není společnost příliš zadlužena nebo naopak 

příliš neumrtvuje kapitálové zdroje, udržováním značné zásoby peněžních prostředků 

s cílem minimalizace rizika platební neschopnosti. [9] 

 

 Praxi se nejčastěji využívají tyto ukazatele [2]: 

  

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA). 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE). 

 Ukazatel rentability tržeb (ROS). 

 Rentabilita nákladů (ROC). 
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 Rentabilita celkového kapitálu 

 Ukazatel rentability celkových aktiv je označovaný jako ROA (z angličtiny 

Return on Assets). Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými  

do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (cizích, vlastních, 

krátkodobých, dlouhodobých). Ukazatel je užitečný při financování společností 

s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích. 

[18] 

 

                                                                                                                 (4) 

 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

  

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu je označovaný jako ROE (z angličtiny 

Return on Equity). Vyjadřuje míru zisku a tedy i míru zhodnocení vlastního kapitálu. 

Ukazatel vlastního kapitálu umožňuje srovnání celkové výkonnosti vlastního kapitálu 

s výnosností celkového kapitálu. Je měřítkem zhodnocení prostředků, které byly  

do společnosti vloženy jeho vlastníky.  

 

                                                                                                               (5) 

 

EAT – čistý zisk 

 

 Rentabilita investovaného kapitálu 

 Ukazatel investovaného kapitálu, je označován jako ROCE (z angličtiny Return 

on Capital Employed). Vyjadřuje míru vyhodnocení veškerých aktiv společnosti 

financovaný vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Souhrnně tedy vyjadřuje 

efektivnost hospodaření společnosti. [16] 

 

                                                                                              (6) 

 

EBIT - zisk před zdaněním a úroky 

 

 



19 

 

 Ukazatel rentability tržeb 

 Rentabilita tržeb je označována jako ROS (z angličtiny Return on Sales). 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby představují tržní ohodnocení výkonů 

společnosti za určité časové období. Výkony z centrálního řízení měří výkonnost 

podniku, k vytvoření hodnot, s nimiž se uchází o přízeň trhu. Tržní úspěšnost  

je podmíněná mnoha faktory. Skutečná hodnota výrobků či služeb nemusí být vždy 

rozhodující.  

 

                                                                                                                                   (7) 

 

EAT – čistý zisk 

 

 Rentabilita nákladů 

 Rentabilita nákladů, označována jako ROC (z angličtiny Return on Costs). 

Celková náklady jsou odhadnuty jako rozdíl nákladů a tržeb. Náklady je možné hodnotit 

podle vývoje tržeb. Čím je nižší hodnota tohoto ukazatele, tím lepšího výsledku 

hospodaření společnost dosahuje. [18] 

 

                                                                                                                             (8) 

 

EAT – čistý zisk 

 

 4.4.2 Ukazatelé aktivity 

 

 Ukazateli aktivity měří, jakým výsledkem společnost hospodaří se svými aktivy. 

Pokud jich má společnost hodně, vznikají jí zbytečné náklady a tím i nižší zisk. Pokud 

jich má málo, pak se musí vzdát možných příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla 

společnost získat. Většinou se ukazatele uvádějí v podobě vázanosti kapitálu, obratovostí 

aktiv nebo dobou obratu aktiv (vyjádřenou počtem dní).  

 

 Obrat celkových aktiv 

 Obrat celkových aktiv nám říká, jak společnost využívá svých aktiv. Vypočítá  

se, kolikrát se stálá aktiva obrátí za rok oproti tržbám. Nízká hodnota ukazatele aktiv 

znamená malé využití výrobních kapacit. 
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                                                                                                                  (9) 

                                                                                         (10) 

 

 Obrat zásob 

 Ukazatel zásob nám říká, kolikrát se obrátily zásoby za dané období. Čím  

je hodnota vyšší, tím je pro společnost příznivější situace. 

 

                                                                                                   (11) 

 

 Doba obratu zásob 

 Obrat zásob nám říká, jak jsou dlouho oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Čím 

je vyšší obratovost zásob, a kratší doba obratu, tím je pro společnost situace lepší. 

Nejdůležitější je dbát na optimální velikost zásob.  

 

                                                                                                            (12) 

 

 Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu pohledávek nám říká, jak dlouho je majetek společnosti vázán  

ve formě pohledávek, za jak dlouho budou pohledávky splaceny. Ideální by měla být 

dosažena okolo 30 dní.  

 

                                                                                               (13) 

                                                                                             (14) 

 

 Doba obratu závazku 

 Ukazatel doby obratu závazků říká, za jak dlouho v průměru jsou závazky 

zaplaceny. Hodnota by neměla být vyšší než doba obratu pohledávek. [16] 

 

                                                                                                         (15) 

                                             65                                                     (16) 
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 4.4.3 Ukazatelé zadluženosti 

 

 Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi vlastními zdroji a cizími zdroji [16]. 

Posuzuje finanční strukturu z dlouhodobého hlediska. V dobře prosperující společnosti 

může obráceně vysoká finanční páka přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu [13].  

 

 Celková zadluženost 

 Celková zadluženost je hlavním ukazatelem zadluženosti. Zjišťuje v jakém 

rozsahu je společnost financována cizími zdroji. Doporučená hodnota zadlužení  

by se měla pohybovat mezi 30 – 60 %. [14] 

 

                                                                                                         (17) 

 

 Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

 Podíl vlastního kapitálu je doplňujícím ukazatelem celkové zadluženosti. Součet 

podílu vlastního kapitálu a celkové zadluženosti je logicky roven jedné 

 

                                                                                                       (18) 

 

 Krátkodobá zadluženost 

 Krátkodobá zadluženost nám vyjadřuje jaká část aktiv je financována 

krátkodobými závazky. Patří sem krátkodobé závazky, krátkodobé rezervy a krátkodobé 

úvěry a časové rozlišení.  

 

                                                                                         (19) 

 

 Dlouhodobá zadluženost 

 Dlouhodobá zadluženost nám vyjadřuje jaká část aktiv je financována 

dlouhodobými závazky. Patří sem dlouhodobé závazky, dlouhodobé rezervy, dlouhodobé 

úvěry a dlouhodobé cizí zdroje.  

 

                                                                                     (20) 
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 Úrokové krytí 

 Úrokové krytí nám říká, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokles tohoto 

ukazatele znamená klesající výkonnost společnosti. Pokud hodnota ukazatele kolem  

je kolem hodnoty 1, pak dochází k blížící se krizi, protože je na zaplacení úroků 

spotřebován veškerý zisk.  

 

                                                                                                    (21) 

 

EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

 

 Ukazatel úrokového krytí je doplněn o ukazatel finanční páky. Jedná  

se o ukazatel, který měří aktiva a vlastní kapitál, čím je ukazatel vyšší, tím má společnost 

více dluhů. Tento ukazatel vede ke zvyšování ROE. 

 

                                                                                                         (22) 

 

 4.4.4 Ukazatelé likvidity 

 

 Ukazatelé likvidity zajišťují schopnost společnosti splácet krátkodobé závazky, 

protože platební schopnost je jedná z nejdůležitějších podmínek úspěšné společnosti. 

Z hodnot ukazatelů nelze sestavit předpověď do budoucna. Přínosnější pro společnost  

je detailní analýza vývoje likvidity dané společnosti v kratších časových intervalech [16]. 

Od pojmu likvidita rozlišujeme pojem solventnost, což je připravenost hradit své 

závazky v okamžiku jejich splatnosti [20]. 

 

 Likvidita 1. stupně – okamžitá likvidita 

 Likvidita 1. stupně poměřuje nejlikvidnější prostředky společnosti, její 

krátkodobý finanční majetek (peníze v pokladně, běžný účet) ke krátkodobým závazkům. 

Jde o schopnost společnosti hradit své splatné dluhy.  

 

                                                                                      (23) 
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 Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 1. Vysoké hodnoty svědčí  

o neefektivním hospodaření finančních prostředků společnosti. [14] 

  

 Likvidita 2. stupně – pohotová likvidita 

 Pohotová likvidita zahrnuje navíc v čitateli pohledávky. Pohledávky jsou méně 

likvidní než krátkodobý finanční majetek, to znamená, že peníze jsou těžce převoditelné. 

Aby nebyl výsledek pohotové likvidity zkreslován, je potřeba vyloučit polhůtní  

a nedobytné pohledávky. [20] 

 

                                                                     (24) 

 

 Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 1 – 1,5. Při poměru menším než  

1 musí společnost spoléhat na případný prodej svých zásob.  

 

 Likvidita 3. stupně – běžná likvidita 

 Ukazatel běžné likvidity nám udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky společnosti. Čím vyšší hodnota ukazatele je, tím vyšší je předpoklad platební 

schopnosti společnosti. [14] 

 

                                                                                             (25) 

  

 Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 2 – 3. 

 

 4.5 Souhrnné indexy hodnocení 

  

 Bankrotní a bonitní modely jsou důležité především pro bankovní sektor. Než 

banky poskytnou společnostem půjčku, musí nejdříve ověřit jejich bonitu. Proto  

si bankovní domy vytvářejí systém pro hodnocení bonity společnosti, dochází  

ke zhodnocení míry rizika, poskytne-li společnosti úvěr. Bankrotní modely představují 

systémy včasného varování a indikují případné ohrožení finančního zdraví společnosti. 

Jsou vhodné nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování a včas je identifikovat  

a upravit dříve, než dojde k vážným problémům nebo dokonce bankrotu. [18] 
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 4.5.1 Bankrotní modely 

 

 Bankrotní modely předpovídají, zdali je účetní jednotka v budoucnosti ohrožena 

bankrotem. Vycházejí z předpokladu, že určité účetní jednotky ohrožené bankrotem 

vykazují např. problémy s běžnou likviditou, s výší čistého kapitálu a s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu. Mezi nejznámější bankrotní modely patří Altmanův index 

důvěryhodnosti a Tafflerův model.  

 

Altmanův index důvěryhodnosti 

 

 Altmanův index důvěryhodnosti (tzv. Z – score) se snaží pomocí této metody 

stanovit určitou hranici, která by rozdělila podniky na společnosti s velkou 

pravděpodobností bankrotu a společnosti kterým bankrot nehrozí. Tento model pracuje 

s výsledky statistické analýzy a při výpočtu je využíváno pěti poměrových ukazatelů [18], 

[13].  

 

 Altmanovo Z – score  

 

 Altmanův index důvěryhodnosti (Z – score) patří u nás mezi nejznámější a nejvíce 

používané modely. Profesor Altman sestavil pomocí násobné diskriminační analýzy 

index obsahující pět ukazatelů včetně jejich vah. 

 

                                                                         (26) 

 

X1 – EBIT / celkov  aktiva 

X2 – tr by / celkov  aktiva 

X3 – vlastní kapit l / cizí zdroje 

X4 – zadr en  zisky / celkov  aktiva 

X5 – čistý pracovní kapit l / celkov  aktiva 

 

zadržený zisk = VH za běžné účetní období + VH minulých let + fondy ze zisku 
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Interpretace hodnoty Z – score: 

 

Z ˃ 2,99 = můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z < 2,99 = „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků  

Z < 1,8 = společnost je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

Tafflerův model 

 

 Jedná se o bankrotní ukazatel, který udává pravděpodobnost bankrotu společnosti. 

Ukazatel byl poprvé publikován v roce 1977. Tafflerův model pracuje se čtyřmi ukazateli 

[6]: 

 

                                                                                  (27) 

 

R1 = zisk před zdan ním (EBT) / kr tkodob  z vazky 

R2 = ob  n  aktiva / cizí zdroje 

R3 = kr tkodob  z vazky / celkov  aktiva 

R4 = tr by celkem / celkov  aktiva 

 

Výsledná kvalifikace společnosti bude provedena podle následující tabulky: 

 

TZ ˃ 0,3 = nízká pravděpodobnost bankrotu společnosti 

0,2 < TZ < 0,3 = „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků  

TZ < 0,2 = zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy  

 

 4.5.2 Bonitní modely 

 

 Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví společnosti,  

za pomocí bodového ohodnocení jednotlivých oblastí hospodaření. Je možné zařadit 

společnost podle dosažených bodů do určité kategorie. Do skupiny bonitních modelů 

patří Kralickův rychlý test a Tamariho model. [10]  
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 Kralickův rychlý test 

 

 Jedná se o nejvyužívanější a nejjednodušší bonitní model, který bude zároveň 

použit pro praktickou analýzu této práce. Tento rychlý test se skládá ze čtyř rovnic,  

na jejichž základě se poté hodnotí situace ve společnosti. První dvě rovnice vypovídají  

o finanční stabilitě společnosti a následující dvě pak hodnotí výnosovou situaci 

společnosti [10]: 

 

                               í                                                    (28) 

 

                                                                     (29) 

 

                                                                                                   (30) 

 

                                                                             (31) 

 

EBIT - zisk před úroky a zdaněním 

 

Vypočteným výsledkům se poté přiřazuje určité množství bodů dle níže uvedené  

tabulky 2: 

 

Tab. 2 Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova rychlého testu 

Název ukazatele 
Výborný Velmi Dobrý Špatný Ohrožen 

1 2 3 4 5 

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

Doba splácení dluhu v letech < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

Rentabilita tržeb > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

 

 Výsledná známka je pak aritmetickým průměrem dosažených známek. Známku 

lze srovnávat meziročně, hodnotami v rámci odvětví nebo porovnáním s konkurenty.  

 

 

 



27 

 

 Tamariho model 

 

 Tamariho model vychází z bankovní praxe hodnocení společností. Model 

ohodnocuje úroveň poměrových ukazatelů body a udává nám postavení společností 

v daném oboru. Při dosažení určitého počtu bodů pak udává bonitu společnosti. Finanční 

situaci lze předpovídat na základě šesti ukazatelů. Jednotlivé rovnice hodnotí finanční 

samostatnost (T1), vázanost vlastního kapitálu a VH (T2), běžnou likviditu (T3) a další  

tři rovnice se zabývají provozní činností [16]:  

 

                                                                                                              (32) 

 

                                                                                                                 (33) 

 

                                                                                                   (34) 

 

                                                                                      (35) 

 

                                                                                                        (36) 

 

      ý    í     ř             í                                                                     (37) 

 

EAT – čistý zisk 

 

 Model je rozložen do tří úrovní a dle toho jim je přidělen rozsah bodového 

ohodnocení. Za rozhodující ukazatel se považuje T1 a T2. Další úrovní je T3 a nejníže 

položené jsou ukazatele T4 – T6. Výsledkem Tamariho modelu je rizikový index, který 

dosahuje maximální hodnoty 100 bodů. Čím vyšší je dosažené číslo, tím vyšší je bonita 

sledované společnosti. [5]  

 

 Při součtu dosažených bodů > 60 se jedná o společnost s malou pravděpodobností 

bankrotu 
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 Při součtu dosažených bodů < 30 se jedná o společnost s vyšší pravděpodobností 

bankrotu 

 

 Veškerým vypočteným výsledkům jsou přiřazeny body podle Tamariho bodové 

stupnice, viz tabulka 3. Horní a dolní kvantil a medián jsou vypočteny z ukazatelů všech 

společností, které byly zahrnuty do souboru společností a které jsou porovnatelné 

z hlediska velikosti a odvětví. [19] 

 

Tab. 3 Tamariho bodová stupnice [19] 

 

 

 Výhodou tohoto modelu je to, že vznikal na základě skutečného rozložení hodnot  

a využitím statistových metod [5]. Může tedy být univerzálním nástrojem pro jakýkoliv 

obor, i díky využití statistických metod si zachoval své vypovídací schopnosti. Jeho 

nevýhodou je poměrně vysoká náročnost na vstupní data.  

Ukazatel Interval hodnot Body

0,5 a více 25

0,4 - 0,5 20

0,3 - 0,4 15

0,2 - 0,3 10

0,1 - 0,2 5

0,1 a méně 0

Posled. 5 let kladný EAT a T2 ˃ horní kvantil 25

Posled. 5 let kladný EAT a T2 ˃ medián 20

Posled. 5 let kladný EAT 15

T2 ˃ horní kvantil 10

T2 ˃ medián 5

Jinak 0

2 a více 20

1,5 - 2 15

1,1 - 1,5 10

0,5 - 1,1 5

0,5 a méně 0

Horní kvantil a více 10

Medián až horní kvantil 6

Dolní kvantil až medián 3

Dolní kvantil a méně 0

Horní kvantil a více 10

Medián až horní kvantil 6

Dolní kvantil až medián 3

Dolní kvantil a méně 0

Horní kvantil a více 10

Medián až horní kvantil 6

Dolní kvantil až medián 3

Dolní kvantil a méně 0

T1

T2

T3

T4

T5

T6
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5 Praktická aplikace ekonomických ukazatelů 

 

 V této diplomové práci bude využito teoretických poznatků uvedených ve třetí  

a čtvrté kapitole. Pro výpočet finanční analýzy společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

byly použity údaje z účetních výkazů za tříleté období, od roku 2011 do roku 2013.  

 

 

 5.1 Horizontální analýza absolutních ukazatelů 

 

 Horizontální analýza je založena na sledování rozdílů vykazovaných v čase. 

Vyjadřuje se v absolutních jednotkách nebo v relativních (procentních) změnách.  

 

 5.1.1 Analýza aktiv 

 

 Ve sledovaném období 2013 jsme zaznamenaly nárůst celkových aktiv o 58,3 %, 

tj. 2 550 653 tis. Kč, než v předchozím roce. Mezi roky 2011, 2012 došlo k nárůstu aktiv 

o 12,3 %, v absolutní změně o 480 451 tis. Kč. Z tabulky 4 je zřejmé, že dlouhodobý 

majetek nám vykazuje meziroční nárůst o 123,1 %. Hlavní příčinou je akvizice německé 

společnosti GHH. Naopak v roce 2012 došlo k výraznému poklesu dlouhodobého 

nehmotného majetku o 92 %, jenž byl způsoben odepsání zmařených investic ve fázi 

projektů.   

 

Tab. 4 Horizontální analýza aktiv 

 

 

absolutně v % absolutně v %

AKTIVA CELKEM 480 451 12,3% 2 550 653 58,3%

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 283 378 17,6% 2 326 157 123,1%

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -42 676 -92,0% 2 308 62,6%

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 326 060 20,9% 148 674 7,9%

B.III. Dlouhodobý finanční majetek -6 -0,3% 2 175 175 97323,3%

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 194 938 8,6% 209 210 8,5%

C.I. Zásoby 410 049 47,2% -139 603 -10,9%

C.II. Dlouhodobé pohledávky -26 535 -16,8% -84 847 -64,5%

C.III. Krátkodobé pohledávky -35 338 -3,8% 326 884 36,9%

C.IV. Finanční majetek -153 238 -47,7% 106 776 63,4%

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 2 135 12,2% 15 286 78,1%

D.I. Časové rozlišení 2 135 12,2% 15 286 78,1%

Označení AKTIVA v tis. Kč
2012/2011 2013/2012



30 

 

 U oběžných aktiv dochází meziročně k nárůstu o cca 200 mil. Kč. Nárůst v roce 

2013 je způsoben nárůstem pohledávek vůči ovládaným osobám spojená s akvizicí GHH. 

Nejvýznamnější změnou v roce 2012 je nárůst zásob o 410 mil. Kč tj. o 47,2 %. Toto 

navýšení bylo způsobeno předzásobením před generálními opravami, které proběhly 

v následujícím roce 2013. 

 

 

Obr. 5 Stavy oběžného majetku v tis. Kč  

 

 Na obrázku 5 můžeme vidět stavy oběžného majetku za období 2011 – 2013.  

Je zřejmé, že největší část oběžného majetku tvoří zásoby a krátkodobé pohledávky.    

 

 5.1.2 Analýza pasiv 

 

Tab. 5 Horizontální analýza pasiv 

 

absolutně v % absolutně v %

PASIVA CELKEM 480 451 12,34% 2 550 653 58,31%

A. VLASTNÍ KAPITÁL 450 174 37,21% 217 074 13,08%

A.I. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00%

A.II. Kapitálové fondy 42 633 -100,00% 0  

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 0,00% 0 0,00%

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 590 549 193,74% 257 542 28,76%

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) -183 008 -20,55% -40 468 -5,72%

B. CIZÍ ZDROJE 34 617 1,29% 2 329 821 85,90%

B.I. Rezervy -17 340 -43,66% 18 923 84,58%

B.II. Dlouhodobé závazky 42 110  -42 110 -100,00%

B.III. Krátkodobé závazky -123 213 -11,35% -117 701 -12,22%

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 133 060 8,57% 2 470 709 146,62%

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv -4 340 -74,20% 3 758 249,04%

C.I. Časové rozlišení -4 340 -74,20% 3 758 249,04%

2012/2011 2013/2012
Označení PASIVA v tis. Kč
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 Z tabulky 5 je vidět, že ve sledovaném období 2013 jsme zaznamenaly nárůst 

pasiv o 58,31 % tj. o 2 550 653 tis. Kč než v předchozím roce 2012. Vlastní kapitál byl 

po celou dobu v růstu, nejvyšší nárůst byl v roce 2012 o 37,21 %. Z toho vyplývá,  

že společnost je zisková při neměnné výši základního kapitálu a trvale rostoucích 

výsledků hospodaření z minulých let. Výsledek hospodaření z minulých let vykazoval 

nárůst, největší nárůst byl v roce 2012 o 193,74 %. V roce 2013 se však růst zpomalil 

z důvodu výplaty dividend ve výši 450 mil. Kč (dividendy za rok 2012 jsou vypláceny 

v roce 2013) a byl meziročně jen 28,76 %.  

 

 Cizí zdroje mají příznivý vývoj, v roce 2012 se pohybovali kolem 1,29 % 

(meziroční nárůst), ale v roce 2013 vzrostly až na 85, 90 % tj. 2 329 821 tis. Kč. 

Důvodem navýšení úvěrů je refinancování úvěrů a výše zmíněná akvizice GHH. Největší 

položkou cizího kapitálu, jak je zřejmé z obrázku 6, jsou bankovní úvěry. V každém roce 

mají vzrůstající tendenci. V roce 2013 tvoří 146,62 % tj. 2 470 709 tis. Kč. Krátkodobé 

závazky jsou ve všech letech velmi vyrovnané. Položka dlouhodobých závazků měla 

závazek pouze v roce 2012, tj. 42 110 tis. Kč, v ostatních letech dlouhodobé závazky 

společnost neměla.  

 

 

Obr. 6 Vývoj cizích zdrojů v % 

 

 5.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

 Společnost BONATRANS GROUP a.s. ve všech sledovaných období vykazovala 

zisk. Z tabulky 6 lze vyčíst, že v roce 2012 nám výsledek hospodaření meziročně  
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za účetní období klesl o 183 008 tj. o 20,5 %. V následujícím roce 2013/2012 opět 

meziročně klesl o 5,7 %.   

 

Tab. 6 Horizontální analýza VZZ 

 
 

  

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti tvoří převážně tržby za prodej zboží  

a výkony. Tržby za prodej zboží v letech 2012/2011 v absolutním vyjádření rostly  

o 7,4 %, ale v roce 2013/2012 meziročně klesly o 14,3 %. Pokles tržeb z prodeje 

vlastních výrobků a služeb je způsoben především poklesem realizačních cen.   

 

 Tržby za prodej zboží byly ovlivněny výkony, které na začátku sledovaného 

období 2012/2011 rostly o 1,2 %. Pokles celkových výkonů mezi roky 2012 – 2013  

je způsoben generálními opravami na válcovně kol a kovárně náprav, kdy došlo 

k vyššímu čerpání ze zásob a nižším výkonům na těchto provozech. 

 

 Na výsledku hospodaření za běžnou činnost se podílí provozní výsledek 

hospodaření, jak je patrné z obrázku 7. Provozní výsledek hospodaření dosahuje v roce 

2011 hodnotu 979 144 tis. Kč. Společnost ve finanční oblasti dosahuje v roce 2012 

záporných hodnot.  

absolutně v % absolutně v %

I. Tržby za prodej zboží 10 501 7,4% -21 715 -14,3%

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 12 173 9,3% -24 291 -17,1%

+ OBCHODNÍ MARŽE -1 672 -15,3% 2 576 27,9%

II. Výkony 79 335 1,3% -567 173 -9,4%

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -117 519 -2,0% -144 683 -2,6%

B. Výkonová spotřeba 50 566 1,2% -541 920 -12,8%

+ PŘIDANÁ HODNOTA 27 097 1,5% -22 677 -1,2%

C. Osobní náklady 38 815 5,8% -4 260 -0,6%

D. Daně a poplatky 3 635 100,6% 4 689 64,7%

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 23 897 17,1% 41 338 25,3%

IV. Ostatní provozní výnosy 20 265 104,0% -11 825 -29,7%

H. Ostatní provozní náklady 29 853 29,3% -78 568 -59,6%

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -104 324 -10,7% -51 385 -5,9%

X. Výnosové úroky -205 -42,9% -225 -82,4%

N. Nákladové úroky -6 033 -22,0% -4 808 -22,5%

XI. Ostatní finanční výnosy -47 208 -50,8% 154 330 338,1%

O. Ostatní finanční náklady 951 0,9% 81 052 79,9%

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -164 401 -187,7% 77 741 -101,2%

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -85 717 -48,7% 66 824 73,9%

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -183 008 -20,5% -40 468 -5,7%

*** Výsledek hospodaření za účetní období -183 008 -20,5% -40 468 -5,7%

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -268 725 -25,2% 26 356 3,3%

Označení VZZ v tis. Kč
2012/2011 2013/2012
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Obr. 7 Vývoj vybraných položek výkazu zisku a ztráty v tis. Kč 

 

 5.2 Vertikální analýza absolutních ukazatelů 

 

 Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv 

k jediné zvolené základně položené jako 100 %. 

 

 5.2.1 Analýza aktiv 

 

Tab. 7 Vertikální analýza aktiv v % 

 

   

 Z tabulky 7 vertikální analýzy aktiv vyplývá, že průměrný procentní podíl 

dlouhodobého majetku a oběžných aktiv na celkových aktivech je za sledované období 

2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00%

Dlouhodobý majetek 41,2% 43,2% 60,9%

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1,2% 0,1% 0,1%

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 40,0% 43,1% 29,3%

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,1% 0,1% 31,4%

C. Oběžná aktiva 58,3% 56,4% 38,6%

C.I. Zásoby 22,3% 29,2% 16,5%

C.II. Dlouhodobé pohledávky 4,1% 3,0% 0,7%

C.III. Krátkodobé pohledávky 23,7% 20,3% 17,5%

C.IV. Finanční majetek 8,3% 3,8% 4,0%

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0,4% 0,4% 0,5%

D.I. Časové rozlišení 0,4% 0,4% 0,5%
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neměnné, jen v roce 2013 dlouhodobý majetek tvoří 60,9 %, tvoří nejvýznamnější 

položku aktiv.  

 

 Druhou významnou položkou jsou oběžná aktiva, jejich podíl se na celkových 

aktivech v roce 2013 pohybuje okolo 38,6 %.  Položky zásob a krátkodobých pohledávek 

tvoří pro sledované období velkou část celkových aktiv. V zásobách firma drží zhruba 

čtyřměsíční stav, což se jedná průměrné době výroby sortimentu společnosti. 

V krátkodobých pohledávkách z obchodních vztahů jsou pak zahrnuty dvouměsíční tržby 

společnosti.  

 

 

Obr. 8 Vývoj struktury oběžných aktiv v % 

  

 Mezi krátkodobými pohledávkami figurují pohledávky z obchodních vztahů, 

jejích podíl byl největší v roce 2011 a to 23,7 %. V letech 2013 – 2012 se pohybovaly 

v rozmezí 17 – 20 %. Jedná se především o pohledávky za dodané zboží s průměrnou 

dobou splatností. Společnost v analyzovaném období vykazuje minimum dlouhodobých 

pohledávek. Strukturu oběžných aktiv lze vidět na obrázku 8.  

 

 Z obrázku 9 vývoj položek aktiv v % je patrné, že dlouhodobý majetek se podílí  

na celkových aktivech v roce 2013 z 60,9 %. Za sledované období v letech 2012 – 2011 

podíl dlouhodobého majetku činil cca 40 %. Nárůst v roce 2013 je způsoben akvizicí 

společnosti GHH. Nejdůležitější položkou dlouhodobého majetku je dlouhodobý hmotný 
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majetek. Položka časového rozlišení ve skladbě aktiv tvoří zanedbatelnou položku  

0,4 – 0,5 % ve všech sledovaných období.  

 

 

Obr. 9 Vývoj položek aktiv v %  

 

 5.2.2 Analýza pasiv 

 

 Z tabulky 8 vertikální analýza pasiv je patrné, že společnost na začátku 

analyzovaného období využívala cizí zdroje z 68,8 %. V roce 2012 byla hodnota cizích 

zdrojů 62 % a v posledním roce hodnota vzrostla na 72,8 % celkového kapitálu.  

       

Tab. 8 Vertikální analýza pasiv v % 

 

 

2011 2012 2013

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00%

Vlastní kapitál 31,1% 38,0% 27,1%

A.I. Základní kapitál 0,2% 0,1% 0,1%

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 7,8% 20,5% 16,6%

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 22,9% 16,2% 9,6%

B. Cizí zdroje 68,8% 62,0% 72,8%

B.I. Rezervy 1,0% 0,5% 0,6%

B.II. Dlouhodobé závazky 0,0% 1,0% 0,0%

B.III. Krátkodobé závazky 27,9% 22,0% 12,2%

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 39,9% 38,5% 60,0%

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,2% 0,0% 0,1%

C.I. Časové rozlišení 0,2% 0,0% 0,1%
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 Největší položkou cizích zdrojů jsou bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2013 

tvořily bankovní úvěry 60 % cizích zdrojů. Cizí zdroje neklesaly, ale naopak rostly 

zejména mezi roky 2012 – 2013 z důvodu akvizice německé společnosti GHH. 

Krátkodobé závazky ještě v roce 2011 tvořili 27,9 % pasiv a do konce roku 2013 klesly 

na 12,2 %. Důvodem poklesu je opět výše zmiňovaná akvizice.   

 

 Nejvýznamnější položkou vlastního kapitálu je základní kapitál. V roce 2011 

tvořil 31,1 % celkových pasiv. V roce 2012 byl mírně navýšen na 38 %, v posledním 

období tvořil 27,1 %. Vlastní kapitál ve sledovaném období rostl především vlivem 

hospodářských výsledků z minulých let, jeho pokles je pak způsoben výplatou dividend 

v jednotlivých letech.  

 

 Hospodářský výsledek s minulých let se pohyboval v roce 2011 na 7,8 %.  

V roce 2013 na konci analyzovaného období už byl tento podíl na 16,6 %.  

 

 Z obrázku 10 vývoj položek pasiv je vidět, že cizí zdroje tvoří největší položku 

celkových pasiv. Položka časového rozlišení ve skladbě pasiv tvoří zanedbatelnou 

položku 0,1 – 0,2 % ve všech sledovaných období. 

 

 

Obr. 10 Vývoj položek pasiv v % 
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 5.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Rozdílové ukazatele se vypočítají jako rozdíl určité položky aktiv a určité položky 

pasiv, používají se především k analýze a řízení likvidity společnosti. 

 

 5.3.1 Čistý pracovní kapitál 

 

 Čistý pracovní kapitál představuje tu část dlouhodobých zdrojů, které byly 

použity k financování dlouhodobých aktiv. Čistý pracovní kapitál lze vyčíslit jako rozdíl 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím 

větší by měla být schopnost společnosti hradit své závazky. Pokud ukazatel nabývá 

záporné hodnoty, část dlouhodobých aktiv je kryta krátkodobými zdroji a firma  

je finančně nestabilní. 

 

Tab. 9 Vývoj čistého pracovního kapitálu v tis. Kč 

 

 

 Hodnota čistého pracovního kapitálu, jak můžeme vidět z tabulky 9, byla po celé 

sledované období kladná. Nejvyšší hodnota oběžných aktiv byla v roce 2013  

a to 2 674 293 tis. Kč naopak nejnižší v roce 2011. Položka krátkodobých závazků 

dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2011 a to 1 086 026 tis. Kč. Krátkodobé závazky jsou 

nižší než oběžná aktiva a společnost je schopna hradit své závazky, což znamená,  

že společnost je likvidní. Negativním důsledkem je potřeba vyššího krytí ze strany úvěrů.    

 

 5.4 Pyramidový rozklad Du Pont 

  

 Pyramidový rozklad Du Pont, častěji je označován jako rozklad ROE,  

je považován za základní pyramidovou strukturu. V následující tabulce 10 je vývoj  

ukazatelů Du Pont v pyramidovém rozkladu. Ukazatel ROE nám zde ukazuje, jak  

je rentabilita vlastního kapitálu určena rentabilitou tržeb, obratem aktiv a poměrem 

celkových aktiv k vlastnímu kapitálu (finanční páka).  

 

v tis. Kč 2011 2012 2013

Oběžná aktiva 2 270 145 2 465 083 2 674 293

Krátkodobé závazky 1 086 026 962 813 845 112

Čistý pracovní kapitál 1 184 119 1 502 270 1 829 181
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Tab. 10 Vývoj ukazatelů Du Pont v pyramidovém rozkladu 

 

 

 Vidíme, že nejvyšší hodnota rentability vlastního kapitálu (ROE) je v roce 2011, 

v dalších letech dochází k pozvolnému poklesu tohoto ukazatele. Ukazatel obratu aktiv 

by se měl pohybovat na úrovní hodnoty 1. Z tabulky 10 můžeme vidět, že nejnižší 

hodnota byla v roce 2013 a to 0,81, což pro společnost znamená efektivní využívání 

celkových aktiv. Výrazně negativní vliv na ukazatele ROE měl ukazatel rentability tržeb. 

Nízká hodnota rentability tržeb, se jeví ve společnosti jako velice „slabé místo“. Pokud 

by se ve společnosti podařilo zvýšit hodnoty rentability tržeb, mělo by to pozitivní vliv  

na ukazatele ROE, ale i na výsledek hospodaření. Ukazatel finanční páky během 

sledovaného období se v roce 2011 pohyboval na počáteční hodnotě 3,32 a v roce 2013 

nepatrně vzrostl na hodnotu 3,69. Ukazatel ROE se mění vlivem navyšování VH 

minulých období, i přes výplatu dividend tak dochází k navyšování vlastního kapitálu  

a tím pádem ke zhoršování tohoto ukazatele. 

 

 5.5 Analýza poměrových ukazatelů 

 

 Analýza poměrových ukazatelů bude provedena na základě základních ukazatelů, 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

 

 5.5.1 Analýza rentability 

 

 Nyní předmětem zkoumání bude vývoj ukazatele rentability celkových aktiv 

(ROA), ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatele rentability 

investovaného kapitálu (ROCE), ukazatele rentability tržeb (ROS) a rentability nákladů 

(ROC). Přehled o tom, jakých hodnot dosahovaly uvedené ukazatele rentability 

v jednotlivých analyzovaných letech, přináší níže uvedená tabulka 11.  

 

2011 2012 2013

ROE 0,736 0,3554 0,4262

Rentabilita tržeb 0,1514 0,1225 0,119

Obrat aktiv 1,51 1,32 0,81

Finanční páka 3,32 2,63 3,69
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Tab. 11 Vývoj vybraných ukazatelů rentability 

 

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) poměřuje EBIT s celkovými aktivy. 

Hodnoty ROA společnosti BONATRANS GROUP a.s. za celé sledované období klesají. 

Nejnižší hodnota byla v roce 2013 a to 12,14 %. Tento vývoj není pozitivní, ukazatelé 

rentability celkového kapitálu by měly růst. ROA klesá vlivem akvizice společnosti GHH 

a celkovým nárůstem aktiv.   

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) nám říká, jaká je míra zhodnocení vloženého 

kapitálu. Tento ukazatel nám v roce 2011 vzrostl na 73,60 %, v dalších letech měl 

klesající charakter a v roce 2013 dosahoval hodnoty 35,54 %. ROE klesá vlivem 

navyšování VH minulých let. 

 

 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) má v roce 2011 nejvyšší 

hodnotu a to 67,53 %. V ostatních letech má klesající charakter a v roce 2013 klesl 

celkový investovaný kapitál na hodnotu 18,90 %. Obdobně jako u ROE, stoupá  

VH minulých let, při plus mínus podobném zisku stoupá jmenovatel a tím pádem klesá 

poměr.  

 

 Všechny ukazatele rentability měli ve sledovaném období na počátku roku 2011 

nejvyšší hodnotu, jak je patrné z obrázku 11, v následujících letech všechny hodnoty 

postupně klesaly.  

 

 

Ukazatelé rentability 2011 2012 2013

ROA 28,10% 18,73% 12,14%

ROE 73,60% 42,62% 35,54%

ROCE 67,53% 36,91% 18,90%

ROS (Kč) 0,151 0,123 0,119

ROC (Kč) 0,849 0,878 0,881
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 Obr. 11 Vývoj ukazatelů rentability 

 

 Rentabilita tržeb (ROS) nám vyjadřuje, kolik Kč zisku přinesla jedna koruna 

tržeb. Hodnoty společnosti BONATRANS GROUP a.s. jsou v roce 2013 nejnižší  

a dosahují hodnoty 0,12 Kč zisku na 1 Kč tržeb. Vývoj rentability tržeb je na obrázku 12.  

 

 

Obr. 12 Vývoj rentability tržeb v Kč 

 

 Rentabilita nákladů (ROC) je dána rozdílem nákladů a tržeb. Vyjadřuje nám výši 

nákladů na 1 Kč tržeb. Ve sledovaném období 2011 bylo třeba vynaložit 0,85 Kč,  

ke konci sledovaného období 2013 hodnoty 0,88 Kč. Vývoj rentability nákladů  

je v následujícím obrázku 13.  
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Obr. 13 Vývoj rentability nákladů v Kč 

  

 5.5.2 Analýza aktivity 

 

 Ukazateli aktivity měří, jakým výsledkem společnost hospodaří se svými aktivy. 

Měří celkovou rychlost obratu a dobu obratu jednotlivých složek. Vývoj ukazatelů 

aktivity jsou v následující tabulce 12.  

 

Tab. 12 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

 

 Ukazatel obratu zásob nám vyjadřuje, kolikrát se přemění zásoby za dané období. 

Jak je vidět na obrázku 14, tak nejlepší situace pro společnost je v roce 2011, 

v následujících letech došlo k výraznému poklesu. Tento nepříznivý vývoj má za 

následek vysoký počet zásob.  

 

 Ukazatel obratu pohledávek nám říká, jak rychle se pohledávky přemění 

v peněžní prostředky. Pohledávky byly nejrychleji zaplaceny v roce 2011. Vývoj 

pohledávek v roce 2013 je negativně ovlivněn výši pohledávek vůči ovládaným osobám. 

2011 2012 2013

Obrat zásob 6,77 4,51 4,92

Obrat pohledávek 6,38 6,52 4,62

Obrat závazků 5,42 6,00 6,64

Doba obratu zásob (ve dnech) 53,95 80,87 74,18

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 57,21 55,98 79,00

Doba obratu závazků (ve dnech) 67,34 60,83 54,97
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 Ukazatel obratu závazků nám vyjadřuje, jak rychle je schopna společnost hradit 

své závazky vůči dodavatelům. V roce 2011 je situace nejlepší.  

 

 

Obr. 14 Vývoj ukazatelů obratovosti 

 

 Obrat zásob nám říká, jak jsou dlouho oběžná aktiva vázána ve formě zásob.  

Čím je vyšší obratovost zásob, a kratší doba obratu, tím je pro společnost situace lepší. 

Cílem společnosti by mělo být snižovat dobu obratu zásob. Na obrázku 15 můžeme vidět 

vývoj doby obratu ve dnech za všechny sledovaná období.  

 

 Doba obratu pohledávek je doba, za jak dlouho obdrží společnost platbu za své 

pohledávky. Doba obratu pohledávek byla nejrychlejší v roce 2012 a to v 55 dnech. 

Nejhorší situace nastala v roce 2013 v 79 dnech, což je ovlivněno akvizicí společnosti 

GHH. Čím vyšší je obratovost pohledávek, tím nižší je doba obratu pohledávek. 

Snižování doby obratu pohledávek by mělo být cílem společnosti BONATRANS 

GROUP a.s.  

 

 Doba obratu závazků udává, za jak dlouho je společnost v průměru schopna hradit 

své závazky. Hodnota by neměla být vyšší jak doba obratu pohledávek. Z obrázku 15  

je patrné, že tato podmínka neplatí a hodnoty jsou nižší. V roce 2013 byla doba obratu 

závazků nejlepší, se splatností v 55 dnech.   
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Obr. 15 Ukazatele doby obratu ve dnech 

  

 5.5.3 Analýza zadluženosti 

 

 Ukazatelé zadluženosti nám udávají, z jaké části je společnost financována cizími 

zdroji. Vývoj analýzy zadluženosti je vidět v následující tabulce 13.  

 

Tab. 13 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

 

 Ukazatel celkové zadluženosti dosahuje ve všech sledovaných období vysoké 

hodnoty, pro majitele společnosti tato vysoká hodnota znamená větší riziko splacení dluhů. 

Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 2012. Společnost je v tomto roce financována  

ze 62,01 %. V následujícím roce 2013 dosahuje celková zadluženost až 72,82 %.  

 

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu nám ukazuje, že VK se podílí  

na samofinancování na začátku roku 2011 ze 31,08 %. Na konci období 2013 ze 27,11 %. 

Z obrázku 16 je vidět, že vývoj vlastního kapitálu v roce 2012 nepatrně vzrostl  

na 37,95 %.  

2011 2012 2013

Celková zadluženost 68,77% 62,01% 72,82%

Podíl vlastního kapitálu 31,08% 37,95% 27,11%

Krátkodobá zadluženost 28% 22% 12%

Dlouhodobá zadluženost 0% 0,10% 0%

Úrokové krytí 39,94 38,36 50,81
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Obr. 16 Vývoj ukazatelů zadluženosti  

 

 Ukazatel úrokového krytí nám dává informace o tom, kolikrát převyšuje zisk 

placené úroky. Na obrázku 17 ukazatel úrokového krytí nám ukazuje, že ve všech letech  

se pohybuje nad hranicí hodnoty 1. V roce 2013 dosahuje hodnoty 50,81. Čím je hodnota 

úrokového krytí vyšší, tím je vyšší schopnost společnosti splácet své úroky.  

 

 

Obr. 17 Ukazatel úrokového krytí 
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 5.5.4 Analýza likvidity 

 

 Ukazatelé likvidity nám zajišťují schopnost společnosti splácet krátkodobé 

závazky. V následující tabulce 14 jsou zpracované ukazatelé likvidity – okamžitá, 

pohotová a běžná.  

 

Tab. 14 Ukazatelé likvidity 

 

 

 Ukazatel likvidity I. stupně nám poměřuje nejlikvidnější prostředky společnosti, 

tedy krátkodobý finanční majetek ke krátkodobým závazkům. Jde o schopnost 

společnosti hradit své závazky. Jak lze vidět z tabulky 14, tak ukazatel okamžité likvidity  

je v mezích doporučené hodnoty. V roce 2012 dosahuje hodnoty 0,17.  

 

 Ukazatel likvidity II. stupně má navíc ve jmenovateli pohledávky, jde tedy  

o schopnosti společnosti krýt peněžními prostředky a pohledávkami krátkodobé závazky. 

Pohotová likvidita je ve všech sledovaných období v doporučených intervalech. V roce 

2012 dosahuje pohotová likvidita nejnižší hodnoty 1,1.  

 

 Ukazatel likvidity III. stupně nám poměřuje oběžná aktiva ke krátkodobým 

závazkům, tedy kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele. V roce 2011 a 2012 

je běžná likvidita v mezích doporučené hodnoty. V roce 2013 dosahuje hodnoty 3,16, což 

mírně překročuje doporučenou hranici a znamená velmi dobrou platební schopnost.  

Na obrázku 18 lze vidět mírný nárůst ukazatele běžné likvidity v roce 2013. 

2011 2012 2013 Doporučená hodnota

Likvidita I. stupně (okamžitá) 0,29 0,17 0,33

Likvidita II. stupně (pohotová) 1,14 1,1 1,76

Likvidita III. stupně (běžná) 2,09 2,56 3,16

0,2 - 1

1 - 1,5

2- 3
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Obr. 18 Vývoj ukazatelů likvidity  

 

 5.6 Bankrotní modely 

 

 Pomocí Altmanova indexu důvěryhodnosti (Z – score) a Tafflerova modelu budu 

posuzovat, zda se společnost BONATRANS GROUP, a.s. nenachází v situaci ohrožené 

bankrotem.  

 

 5.6.1 Altmanův index důvěryhodnosti 

 

 Altmanův index důvěryhodnosti tzv. Z – score, je nejpoužívanější metodou  

z bankrotních modelů a předpovídá nám, zda není společnost v budoucnosti ohrožena 

bankrotem.  

 

Tab. 15 Altmanův index důvěryhodnosti 

 

 

Celkem % Celkem % Celkem %

X1 0,93 26% 0,62 19% 0,40 19%

X2 1,51 43% 1,32 41% 0,81 38%

X3 0,27 8% 0,37 11% 0,22 10%

X4 0,45 13% 0,53 16% 0,38 18%

X5 0,36 10% 0,41 13% 0,32 15%

Z - score 3,52 100% 3,25 100% 2,13 100%

2011 2012 2013
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 V tabulce 15 vidíme, že hodnota značící tzv. „šedou zónu“ nevyhraněných 

výsledků (tj. 1,8 < Z – score < 2,99) byla dosažena pouze v roce 2013. V ostatních letech  

se společnost pohybovala v mezích nad požadovanou hodnotou 2,99 a můžeme 

předpovídat uspokojivou finanční situaci v budoucnosti. Nejlepší výsledek měla 

společnost v roce 2011 to dosahovala hodnoty 3,52. Z obrázku 19 je patrné jak  

se pohyboval Altmanův index důvěryhodnosti. V roce 2013 dosahuje nejnižžší hodnoty 

2,13 a společnost se tedy nacházela v „šedé zóně“. Hodnocení je pro společnost velice 

příznivé a pozitivní. V nejbližších letech si dovoluji říci, že v analyzované společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. v dohledné době bankrot nehrozí. Pokles ukazatelů X1 a X2 

v roce 2013 způsobeno nárůstem celkových aktiv, což bylo dáno akvizicí německé 

společnosti GHH. 

 

 

Obr. 19 Vývoj indexu důvěryhodnosti (Z – score)  

 

 5.6.2 Tafflerův model  

 

 Pomocí Tafflerova modelu dokážeme předpovídat pravděpodobnost bankrotu 

společnosti. V následující tabulce 16 je vyhodnocení Tafflerova modelu za všechny 

sledované období. Jak můžeme z tabulky vidět tak ve všech období 2011 – 2013 byla 

hodnota vyšší než 0,3, nízká pravděpodobnost bankrotu. Nejvyšší hodnota 0,92 byla 

v roce 2011. Z výsledné kvalifikace lze říci, že společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

v nejbližších letech bankrot nehrozí.   
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Tab. 16 Tafflerův model 

 

                     

 5.7 Bonitní modely 

 

 Bonitu společnosti BONATRANS GROUP a.s. stanovím za pomoci Kralickova 

rychlého testu a následně také s využitím Tamariho modelu.  

 

 5.7.1 Kralickův rychlý test 

 

 Kralickův rychlý test se využívá z bonitních modelů nejčastěji a dokáže nám určit 

finanční stabilitu společnosti. Kralickový test je tvořen výběrem různých poměrových 

ukazatelů, kterým jsou následně přirazeny body. Výsledná známka je pak aritmetickým 

průměrem dosažených známek. V následující tabulce 17 jsou výsledky Kralickova 

rychlého testu.  

 

Tab. 17 Kralickův rychlý test 

 

 

 Společnost BONATRANS GROUP a.s. z pohledu finanční stability dosáhla velmi 

dobrého hodnocení. U ukazatelů hodnotící výnosovou situaci bylo dosaženo výborných 

výsledků. Nejlepší výnosová situace bylo v roce 2013. Rentabilita tržeb byla ve všech 

sledovaných období opět výborná, nejlepší byla v roce 2011. Rentabilita aktiv byla 

nejnižší v roce 2013, což je způsobeno akvizicí společnosti GHH. 

 

2011 2012 2013

R1 0,52 0,44 0,52

R2 0,11 0,12 0,07

R3 0,05 0,04 0,02

R4 0,24 0,21 0,13

Vyhodnocení modelu 0,92 0,81 0,74

2011 2012 2013

Kvóta vlastního kapitálu 31% 38% 27%

Doba splácení dluhu v letech 1,07 1,18 0,94

Rentabilita tržeb 17% 15% 16%

Rentabilita aktiv 23% 17% 10%
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Tab. 18 Vyhodnocení Kralickova rychlého testu 

 

 

 Z tabulky 18 je zřejmé, že výnosová situace a rentabilita tržeb je ve společnosti  

na nejlepší úrovní. Celkové vyhodnocení během roku 2011 – 2013 se pohybovalo 

v rozmezí 1,00 – 1,50. Z výsledných známek vidíme, že celková bonita společnosti byla 

ve všech analyzovaných letech Kralickovým testem stanovena jako výborná.  

 

 5.7.2 Tamariho model  

 

 Finanční situaci společnosti lze předpovídat na základě šesti ukazatelů, kterým  

je po vypočtení udělen určitý počet bodů. Na základě bodového ohodnocení je dán 

rizikový index. Čím je dosažené číslo větší, tím je finanční zdraví i bonita společnosti 

vyšší. V tabulce 19 máme průměrné stavy nedokončené výroby, průměrné stavy 

pohledávek za sledovaná období 2011 – 2013. Tabulka nám bude sloužit k výpočtu 

Tamariho modelu.  

 

Tab. 19 Průměrný stav nedokončené výroby a průměrný stav pohledávek 

 

 

 V následující tabulce 20 máme vyhodnocení Tamariho modelu za následující 

období. Můžeme vidět vypočítané ukazatele T1 – T6. Ke každému ukazateli jsou 

přirazené následující body podle Tamariho bodové stupnice dle spočtených hodnot. Při 

součtu dosažených bodů ˃ 60, se tak jedná o společnost s malou pravděpodobností 

bankrotu. Za všechny sledované období dosahovalo bodové ohodnocení hodnot větších 

než 60. Nejvyšší bodové ohodnocení bylo v roce 2012 a mělo hodnotu 92. 

2011 2012 2013

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 2

Doba splácení dluhu v letech 1 1 1

Rentabilita tržeb 1 1 1

Rentabilita aktiv 1 1 2

Celkové vyhodnocení (průměr) 1,00 1,00 1,50

v Kč 

Průměrný stav 

nedokončené 

výroby 

Průměrný stav 

pohledávek 

(krátkodobých) 

2011 429 202 218 1 016 768 185

2012 536 011 100 1 136 017 306

2013 631 154 669 1 118 086 383
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Z následujících výsledků je zřejmé, že společnost BONATRANS GROUP a.s. má  

ve všech letech vysoké bodové ohodnocení a výbornou finanční stabilitu.   

 

Tab. 20 Vyhodnocení Tamariho modelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 Body 2012 Body 2013 Body

T1 0,45 20 0,61 25 0,37 15

T2 0,23 25 0,16 25 0,1 25

T3 2,09 20 2,56 20 3,16 20

T4 0,0024 6 0,0019 6 0,0016 6

T5 0,0058 10 0,0051 10 0,005 10

T6 -6,76 6 5,51 6 12,73 6

Celkem 81 92 82
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6 Vyhodnocení a analýza celkových ekonomických 

výsledků společnosti a jejich možná řešení 

 

 V této kapitole provedu celkové vyhodnocení ekonomických výsledků společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. za sledované období 2011 – 2013. Provedu vyhodnocení 

analýzy absolutních a poměrových ukazatelů, analýzu čistého pracovního kapitálu  

a pyramidového rozkladu Du Pont. V závěru provedu vyhodnocení souhrnných indexů 

hodnocení a poté navrhnu možné změny a jejich řešení pro společnost BONATRANS 

GROUP a.s.  

 

 6.1 Vyhodnocení a analýza absolutních ukazatelů  

 

 Analýza a vyhodnocení absolutních ukazatelů. V diplomové práci jsem spočítala 

horizontální analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Dále jsem zpracovala vertikální 

analýzu aktiv a pasiv. 

 

 V horizontální analýze aktiv jsme mohli vidět, že dlouhodobý majetek nám 

v absolutním vyjádření výrazně porostl v roce 2013 o 123,1 %. Oběžná aktiva nám v roce 

2013 porostla o 8,5 %, tj. nárůst o 209 210 tis. Kč. Společnost BONATRANS GROUP 

a.s. má velké zásoby a jsou nejvýznamnější položkou oběžných aktiv.  

 

 Horizontální analýza pasiv má významnou položku vlastního kapitálu. V roce 

2012 měl hodnotu v absolutním vyjádření 450 174 tis. Kč, tj. 37,21 % v dalším roce 

došlo k poklesu. Hospodářský výsledek minulých let vzrostl v roce 2012 o 193,74 %. 

Nejvýznamnější položkou jsou cizí zdroje. V roce 2013 cizí zdroje činili 2 329 821  

tis. Kč, tj. nárůst o 85,90 % než v předchozím roce 2012.  

 

 Výkaz zisku a ztráty v horizontální analýze měl v absolutním vyjádření klesající 

hodnoty. V roce 2012 klesl o 10,7 %, v následujícím roce 2013 o 5,9 %, tj. o 51 385  

tis. Kč. Výsledek hospodaření za běžnou činnost v roce 2013 klesl na 40 468 tis. Kč,  

tj. o 5,7 %.  
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 U vertikální analýzy aktiv je položkou dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek 

byl nejvyšší v roce 2013 a tvoří po sledované období 60,9 % celkových aktiv. Oběžná 

aktiva tvořila v roce 2011 tj. 58,3 % celkových aktiv a v roce 2012, 2013 došlo 

k výraznému poklesu oběžných aktiv. Významnými položkami oběžných aktiv jsou 

zásoby a krátkodobé pohledávky.  

  

 U vyhodnocení vertikální analýzy pasiv jsou nevýznamnější položkou cizí zdroje, 

ty tvoří více než polovinu celkových pasiv. V roce 2013 vzrostly cizí zdroje na 72,8 %. 

Největší část cizích zdrojů tvoří převážně krátkodobé závazky, bankovní úvěry  

a výpomoci. Další důležitou položkou je vlastní kapitál. V roce 2012 měl vlastní kapitál 

hodnotu 38 %, v roce 2013 došlo k poklesu na 27,1 %.  

 

 6.2 Vyhodnocení a analýza poměrových ukazatelů  

 

 V další části diplomové práce jsem počítala analýzu poměrových ukazatelů, 

ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Nyní provedu jejich vyhodnocení.  

 

 V této práci jsem počítala s těmito poměrovými ukazateli. Ukazateli ROA, ROE, 

ROCE, ROS a ROC. Rentabilita celkového kapitálu (ROA) měla ve všech sledovaných 

obdobích příznivý vývoj, ukazatelé by měli růst. V roce 2011 byla ROA 28,10 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla nejvyšší v roce 2011 a dosahovala hodnoty 

73,60 %, v dalších letech docházelo k výraznému poklesu tohoto ukazatele. Rentabilita 

celkového investovaného kapitálu byla nejvyšší v roce 2011 a dosahovala na 67,53 %, 

poté v dalších letech došlo k poklesu. Rentabilita tržeb (ROS) byla nejnižší v roce 2013  

a dosahovala hodnotu 0,12 na 1 Kč tržeb. Poslední z ukazatelů rentability byla rentabilita 

celkových nákladů (ROC), kdy ukazatel dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2013.  

Ve sledovaném období bylo nutno vynaložit 0,88 Kč.  

 

 Z ukazatelů aktivity jsem počítala následující obraty zásob, pohledávek a závazků 

a následně jejich doby obratu. Obrat zásob v roce 2011 byl pro společnost nejlepší  

a dosahoval hodnoty 6,77. Ukazatel obratu pohledávek byl nejrychleji splacený v roce 

2011. Ukazatel obratu závazků byl nejlepší v roce 2011 a měl hodnotu 5,42. Poté jsem 

spočítala doby obratu zásob, pohledávek a závazků. Doba obratu zásob byla nejhorší 
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v roce 2012 se splatností 80 dní. Doba obratu pohledávek byla pro společnost nejrychlejší 

v roce 2012 a to v 55 dnech, naopak nejhorší v roce 2013 v 79 dnech. Snižování doby 

obratu pohledávek by mělo být cílem společnosti BONATRANS GROUP a.s. Poslední 

z ukazatelů aktivity je doba obratu závazků, kdy v roce 2013 byla situace nejlepší  

se splatností v 54 dnech.  

 

 V další části diplomové práce jsem počítala s celkovou zadlužeností, podílem 

vlastního kapitálu, krátkodobou zadlužeností a dlouhodobou zadlužeností.  Celková 

zadluženost je ve všech sledovaných období společnosti více než z poloviny financována 

cizími zdroji. V roce 2013 dosahuje celková zadluženost 72,82 %. Společnost 

BONATRANS GROUP a.s. má velkou zadluženost, protože je levný cizí kapitál. Podíl 

vlastního kapitálu nepatrně vzrostl v roce 2012 na 37,95 %. Ukazatel úrokového krytí měl 

v roce 2013 hodnotu 50,81 %. Dlouhodobá zadluženost v roce 2011 a 2013 byla  

ve společnosti nulová. Minimální dlouhodobá zadluženost byla pouze v roce 2012.  

 

 Poslední z poměrových ukazatelů jsou ukazatelé likvidity. Počítala jsem se třemi 

ukazateli, likviditou I. stupně (okamžitá), likviditou II. stupně (pohotová) a likviditou III. 

stupně (běžná). Likvidita I. stupně nám vyšla ve všech sledovaných období 

v doporučených mezích 0,2 – 1. Nejlepší okamžitá likvidita byla v roce 2012  

a dosahovala hodnoty těsně pod hranicí doporučené hodnoty 0,17. Likvidita II. stupně 

v roce 2011, 2012 byla v mezích doporučené hodnoty 1 – 1,5. V roce 2013 byla pohotová 

likvidita 1,76. Likvidita III. stupně byla taky v letech 2011 – 2012 v mezích 2 – 3. V roce 

2013 dosahovala běžná likvidita hodnotu 3,16.  

     

 6.3 Analýza čistého pracovního kapitálu a pyramidového rozkladu Du   

       Pont 

 

 Analýza čistého pracovního kapitálu byla za všechny sledované období kladná  

a dosahovala výborné výsledky. Významnými položkami byla oběžná aktiva  

a krátkodobé závazky. Oběžná aktiva dosahovala nejvyšší hodnoty v roce 2013, naopak 

položka krátkodobých závazků byla nejvyšší v roce 2011. Poté jsem spočítala čistý 

pracovní kapitál a nejlepší hodnoty společnost dosáhla v roce 2013 a to 1 829 181 tis. Kč. 

Pro společnost to znamená, že je likvidní a je schopna hradit své závazky.  
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 V Du Pontově rozkladu jsem nejdříve vypočítala rentabilitu vlastního kapitálu 

ROE, obrat aktiv, rentabilitu tržeb a finanční páku. Ukazatel ROE měl nejvyšší hodnotu 

v roce 2011 a dosahoval 73,6 %. Za vysokou hodnotu ukazatele může vysoká zadluženost 

a nízký podíl vlastního kapitálu společnosti BONATRANS GROUP a.s. Obrat aktiv by 

se měl pohybovat okolo hodnoty 1. V roce 2013 dosahoval ukazatel obratu aktiv 0,81.  

U rentability tržeb by mělo docházet k jejímu zvyšování, protože nízké hodnoty nemají 

pozitivní vliv na ukazatele ROE a taky na výsledek hospodaření.   

 

 6.4 Vyhodnocení souhrnných ekonomických modelů 

 

 Poslední kapitolu v diplomové práci věnuji souhrnným ekonomickým modelům. 

Jedná se o bankrotní a bonitní modely. Mezi nejpoužívanější bankrotní modely jsem 

použila Altmanův index důvěryhodnosti a Tafflerův model a mezi bonitní modely jsem 

zařadila Kralickův rychlý test a Tamariho model. Poté tyto modely vyhodnotím a budou 

přínosem diplomové práce.  

 

 Jako první bankrotní model jsem použila Altmanovo Z – score. Z výpočtů 

můžeme vidět, že v roce 2011, 2012 byl model v mezích doporučených hodnot (Z ˃ 2,99) 

a společnosti můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci. V roce 2013 se model 

dostal do tzv. „šedé zóny“ nevyhraněných výsledků a společnost by si měla pohlídat,  

aby se s této zóně v příštích letech nenacházela. Dovoluji si říci, že společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. v nejbližších letech bankrot nehrozí. Druhý z modelů jsem 

použila Tafflerův model. Tafflerův model nám ve všech sledovaných období dosáhl 

podle výsledné tabulky (TZ ˃ 0,3) výborných hodnot. Společnost se ve všech období 

nachází v nízké pravděpodobnosti bankrotu. Nejlepší hodnota 0,92 byla dosažena v roce 

2011. Altmanovo Z – score i Tafflerův model nám dokázal, že společnosti v nejbližších 

letech bankrot nehrozí a můžeme společnosti BONATRANS GROUP a.s. předpovídat 

uspokojivou finanční situaci.  

 

 Jako první bonitní model jsem použila Kralickův rychlý test. Z výsledné tabulky 

můžeme vyčíst, že nejlepší výnosová situace byla v roce 2011. Rentabilita tržeb byla ve 

všech obdobích výborná a nejlepší byla v roce 2011 a dosáhla 17 %. Z výsledné tabulky  

je vidět, že výnosová situace a rentabilita tržeb byla na nejlepší úrovni. Výsledky 
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Kralickova rychlého testu v období 2011 a 2012 dostali známku 1,00 a v roce 2013 

dosáhli na známku 1,50. Celková bonita společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla 

pomocí Kralickova rychlého testu stanovena jako výborná. Jako druhý model k určení 

finanční stability společnosti jsem použila Tamariho model. K výpočtu tamariho modelu 

bylo potřeba si zjistit průměrné stavy nedokončené výroby a průměrné stavy pohledávek 

(krátkodobých), viz tabulka 19. Nejvyšší bodové ohodnocení bylo dosaženo v roce 2012  

a mělo hodnotu 92. Z následujících výsledků je zřejmé, že čím je číslo vyšší, tím je bonita 

společnosti vyšší. Společnost BONATRANS GROUP a.s. má ve všech sledovaných 

období vysoké bodové ohodnocení a má výbornou finanční stabilitu.  

 

 6.5 Návrh možných změn a jejich řešení 

 

 Společnost BONATRANS GROUP a.s. měsíčně sleduje následující věci. Sledují   

výnosy a náklady v rámci manažerské výsledovky, EBITDA, kontribuční příspěvek, čistý 

zisk,  objem investic, čerpání (splácení) úvěrů, stavy na bankovních účtech, ukazatel čisté 

zadlužení, objem záruk a akreditivů, pracovní kapitál, analýza změny stavu zásob, CF, 

rozvaha (absolutní a procentuální změna), VZZ a další. Jak můžeme vidět tak z finanční 

analýzy společnost využívá nejčastěji poměrové ukazatele. V diplomové práci jsem 

spočítala absolutní a poměrové ukazatele, ČPK a rozklad Du Pont.  

 

 Jako přínos diplomové práce jsem použila souhrnné indexy hodnocení, bankrotní 

a bonitní modely. Společnost BONATRANS GROUP a.s. bankrotní a bonitní modely 

nepoužívá. Proto bych společnosti doporučovala, aby tyto modely používala  

ve čtvrtletních obdobích. Bankrotní modely jsou výjimečné v tom, že jsme schopni 

pomocí jednoduchých vzorců spočítat, jestli společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

nehrozí v nejbližších letech bankrot. Proto bych společnosti doporučila používat 

nejpoužívanější z bankrotních modelů Altmanovo Z – score. Z bonitních modelů bych 

doporučila použít Kralickův rychlý test. Na základě jednoduchého výpočtu lze jednoduše 

a rychle určit finanční stabilitu společnosti.  
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7 Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo provést finanční analýzu a celkové vyhodnocení 

ekonomických výsledků společnosti BONATRANS GROUP a.s. Na základě 

vypočtených výsledků ukazatelů jsem provedla analýzu aktuální finanční situace  

ve společnosti a navrhla nová možná řešení.  

  

 Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou, v rámci 

které bylo splnit hlavní cíl a provést výpočty jednotlivých ukazatelů. Finanční analýza 

společnosti BONATRANS GROUP a.s. byla provedena za období 2011 – 2013. V celém 

sledovaném období společnost dosahovala zisku, což se taky pozitivně projevilo  

ve sledovaných ukazatelích.  

 

 V teoretické části jsou popsány základní informace o společnosti BONATRANS 

GROUP a.s., jejich oblast prodeje, výrobní sortiment, inovace a ekonomické výsledky. 

V další kapitole jsou popsány jednotlivé položky výkazů, zdroje finanční analýzy a jejich 

metody, tak jak jsou použity v praktické části.  

 

 Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první 

kapitole byla provedena analýza absolutních ukazatelů. Po analýze účetních výkazů byla 

provedena analýza rozdílových a poměrových ukazatelů. Analýza poměrových ukazatelů 

byla dále doplněna o pyramidový rozklad Du Pont. Další část diplomové práce byla 

věnována souhrnným indexům hodnocení. Na základě bankrotních a bonitních modelů 

jsem vyhodnotila současnou finanční situaci a pomocí jednoduchých vzorců určila 

finanční stabilitu společnosti.  

 

 V poslední kapitole jsem provedla celkové vyhodnocení a analýzu celkových 

ekonomických výsledů společnosti. Jako svůj přínos diplomové práce jsem navrhla 

použití bankrotních a bonitních modelů, protože společnost tyto ukazatele nepoužívá. 

Proto jsem navrhla, aby je používala ve čtvrtletních obdobích. Z celkových dosažených 

výsledků u všech metod vyplývá, že společnost BONATRANS GROUP a.s. se nachází 

ve výborné finanční situaci i přesto bych použila používat zmíněné modely.  
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Seznam použitých zkratek 

 

CF  cash flow 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

DFM   dlouhodobý finanční majetek 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

EAT   čistý zisk, zisk po zdanění 

EBIT   zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA zisk před odpisy, zdaněním a úroky 

GHH  německá společnost Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH  

ROA   rentabilita aktiv 

ROC   rentabilita nákladů 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

tis.   tisíc 

VH   výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 
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Příloha č. 1: Rozvaha – aktiva a pasiva v letech 2011 až 2013 v tis. Kč 

 

Rozvaha v plném rozsahu 2013 2012 2011 

AKTIVA k 31.12. (tis. Kč) Netto Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 6 924 650 4 373 997 3 893 546 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 4 215 492 1 889 335 1 605 957 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 994 3 686 46 362 

1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 

3.    Software 798 2 542 7 651 

4.    Ocenitelná práva 568 252 673 

5.    Goodwill 0 0 0 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 247 542 961 

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 4 342 270 36 989 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 39 80 88 

B.II. Dlouhodob  hmotný majetek 2 032 088 1 883 414 1 557 354 

1.    Pozemky 73 141 73 403 70 615 

2.    Stavby 713 979 733 657 562 796 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 936 505 982 558 541 379 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 

5.    Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 343 7 024 2 065 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 224 304 11 244 281 032 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 70 941 61 819 77 925 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5 875 13 709 21 542 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 2 177 410 2 235 2 241 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 2 674 293 2 465 083 2 270 145 

C.I. Zásoby 1 139 632 1 279 235 869 186 

1.    Materiál 383 987 397 614 307 975 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 568 961 684 140 428 045 

3.    Výrobky 174 888 186 253 133 166 

4.    Zvířata 0 0 0 

5.    Zboží 11 796 11 228 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 46 627 131 474 158 009 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 212 930 886 046 921 384 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 873 440 718 429 788 476 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 210 449 0 0 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 

6.    Stát - daňové pohledávky 103 475 154 679 122 347 

7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 856 7 803 6 419 

8.    Dohadné účty aktivní 23 562 4 864 3 586 

9.    Jiné pohledávky 148 271 556 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 275 104 168 328 321 566 

1.    Peníze 617 374 337 

2.    Účty v bankách 274 487 167 954 321 229 

3.    Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 34 865 19 579 17 444 

1.    Náklady příštích období 34 745 19 569 17 357 

2.    Komplexní náklady příštích období 0 0 0 

3.    Příjmy příštích období 120 10 87 
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Rozvaha v plném rozsahu 2013 2012 2011 

PASIVA k 31.12. (tis. Kč) Netto Netto Netto 

  PASIVA CELKEM 6 924 650 4 373 997 3 893 546 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 1 877 174 1 660 100 1 209 926 

A.I. Základní kapitál 6 000 6 000 6 000 

1.    Základní kapitál 6 000 6 000 6 000 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 

3.    Změny vlastního kapitálu 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 -42 633 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 51 200 51 200 51 200 

1.    Zákonný rezervní fond 1 200 1 200 1 200 

2.    Statutární a ostatní fondy 50 000 50 000 50 000 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 1 152 900 895 358 304 809 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 1 152 900 895 358 304 809 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 667 074 707 542 890 550 

B. CIZÍ ZDROJE 5 042 209 2 712 388 2 677 771 

B.I. Rezervy 41 297 22 374 39 714 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 42 110 0 

B.III. Krátkodobé závazky 845 112 962 813 1 086 026 

1.     Závazky z obchodních vztahů 731 681 777 459 944 238 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 

4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0 0 0 

5.     Závazky k zaměstnancům 35 772 40 382 28 949 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 18 822 18 996 16 400 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 6 301 8 201 5 948 

8.    Přijaté zálohy 12 061 6 405 5 446 

9.    Vydané dluhopisy 0 0 0 

10.    Dohadné účty pasivní 39 667 110 110 21 557 

11.    Jiné závazky 808 1 260 53 488 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 155 800 1 685 091 1 552 031 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 2 531 328 495 451 370 557 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 1 624 472 1 189 640 1 181 474 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 5 267 1 509 5 849 

1.    Výdaje příštích období 1 984 1 228 2 000 

2.    Výnosy příštích období 3 283 281 3 849 
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Příloha č. 2: Vertikální analýza aktiv v letech 2011 až 2013 v % 

 

Rozvaha v plném rozsahu Procentní podíl na součtové položce 

AKTIVA k 31.12. (tis. Kč) 2013 2012 2011 

  AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL       

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 60,9% 43,2% 41,2% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,1% 0,1% 1,2% 

1.    Zřizovací výdaje 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Software 0,0% 0,1% 0,2% 

4.    Ocenitelná práva 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Goodwill 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0,1% 0,0% 1,0% 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 29,3% 43,1% 40,0% 

1.    Pozemky 1,1% 1,7% 1,8% 

2.    Stavby 10,3% 16,8% 14,5% 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 13,5% 22,5% 13,9% 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Základní stádo a tažná zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,1% 0,2% 0,1% 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 3,2% 0,3% 7,2% 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 1,0% 1,4% 2,0% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 31,4% 0,1% 0,1% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 38,6% 56,4% 58,3% 

C.I. Zásoby 16,5% 29,2% 22,3% 

1.    Materiál 5,5% 9,1% 7,9% 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 8,2% 15,6% 11,0% 

3.    Výrobky 2,5% 4,3% 3,4% 

4.    Zvířata 0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Zboží 0,2% 0,3% 0,0% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,7% 3,0% 4,1% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 17,5% 20,3% 23,7% 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 12,6% 16,4% 20,3% 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3,0% 0,0% 0,0% 

3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

4. 
   Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
0,0% 0,0% 0,0% 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,0% 0,0% 0,0% 

6.    Stát - daňové pohledávky 1,5% 3,5% 3,1% 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0,0% 0,2% 0,2% 

8.    Dohadné účty aktivní 0,3% 0,1% 0,1% 

9.    Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4,0% 3,8% 8,3% 

1.    Peníze 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Účty v bankách 4,0% 3,8% 8,3% 

3.    Krátkodobý finanční majetek 0,0% 0,0% 0,0% 

D.I. Časové rozlišení 0,5% 0,4% 0,4% 

1.    Náklady příštích období 0,5% 0,4% 0,4% 

2.    Komplexní náklady příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Příjmy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 
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Příloha č. 3: Vertikální analýza pasiv v letech 2011 až 2013 v % 

 

  PASIVA k 31.12. (tis. Kč) 2013 2012 2011 

  PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 27,1% 38,0% 31,1% 

A.I. Základní kapitál 0,1% 0,1% 0,2% 

1.    Základní kapitál 0,1% 0,1% 0,2% 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0,0% 0,0% 0,0% 

3.    Změny vlastního kapitálu 0,0% 0,0% 0,0% 

A.II. Kapitálové fondy 0,0% 0,0% -1,1% 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,7% 1,2% 1,3% 

1.    Zákonný rezervní fond 0,0% 0,0% 0,0% 

2.    Statutární a ostatní fondy 0,7% 1,1% 1,3% 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 16,6% 20,5% 7,8% 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 16,6% 20,5% 7,8% 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0,0% 0,0% 0,0% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 9,6% 16,2% 22,9% 

B. CIZÍ ZDROJE 72,8% 62,0% 68,8% 

B.I. Rezervy 0,6% 0,5% 1,0% 

B.II. Dlouhodobé závazky 0,0% 1,0% 0,0% 

B.III. Krátkodobé závazky 12,2% 22,0% 27,9% 

1.     Závazky z obchodních vztahů 10,6% 17,8% 24,3% 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0,0% 0,0% 0,0% 

3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 

4. 
    Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
0,0% 0,0% 0,0% 

5.     Závazky k zaměstnancům 0,5% 0,9% 0,7% 

6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0,3% 0,4% 0,4% 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 0,1% 0,2% 0,2% 

8.    Přijaté zálohy 0,2% 0,1% 0,1% 

9.    Vydané dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 

10.    Dohadné účty pasivní 0,6% 2,5% 0,6% 

11.    Jiné závazky 0,0% 0,0% 1,4% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 60,0% 38,5% 39,9% 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 36,6% 11,3% 9,5% 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 23,5% 27,2% 30,3% 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 

C.I. Časové rozlišení 0,1% 0,0% 0,2% 

1.    Výdaje příštích období 0,0% 0,0% 0,1% 

2.    Výnosy příštích období 0,0% 0,0% 0,1% 
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Příloha č. 4: Horizontální analýza aktiv v letech 2011 až 2013  

 

Rozvaha v plném rozsahu relativní změna absolutní změna 

AKTIVA k 31.12. (tis. Kč) 2013/2012 2012/2011 2013/2012 2012/2011 

  AKTIVA CELKEM 58,3% 12,3% 2 550 653 480 451 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL         

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 123,1% 17,6% 2 326 157 283 378 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 62,6% -92,0% 2 308 -42 676 

1.    Zřizovací výdaje     0 0 

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     0 0 

3.    Software -68,6% -66,8% -1 744 -5 109 

4.    Ocenitelná práva 125,4% -62,6% 316 -421 

5.    Goodwill     0 0 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -54,4% -43,6% -295 -419 

7.    Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 1508,1% -99,3% 4 072 -36 719 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek -51,3% -9,1% -41 -8 

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 7,9% 20,9% 148 674 326 060 

1.    Pozemky -0,4% 3,9% -262 2 788 

2.    Stavby -2,7% 30,4% -19 678 170 861 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí -4,7% 81,5% -46 053 441 179 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů     0 0 

5.    Základní stádo a tažná zvířata     0 0 

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 4,5% 240,1% 319 4 959 

7.    Nedokončený dlouh. hmotný majetek 1894,9% -96,0% 213 060 -269 788 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM 14,8% -20,7% 9 122 -16 106 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 97323,3% -0,3% 2 175 175 -6 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 8,5% 8,6% 209 210 194 938 

C.I. Zásoby -10,9% 47,2% -139 603 410 049 

1.    Materiál -3,4% 29,1% -13 627 89 639 

2.    Nedokončená výroba a polotovary -16,8% 59,8% -115 179 256 095 

3.    Výrobky -6,1% 39,9% -11 365 53 087 

4.    Zvířata     0 0 

5.    Zboží 5,1%   568 11 228 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -64,5% -16,8% -84 847 -26 535 

C.III. Krátkodobé pohledávky 36,9% -3,8% 326 884 -35 338 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 21,6% -8,9% 155 011 -70 047 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami     210 449 0 

3. 
   Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 

vlivem 
    0 0 

4. 
   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
    0 0 

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     0 0 

6.    Stát - daňové pohledávky -33,1% 26,4% -51 204 32 332 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy -76,2% 21,6% -5 947 1 384 

8.    Dohadné účty aktivní 384,4% 35,6% 18 698 1 278 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 63,4% -47,7% 106 776 -153 238 

1.    Peníze 65,0% 11,0% 243 37 

2.    Účty v bankách 63,4% -47,7% 106 533 -153 275 

3.    Krátkodobý finanční majetek     0 0 

D.I. Časové rozlišení 78,1% 12,2% 15 286 2 135 

1.    Náklady příštích období 77,6% 12,7% 15 176 2 212 

2.    Komplexní náklady příštích období     0 0 

3.    Příjmy příštích období 1100,0% -88,5% 110 -77 
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Příloha č. 5: Horizontální analýza pasiv v letech 2011 až 2013 

 

Rozvaha v plném rozsahu: BONATRANS GROUP a.s. relativní změna absolutní změna 

  PASIVA k 31.12. (tis. Kč) 2013/2012 2012/2011 2013/2012 2012/2011 

     PASIVA CELKEM 58,31% 12,34% 2 550 653 480 451 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 13,08% 37,21% 217 074 450 174 

A.I. Základní kapitál 0,00% 0,00% 0 0 

A.II. Kapitálové fondy   -100,00% 0 42 633 

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,00% 0,00% 0 0 

1.    Zákonný rezervní fond 0,00% 0,00% 0 0 

2.    Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0 0 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 28,76% 193,74% 257 542 590 549 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 28,76% 193,74% 257 542 590 549 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let     0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) -5,72% -20,55% -40 468 -183 008 

B. CIZÍ ZDROJE 85,90% 1,29% 2 329 821 34 617 

B.I. Rezervy 84,58% -43,66% 18 923 -17 340 

B.II. Dlouhodobé závazky -100,00%   -42 110 42 110 

B.III. Krátkodobé závazky -12,22% -11,35% -117 701 -123 213 

1.     Závazky z obchodních vztahů -5,89% -17,66% -45 778 -166 779 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám     0 0 

3. 
    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 

vlivem 
    0 0 

4. 
   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům 

sdružení 
    0 0 

5.     Závazky k zaměstnancům -11,42% 39,49% -4 610 11 433 

6. 
   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
-0,92% 15,83% -174 2 596 

7.    Stát - daňové závazky a dotace -23,17% 37,88% -1 900 2 253 

8.    Přijaté zálohy 88,31% 17,61% 5 656 959 

9.    Vydané dluhopisy     0 0 

10.    Dohadné účty pasivní -63,98% 410,79% -70 443 88 553 

11.    Jiné závazky -35,87% -97,64% -452 -52 228 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 146,62% 8,57% 2 470 709 133 060 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 410,91% 33,70% 2 035 877 124 894 

2.    Krátkodobé bankovní úvěry 36,55% 0,69% 434 832 8 166 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci     0 0 

C.I. Časové rozlišení 249,04% -74,20% 3 758 -4 340 

1.    Výdaje příštích období 61,56% -38,60% 756 -772 

2.    Výnosy příštích období 1068,33% -92,70% 3 002 -3 568 
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztráty v letech 2011 až 2013 v tis. Kč 

 

VZZ v tis. Kč č.ř. 2013 2012 2011 

I. Tržby za prodej zboží 01 129 894 151 609 141 108 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 118 086 142 377 130 204 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 11808 9 232 10904 

II.  Výkony 04 5 470 022 6 037 195 5 957 860 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5 477 666 5 622 349 5 739 868 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -124 147 309 644 37 826 

3. Aktivace 07 116 503 105 202 180 166 

B.  Výkonová spotřeba 08 3 684 221 4 226 141 4 175 575 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 2 949 472 3 588 989 2 538 753 

2. Služby 10 734 749 637 152 636 822 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 1 797 609 1 820 286 1 793 189 

C. Osobní náklady 12 701 336 705 596 666 781 

1. Mzdové náklady 13 508 925 515 380 486 247 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 10 320 13 494 4 321 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 169 851 165 045 162 379 

4. Sociální náklady 16 12 240 11 677 13 834 

D. Daně a poplatky 17 11 938 7 249 3 614 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 204 791 163 453 139 556 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 10 085 13 258 216 807 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 3 156 3 503 5 570 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 6 929 9 755 211 237 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 13 914 9 953 152 647 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 9 780 2 949 4 353 

2. Prodaný materiál 24 4 134 7 004 148 294 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 27 010 -19 540 -14 171 

  oblasti a komplexních nákladů příštích období 26       

IV. Ostatní provozní výnosy 27 27 932 39 757 19 492 

H.  Ostatní provozní náklady 28 53 202 131 770 101 917 

V. Převod provozních výnosů 29 0 0 0 

I. Převod provoz. nákladů 30 0 0 0 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 823 435 874 820 979 144 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 2 523 337 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 2 401 147 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0 0 0 

1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních 
34 

0 0 0 

  jednotkách pod podstatným vlivem 35 0 0 0 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0 120 0 

K. Náklady z finančního majetku 39 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40 0 0 0 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 0 0 0 

X. Výnosové úroky 43 48 273 478 

N. Nákladové úroky 44 16 551 21 359 27 392 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 199 981 45 651 92 859 

O. Ostatní finanční náklady 46 182 554 101 502 100 551 

XII. Převod finančních výnosů 47 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 48 0 0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 924 -76 817 87 584 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 157 285 90 461 176 178 

1. splatná 51 72 438 74 262 167 570 
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2. odložená 52 84 847 16 199 8 608 

** VH ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 667 074 707 542 890 550 

XIII. Mimořádné výnosy 54 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 55 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0 0 0 

1. splatná 57 0 0 0 

2. odložená 58 0 0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 667 074 707 542 890 550 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  62 824 359 798 003 1 066 728 
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Příloha č. 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2011 až 2013 

 

      relativní změna absolutní změna 

VZZ k 31 .12. č.ř. 2013/2012 2012/2011 2013/2012 2012/2011 

I. Tržby za prodej zboží 01 -14,3% 7,4% -21 715 10 501 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 -17,1% 9,3% -24 291 12 173 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 27,9% -15,3% 2 576 -1 672 

II.  Výkony 04 -9,4% 1,3% -567 173 79 335 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 -2,6% -2,0% -144 683 -117 519 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 -140,1% 718,6% -433 791 271 818 

3. Aktivace 07 10,7% -41,6% 11 301 -74 964 

B.  Výkonová spotřeba 08 -12,8% 1,2% -541 920 50 566 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 -17,8% 41,4% -639 517 1 050 236 

2. Služby 10 15,3% 0,1% 97 597 330 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 -1,2% 1,5% -22 677 27 097 

C. Osobní náklady 12 -0,6% 5,8% -4 260 38 815 

1. Mzdové náklady 13 -1,3% 6,0% -6 455 29 133 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 -23,5% 212,3% -3 174 9 173 

3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
15 

2,9% 1,6% 4 806 2 666 

4. Sociální náklady 16 4,8% -15,6% 563 -2 157 

D. Daně a poplatky 17 64,7% 100,6% 4 689 3 635 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 25,3% 17,1% 41 338 23 897 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 -23,9% -93,9% -3 173 -203 549 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -9,9% -37,1% -347 -2 067 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 -29,0% -95,4% -2 826 -201 482 

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 39,8% -93,5% 3 961 -142 694 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 231,6% -32,3% 6 831 -1 404 

2. Prodaný materiál 24 -41,0% -95,3% -2 870 -141 290 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní 
25 

-238,2% 37,9% 46 550 -5 369 

  oblasti a komplexních nákladů příštích období 26     0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 27 -29,7% 104,0% -11 825 20 265 

H.  Ostatní provozní náklady 28 -59,6% 29,3% -78 568 29 853 

V. Převod provozních výnosů 29     0 0 

I. Převod provoz. nákladů 30     0 0 

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -5,9% -10,7% -51 385 -104 324 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
31 

  -100,0% 0 

-2 523 

337 

J. Prodané cenné papíry a podíly 
32 

  -100,0% 0 

-2 401 

147 

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33     0 0 

1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených  

osobách a v účetních 
34 

    0 0 

  jednotkách pod podstatným vlivem 35     0 0 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36     0 0 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37     0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 -100,0%   -120 120 

K. Náklady z finančního majetku 39     0 0 

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40     0 0 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41     0 0 

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve  

finanční oblasti 
42 

    0 0 

X. Výnosové úroky 43 -82,4% -42,9% -225 -205 

N. Nákladové úroky 44 -22,5% -22,0% -4 808 -6 033 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 338,1% -50,8% 154 330 -47 208 
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O. Ostatní finanční náklady 46 79,9% 0,9% 81 052 951 

XII. Převod finančních výnosů 47     0 0 

P. Převod finančních nákladů 48     0 0 

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 -101,2% -187,7% 77 741 -164 401 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 73,9% -48,7% 66 824 -85 717 

1. splatná 51 -2,5% -55,7% -1 824 -93 308 

2. odložená 52 423,8% 88,2% 68 648 7 591 

** VH ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 -5,7% -20,5% -40 468 -183 008 

XIII. Mimořádné výnosy 54     0 0 

R. Mimořádné náklady 55     0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56     0 0 

1. splatná 57     0 0 

2. odložená 58     0 0 

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59     0 0 

T. 

Převod podílu na výsledku hospodaření  

společníkům 
60 

    0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 -5,7% -20,5% -40 468 -183 008 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  62 3,3% -25,2% 26 356 -268 725 
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Příloha č. 8: Doporučené ukazatele pro společnost BONATRANS GROUP a.s. 

 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti)

1

2

3

4

5

6

Ukazatele aktivity (doby obratu)

1

2

3

4

5

6

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti)

1

2

3

4

5

6

7

Ukazatele platební schopnosti (likvidity)

1

2

3

4

5

6

7

Ukazatel kapitalizace   (DM / Dl.K)

Celková likvidita   (OAKT / KD)

Běžná likvidita   ((KrP+FM) / KD)

Peněžní likvidita   (FM / KD)

Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360))

Debt Equity Ratio   (CZ / VK)

Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky)

Úrokové krytí II.   ((EBIT+odpisy) / úroky)

Cash Flow / ((Cizí zdroje-Rezervy)/360)

Pracovní kapitál, Working Capital   (OAKT - KD)

Pracovní kapitál na aktiva   ((OAKT-KD) / AKT)

Doba obratu zásob   (ZÁS. / (T/360))

Doba inkasa pohledávek   (POHL / (T/360))

Doba splatnosti krátk. závazků   (KZ / (T/360))

Equity Ratio   (VK / AKT)

Debt Ratio I.    (CZ / AKT)

Debt Ratio II.   ((CZ+OP) / AKT)

Rentabilita z vlastních fin. zdrojů   (CF / VK)

Rentabilita tržeb   (ČZ / T)

Mzdová náročnost tržeb

Obrat aktiv   (T / AKT)

Obrat zásob   (T / zásoby)

Doba obratu aktiv   (AKT / (T/360))

BONATRANS GROUP a.s. - DOPORUČENÉ UKAZATELE

ROA - Rentabilita celk. aktiv   (EBIT / AKT)

   Rentabilita tržeb   (EBIT/T)

   Obrat celk. aktiv   (T/AKT)

ROCE - Rentabilita kapitálu   (EBIT / (VK+Dl.K))

ROE - Rentabilita vl. kapitálu  (ČZ / VK)

   Rentabilita tržeb   (ČZ/T)

   Obrat celk. aktiv   (T/AKT)

   Finanční páka  (AKT/VK)
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Příloha č. 9: Závazky a pohledávky společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        tis. Kč____________ 31. prosince 2013 31. prosince 2012 31. prosince 2011

Závazky z obchodních vztahů     - do splatnosti 655 094 651 886 935 789

                                                      - po splatnosti 76 587 125 573 8 449

Z vazky z obchodn ch vztahů celkem 731 681 777 459 944 238

Ostatní krátkodobé závazky         - do splatnosti 126 978 185 354 141 788

Ostatn  z vazky celkem 126 978 185 354 141 788

Krátkodobé závazky celkem 858 659 962 813 1 086 026

Ostatní dlouhodobé závazky 691 107 42 110 0

Dlouhodobé z vazky celkem 691 107 42 110 0

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 1 549 766 1 004 923 1 086 026

        tis. Kč____________ 31. prosince 2013 31. prosince 2012 31. prosince 2011

Pohledávky z obchodních vztahů     - do splatnosti 746 883 509 480 637 260

                                                       - po splatnosti 138 675 216 861 155 721

Pohled vky z obchodn ch vztahů celkem 885 558 726 341 792 981

Ostatní pohledávky                          - do splatnosti 129 041 167 623 132 908

Ostatn  pohled vky celkem 129 041 167 623 132 908

Opravn  polo ka k pochybným pohled vk m -12 118 -7 912 -4 505

Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek 1 002 481 886 052 921 384

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 326 326 662

Odložená daňová pohledávka 46 301 131 148 157 347

Dlouhodobé pohled vky celkem 46 627 131 474 158 009

Zůstatková hodnota pohledávek celkem 1 049 108 1 017 526 1 079 393



73 

 

Příloha č. 10: Úvěry a půjčky společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        tis. Kč____________ 31. prosince 2013 31. prosince 2012 31. prosince 2011

Úvěry splatné do 1 roku 1 235 037 940 000 1 088 835

Částky dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku 389 435 249 640 92 639

Kr tkodobé úvěry a půjčky celkem 1 624 472 1 189 640 1 181 474

Dlouhodobé úvěry se splatností 1-5 let 2 141 893 495 451 370 557

Úvěry a půjčky se splatnost  1-5 let celkem 2 141 893 495 451 370 557

Dlouhodobé úvěry se splatností více než 5 let 389 435 0 0

Úvěry a půjčky se splatnost  v ce než 5 let celkem 389 435 0 0

Bankovní úvěry a kontokorenty celkem 4 155 800 1 685 091 1 552 031
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Příloha č. 11: Tržby podle technické úrovně od roku 2000 – 2010   

 

  

 
 


