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1 Úvod 

Efektivní řízení a dlouhodobé rozhodování znamená pro firmu stěžejní činnosti, které zásadně 

ovlivňují její chod. K účinnému řízení proto vedení firmy potřebuje údaje, dle kterých bude 

rozhodovat o budoucím fungování společnosti. Tyto významné údaje jsou čerpány z finanční 

analýzy. Ta firmě přináší mnoho užitečných informací o minulém i současném stavu podniku 

a dále možnost odhadu budoucího vývoje. Tak se zjišťují krizové oblasti, které se následně 

eliminují, aby firma zabránila nežádoucímu vývoji podniku.  

Záměrem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku ARMATURY Group a. s. 

v letech 2010 – 2014 pomocí ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a 

bankrotního modelu IN05.  

V první části je sepsána teorie finanční analýzy, která zahrnuje jak obecné vstupy, ze kterých 

finanční analýza vychází, tak uživatele, kteří její výsledky využijí i metody a ukazatele, dle 

kterých je provedena samotná analýza.  

V následující kapitole je krátce nastíněn vývoj samotné společnosti, uvedeny oblasti její 

působnosti a základní sdílené hodnoty firmy.  

V třetí části bakalářské práce se analyzují jednotlivé výkazy. Doplňující informace jsou čerpány 

z každoročních výročních zpráv, které jsou zpracovány interním oddělením podniku. Nejprve 

je provedena horizontální a vertikální analýza výkazů, dále je analýza zaměřena na výpočet 

poměrových ukazatelů, např. rentabilita aktiv či vlastního kapitálu, různé druhy likvidity, doby 

splatnosti pohledávek či závazků, zadluženost firmy a další.  

Závěrečné části bakalářské práce jsou věnovány celkovému zhodnocení situace společnosti a 

vymezení oblastí s možnými problémy. Na samotném konci jsou pak uvedeny návrhy, jak tyto 

nepříznivě situace řešit a zlepšit tak současný stav. 
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2 Finanční analýza 

2.1 Přístup finanční analýzy 

Pro dnešní dobu je velmi charakteristické neustále se měnící ekonomické prostředí, které 

ustavičně ovlivňuje chod firem, které do tohoto prostředí bezpodmínečně zapadají. Finanční 

rozbor situace podniku je tedy díky dynamicky se rozvíjejícímu prostředí naprosto nezbytný. 

(Růčková, 2011)  

2.1.1 Definice 

Mezi nejvýstižnější definici finanční analýzy můžeme považovat takovou, která ji popisuje jako 

systematický rozbor získaných dat, jejichž obsah můžeme nalézt především v účetních 

výkazech. (Růčková, 2011) Autoři knih, které se zabývají touto problematikou, se shodují na 

tom, že správná finanční analýza v sobě zahrnuje posudek minulosti, současnosti a 

prognózování budoucnosti, na základě získaných výsledků. (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013), (Růčková, 2011) 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná informace 

o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady podařilo 

splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal. (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013, s. 17) 

2.1.2 Cíle finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je diagnostikovat finanční zdraví podniku, které se stanoví pomocí 

vhodných nástrojů. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru odolnosti 

financí podniku vůči externím a interním provozním a finančním rizikům za dané situace. 

(Pešková, Jindřichovská, 2012, s. 9) 

Podnik je tedy možno považovat za finančně zdravý, jestliže: 

 Zhodnocuje vložený kapitál 

 Nemá problémy s úhradou splatných závazků 

 Je v konečném důsledku ve svém rozhodování nezávislý (Pešková, Jindřichovská, 

2012, s. 9) 

Tyto body značí pro podnik, který se neustále pohybuje v tržní ekonomice, že je schopen trvale 

dosahovat určité míry zhodnocení investovaného kapitálu, kterou jeho investoři považují za 
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dostatečnou vzhledem k riziku, které se vždy pojí k určitému druhu podnikání rozdílně. 

(Pešková, Jindřichovská, 2012) 

Finanční analýza také pomáhá podniku odhalit, zda je jeho kapitálová struktura vhodná, zdali 

správně využívá svá aktiva nebo slouží k porovnání výsledků různých firem, zpravidla v zájmu 

srovnatelnosti jednoho oboru. (Pešková, Jindřichovská, 2012) 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Prvním důležitým krokem, ještě před samotným zpracováním samotné analýzy, je jasné 

formulování cíle, kterého hodláme vypracovanou analýzou dospět. Na bázi tohoto cíle pak 

volíme různé metody tak, aby odpovídaly z hledisek časových a finančních, tedy z pohledu 

celkových nákladů na jejich vypracování. Po stanovení těchto aspektů se nyní postup rozchází 

podle cílové skupiny, pro kterou se finanční analýza zpracovává, neboť každá zájmová skupina 

preferuje jiné informace. (Růčková, 2011) 

2.2.1 Externí uživatelé 

Stát a jeho orgány 

Stát se zaměřuje především na kontrolu vykazovaných daní a dále využívá informace 

o podnicích pro různé statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí (subvence, 

dotace, atd.), kontrolu podniků se státní účastí a sleduje finanční zdraví podniků, kterým byly 

v rámci veřejné soutěže svěřeny státní zakázky. (Vochozka, 2011, s. 13) 

Investoři 

Investoři využívají zprávy o finanční výkonnosti podniku především proto, aby získali 

dostatečné množství informací pro rozhodování o potenciálních investicích. Sledují především 

míru rizika a výnosů spojených s vloženým kapitálem. Dále také získávají informace, jak 

podnik nakládá s prostředky, které do podniku vložili. (Vochozka, 2011, s. 13) 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé využívají informace z finanční analýzy proto, aby získali představu o finančním zdraví 

budoucího či existujícího dlužníka. V počáteční fázi se věřitel rozhoduje, zda úvěr poskytne, 

v jaké výši a za jakých podmínek. Součástí úvěrových smluv bývá pravidelné předávání zpráv 

o finanční situaci podniku (dlužníka). (Vochozka, 2011, s. 13) 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zaměřují zejména na schopnost podniku dostát svým závazkům za daných 

obchodních vztahů. Proto sledují především zadluženost, solventnost a likviditu podniku. Tyto 
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ukazatelé jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků a dodavatelů. Neméně důležité je však 

i hledisko dlouhodobé, které představuje stabilitu obchodních vztahů. (Vochozka, 2011, s. 13) 

2.2.2 Interní uživatelé 

Manažeři  

Manažeři využívají výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení 

podniku. Z hlediska přístupu k informacím mají ty nejlepší předpoklady pro zpracování 

finanční analýzy, neboť disponují i těmi informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím 

zájemcům (investorům, bankám atd.). (Kislingerová a kol., 2010, s. 48) 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

svého podniku. Jde o perspektivu a jistotu zaměstnání, o možnosti v oblasti mzdové a sociální, 

popř. další výhody poskytované zaměstnavatelem. (Kislingerová a kol., 2010, s. 48) 

2.3 Vstupy do finanční analýzy 

Kvalita informací je stěžejním faktorem, který značně ovlivňuje úspěšnost finanční analýzy. 

Důraz se klade jak na kvalitu, tak komplexnost informací. Základní data jsou nejčastěji čerpána 

z účetních výkazů. (Růčková, 2015) 

Kromě znalosti položek jednotlivých výkazů je také nezbytné znát vzájemné souvztažnosti 

mezi nimi. Současně je nutné s daty z účetních výkazů zacházet obezřetně vzhledem k jejich 

vypovídací schopnosti dané účelem zpracování výkazů. Výkazy jsou zpracovávány pro účely 

účetní a daňové, neobsahují tudíž data, která věrně zobrazují ekonomickou realitu podniku. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 21) 

Obecně je možné rozdělit je na informace interní a externí. 

2.3.1 Interní informace 

Interní informace se přirozeně dotýkají analyzovaného podniku, ovšem zdaleka ne všechny 

interní informace jsou dostupné pro širokou veřejnost. K veřejně dostupným patří data účetní 

závěrky. Dále pak čerpáme interní informace z vnitropodnikového účetnictví, podnikové 

statistiky, podkladů z úseku práce a mezd, vnitřních směrnic podniku apod. Mimo jiné je možno 

využívat také nefinanční informace, k nimž patří informace o produktivitě práce, objemové 

množství výrobků a služeb. (Růčková, Roubíčková, 2012) 
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Rozvaha 

Jedním z důležitých předpokladů úspěšného podnikání je udržení si majetkově-finanční 

stability podniku. Tento fakt vnímáme jako schopnost firmy vytvářet a stále si udržovat 

vyvážený vztah mezi majetkem a používaným kapitálem. (Vochozka, Mulač a kol., 2012, s. 

57) 

Přehled o majetku i kapitálu určitého podniku představuje rozvaha. Jedná se o stav k určitému 

časovému okamžiku – k určitému dni, je to tedy statický pohled na finanční situaci podniku. 

Sestavuje se minimálně jednou ročně a její závazná struktura je dána účetními předpisy. Je 

základním finančním výkazem podniku. Tento výkaz má formu účtu, na jehož levé (debetní) 

straně je zachyceno konkrétní složení majetku, tj. všechna jeho aktiva, a na straně pravé 

(kreditní) se nacházejí kapitálové zdroje, tj. pasiva. Všechen majetek podniku byl nějakým 

způsobem profinancován. Tuto realitu nazýváme bilanční princip, který nám dokazuje, že 

hodnota celkových aktiv se rovná hodnotě celkových pasiv. (Vochozka, Mulač a kol., 2012, 

s. 57) 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty informuje o dosaženém hospodářském výsledku. Zachycuje vztah mezi 

výnosy dosaženými za určité období a náklady souvisejícími s jejich vytvořením. 

Výnosy jsou peníze, které podnik získal z veškerých činností za dané účetní období bez ohledu 

na to, zda došlo k jejich inkasu. Oproti tomu náklady představují peněžní částky, které podnik 

v daném účetním období funkčně vynaložil na získání výnosů. K jejich skutečnému vynaložení 

nemusí dojít právě v daném účetním období. Z výše uvedeného vyplývá, že náklady a výnosy 

se neopírají o skutečné peněžní toky (příjmy a výdaje) a tudíž neodráží skutečnou hotovost 

získanou hospodařením podniku.  

V České republice má výkaz zisků a ztráty stupňovitou podobu, tzn., rozlišuje se část 

provozní, finanční a mimořádná, přičemž všechny součásti tvoří výsledný výsledek 

hospodaření. (Vochozka, 2011, s. 17) 

 Výsledek hospodaření z provozní činnosti je rozdílem provozních výnosů a provozních 

nákladů. Výnosy z této činnosti jsou především tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků 

a služeb.  

 Výsledek hospodaření z finanční činnosti je tvořen finančními výnosy a náklady. 

Finanční náklady tvoří především nákladové úroky. 

 Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti je rozdíl mezi mimořádnými výnosy a 

mimořádnými náklady.  (Vochozka, 2011) 
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Součet výše uvedených dílčích výsledků hospodaření pak dává dohromady celek hospodaření 

za účetní období. Ten se následně očistí o nákladové položky, které nejsou dle zákona o dani 

z příjmu daňově uznatelné. Takto upravený výsledek hospodaření je konečným výsledkem 

hospodaření před zdaněním. (Vochozka, 2011, s.18) 

U analýzy těchto výkazů se můžeme setkat s různými podobami zisku. Mezi nejpoužívanější 

patří tyto:  

EAT = výsledek hospodaření za účetní období 

 + daň z příjmu za mimořádnou činnost 

 + daň z příjmu za běžnou činnost 

EBT = zisk před zdaněním 

 + nákladové úroky 

EBIT = zisk před úroky a zdaněním 

 + odpisy 

EBITDa = zisk před úroky, odpisy a zdaněním 

(Vochozka, 2011) 

Cash flow 

Praktické finanční řízení a rozhodování podniků si ve vyspělých tržních ekonomikách vymanily 

také informace o peněžních tocích podniku, tj. o jeho peněžních příjmech a výdajích. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, str. 47, 2013) 

Cash flow je důležitým elementem finančního řízení a finanční analýzy podniku, proto by měl 

být součástí každé účetní závěrky, i když zákon nenařizuje povinnost jej sestavovat. 

Bezprostředně souvisí se zajišťováním podnikové likvidity. (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013) 

Podstatou sledování ve výkazu je změna stavu peněžních prostředků. Výkaz vysvětluje 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků a důvody, proč k nim došlo podle zvolených kritérií. 

Výkaz cash flow je členěn podobně jako výkaz zisků a ztrát a to do tří částí – provozní, 

investiční a finanční. (Knápková, Pavelková, Šteker, str. 48, 2013) 

Nejdůležitější částí výkazu cash flow je část provozní činnosti, kde je zahrnována základní 

výdělečná činnosti podniku. 
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Investiční činnost představuje pořízení či prodej investičního majetku nebo činnosti související 

s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí. 

Finanční činnost ovlivňuje výši a strukturu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Jako 

příklad zde můžeme uvést výplatu dividend či splátku úvěru. (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013) 

2.3.2 Externí informace 

Externí informace pocházejí z vnějšího okolí, tedy se zejména týkají nejen podniku jako 

takového, ale také domácího a zahraničního prostředí podniku. Do této kategorie patří 

informace plynoucí z mezinárodních analýz, analýz národního hospodářství či odvětvových 

analýz, ale také informace z oficiálních statistik, burzovní informace z odborného tisku. 

K nefinančním informacím tohoto typu patří postavení na trhu, konkurence, opatření vlády, 

kvalita managementu atd. (Růčková, Roubíčková, 2012, s. 80) 

2.4 Metody finanční analýzy 

Metody a postupy, které v dnešní době používáme, prošly během historického vývoje značnou 

standardizací. Existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, ovšem ne všechny 

jsou pro daný typ podniku vhodné. Volba metody musí být učiněna s ohledem na: 

 Účelnost – musí korespondovat s předem zadaným cílem 

 Nákladovost – měla by být zajištěna přiměřená návratnost vynaložených nákladů 

 Spolehlivost – dostupná data by se měla využívat kvalitním způsobem (Růčková, 2011) 

Každá použitá metoda nejenže má splňovat tyto výše uvedené body, musí mít zpětnou vazbu 

na cíl, který má splnit a zároveň zajistit, aby fungovala sebekontrola toho, zda skutečně použitá 

metoda nejlépe odpovídá vytyčenému cíli. Důležité je uvědomit si, pro koho jsou výsledky 

určeny, a tomu přizpůsobit výslednou prezentaci. (Růčková, 2011) 

Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Mezi základní metody, 

které se nejčastěji využívají, patří zejména: 

 analýza absolutních ukazatelů,  

 analýza rozdílových ukazatelů, 

 analýzy poměrových ukazatelů, 

 analýza soustav ukazatelů  

(Růčková, 2011) 
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2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele se využívají převážně k analýze vývojových trendů a k procentuálnímu 

rozboru komponent. Velikost absolutních ukazatelů je dána velikostí firmy. Tyto ukazatele mají 

pouze doplňkový charakter. Analýza absolutních ukazatelů se dělí na dvě části, a to analýzu 

horizontální a vertikální. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Horizontální analýza 

Tato analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. 

Vypočítává se absolutní výše změn a její procentní vyjádření k výchozímu roku. Výpočet je 

následující:  

  Absolutní změna = Ukazatel t – Ukazatel t-1    (2.1) 

  Procentuální změna = (Absolutní změna  100) / Ukazatel t-1  (2.2) 

kde Ukazatel t je hodnota v běžném období a Ukazatel t-1 je hodnota v minulém období. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli procentuální rozbor, slouží pro kvantifikaci podílu jedné složky na 

celku, např. jedné položky aktiv na celkovém objemu aktiv, jedné položky nákladů na celkovém 

objemu nákladů, popř. výnosů atd. Zkoumá tedy složení, tj. strukturu jevů v jediném období. 

(Otrusinová, Kubíčková, 2011) 

  Podíl položky Pi = 
𝐵𝑖

Σ𝐵𝑖
  100,      (2.3) 

Kde Pi je podíl i-té položky (v%), 

  Bi – velikost i-té položky, 

  Σ𝐵𝑖 – souhrn položek (souhrnná položka), 

  i – pořadové číslo položky v intervalu 0- n (kde n je počet položek) 

Velikost podílu jedné položky na celku ve dvou po sobě jdoucích obdobích vypovídá 

zprostředkovaně také o vývoji této položky. Horizontální a vertikální analýzu lze uplatnit i pro 

účely kontroly plnění rozpočtu. (Otrusinová, Kubíčková, str. 93, 2011) 

2.4.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho 

likviditu. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli 
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provozní kapitál, který je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími 

zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku. Má-li být podnik likvidní, musí mít 

potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji. Konstrukce čistého pracovního kapitálu je znázorněna na obrázku. Je 

založena na rozlišení oběžného a dlouhodobého majetku a na rozlišení dlouhodobě a 

krátkodobě vázaného kapitálu. Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžného majetku, 

která je financována dlouhodobým kapitálem. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 82) 

  ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje (2.4) 

 

Obrázek č. 1- ČPK 

 

Zdroj: (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 82) 

2.4.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří v hodnocení finanční situace k nejčastěji používaným ukazatelům. 

Mezi tyto ukazatele řadíme: 

 Ukazatele rentability - poměřují zisk jako zobrazení požadovaného výstupu s jinými 

(vstupními) veličinami. 

 Ukazatele likvidity (ukazatele krátkodobé solventnosti) – měří schopnost podniku 

uspokojit své běžné, krátkodobé závazky. 

 Ukazatele zadluženosti – identifikují míru, v jaké se podílejí na financování jiné 

subjekty. 

 Ukazatele aktivity – měří intenzitu využívání prostředků v činnosti subjektu a doplňují 

časový rozměr do hodnocení. 

 Ukazatele tržní hodnoty - Ukazatele tržní hodnoty vyjadřují, jak trh hodnotí minulou 

činnost podniku a budoucí výhled. 

 Ukazatele cash flow - Úkolem analýzy cash flow je zachytit varovné signály možných 

platebních potíží a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy. (Růčková, 2011) 
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Ukazatele rentability 

Rentabilita, též výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se 

nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. 

Ukazatele rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje nějaká položka odpovídající 

výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, respektive tržby. Ukazatele 

rentability by v časové řadě měly mít obecně rostoucí tendenci. Slouží k hodnocení efektivnosti 

dané činnosti a nejvíce budou zajímat akcionáře a potencionální investory. (Růčková, 2011, 

s. 51, 52) 

Pro finanční analýzu jsou důležité tři kategorie zisku: 

 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní. Odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. 

Ve finanční analýze se využívá tam, kde je nutno zajistit mezifiremní srovnání. 

 EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk. Jde o tu část zisku, kterou můžeme dělit na 

zisk k rozdělení a zisk nerozdělený (slouží k reprodukci v podniku). Využívá se 

v ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy. 

 EBT – zisk před zdaněním, tedy provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční a 

mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně. Využijeme 

jej tam, kde chceme zajistit srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením. 

(Růčková, 2011, s. 52) 

Ke zjišťování rentability jsou používány v praxi nejvíce tyto ukazatele: 

1. Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 

Měřením rentability celkového vloženého kapitálu ROA vyjadřujeme celkovou efektivnost 

firmy, její výdělečnou schopnost nebo také produkční sílu. (Růčková, 2011, s. 53) 

  ROA = 
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.5) 

Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské 

činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého kapitálu a je použitelný 

pro měření souhrnné efektivnosti. (Růčková, 2011, s. 53) 

2. Rentabilita vlastního kapitálu 

Měřením rentability vlastního kapitálu ROE vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři či vlastníky podniku. (Růčková, 2011, s. 54) 

  ROE = 
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.6) 
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Jde o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován 

s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele může znamenat 

např. zlepšení výsledků hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo také 

pokles úročeného cizího kapitálu. Obecně platí, že by tento ukazatel měl být vyšší, než je 

úroková míra bezrizikových cenných papírů. (Růčková, 2011, s. 54) 

 

3. Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel (ROS) představuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření 

v různých podobách a ve jmenovateli obsahují tržby opět různým způsobem upravované podle 

účelu analýzy. (Růčková, 2011, s. 56) 

  ROS = 
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.7) 

Do položky tržeb se nejčastěji zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek hospodaření. Tyto 

ukazatele vyjadřují schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže 

podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. (Růčková, 2011, s. 56) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez velké ztráty 

hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým 

závazkům. Nedostatek likvidity znamená pro podnik neschopnost využít ziskových příležitostí, 

které se při podnikání objeví nebo není schopen hradit své běžné závazky, což mnohdy vede 

k bankrotu. Každá cílová skupina, která bude podle ukazatele jednat, požaduje rozdílnou výši 

likvidity. Pro management podniku může nedostatek likvidity znamenat v celkových 

důsledcích snížení ziskovosti, nevyužití nabízejících se příležitostí, ztrátu kontroly nad 

podnikem. Vlastníci podniku budou upřednostňovat spíše nižší úroveň likvidity, jelikož oběžná 

aktiva představují neefektivní vázanost finančních prostředků. Věřitelé podniku budou spojovat 

nedostatek likvidity s odkladem inkasování úroků a jistiny podobně jako zákazníci a 

dodavatelé, kteří vidí snížení likvidity jako omezení nebo nemožnost plnit smlouvy a dochází 

ke ztrátě vztahů. Běžně se používají tři základní ukazatele likvidity. (Růčková, 2011) 
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1. Okamžitá likvidita  

Často je také označována jako likvidita 1. stupně nebo také cash ratio. Vstupují do ní ty 

nejlikvidnější položky rozvahy. Pojem pohotové platební prostředky zobrazují sumu peněz na 

běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. 

Pro okamžitou likviditu platí doporučená hodnota, která se pohybuje v rozmezí od 0,9 do 1,1. 

(Růčková, 2011, s. 49) 

  Okamžitá likvidita = 
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 (2.8) 

2. Pohotová likvidita 

Literatura označuje tento druh likvidity jako likviditu 2. stupně nebo také acid test. Ukazatel by 

měl nabývat hodnot v rozmezí 1 – 1,5. Při poměru menším než 1 musí podnik počítat 

s případným prodejem zásob. (Růčková, 2011, s. 50) 

  Pohotová likvidita = 
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (2.9) 

3. Běžná likvidita 

Běžná likvidita běžně označována jako likvidita 3. stupně nebo také current ratio ukazuje, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Jinak řečeno, vypovídá o tom, 

jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva 

v daném okamžiku na hotovost. Pro tuto likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě 

jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5. (Růčková, 2011, s. 50) 

  Běžná likvidita = 
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (2.10) 

Ukazatele zadluženosti 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme realitu, že firma používá k financování aktiv ve své činnosti 

cizí zdroje. Použití výhradně vlastního kapitálu je jednoznačně spojeno se snížením celkové 

výnosnosti vlastního kapitálu. Naopak financování zcela z cizích zdrojů není ani možné, neboť 

zákon tuto možnost nepřipouští. Vždy musí existovat určitá výše vlastního kapitálu, nehledě na 

to, že získávání takového množství cizího kapitálu by bylo spojeno se značnými obtížemi. 

Analýzou zadluženosti hledáme optimální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem – hovoříme 

tak o kapitálové struktuře podniku. (Růčková, 2011) 

Existují různé pohledy na zadluženost podle zainteresovanosti osob. U věřitelů platí, že čím 

vyšší je podíl cizího kapitálu na kapitálu celkovém, tím míra rizika stoupá. Z pohledu akcionářů 
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vidíme tuto záležitost tak, že čím vyšší je podíl dluhového financování, tím rizikovější jsou 

akcie. Nicméně při vhodném poměru cizího a vlastního kapitálu je možno dosáhnout vyšší 

výnosnosti. (Růčková, 2011) 

Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a na jejich základě zjistí, v jaké míře jsou 

aktiva podniku financována cizími zdroji. (Růčková, 2011, s. 58) 

1. Ukazatel celkové zadluženosti  

Tento ukazatel, nazýván též debt ratio, udává poměr mezi závazky a jeho celkovými aktivy. 

Měří tak rozsah, v jakém podnik užívá ke svému financování cizí zdroje. 

  Celková zadluženost = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.11) 

Výše tohoto ukazatele je v jednotlivých odvětvích rozdílná, ale má se za to, že pokud se jeho 

hodnota nachází v rozmezí 0,3 – 0,5, lze zadluženost podniku považovat za průměrnou. 

Hodnoty, které se vyskytují v rozmezí 0,5 – 0,7 signalizují vyšší stupeň zadluženosti a hodnoty, 

které přesahují číslo 0,7, jsou pak považovány za rizikové. (Rejnuš, 2014) 

2. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, debt ekvity ratio, poměřuje cizí zdroje s vlastním 

kapitálem, přičemž čím vyšší hodnotu ukazatel vykazuje, tím roste i riziko pro věřitele, že 

podnik nebude schopen dostát svým závazkům. Všeobecná hodnota tohoto ukazatele by neměla 

být vyšší než 0,7. (Rejnuš, 2014) 

  Zadluženost vlastního kapitálu = 
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.12) 

3. Ukazatel míry samofinancování 

Tento ukazatel, též ekvity ratio, vyjadřuje podíl vlastního kapitálu k jeho celkovým aktivům. 

Z toho lze vyvodit, že ukazuje proporci, v jaké míře jsou aktiva podniku financována penězi 

svých vlastníků. Zde by se měla hodnota pohybovat okolo 0,5 u zdravých podniků. Krajně 

přípustná hranice ukazatele se všeobecně uvádí hodnota 0,3. (Rejnuš, 2014) 

  Míra samofinancování = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.13) 

4. Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí (times interest earned ratio) nás informuje o tom, kolikrát zisk před 

odpočtem úroků a daní (EBIT) pokrývá úrokové náklady společnosti. U skvěle prosperujících 

podniků se hodnota ukazatele většinou pohybuje v rozmezí 6 – 8. Pokud by hodnota klesla pod 
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4., je již nutná vysoká obezřetnost, přičemž při poklesu pod 2 lze již považovat situaci podniku 

za kritickou. (Rejnuš, 2014) 

  Úrokové krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 (2.14) 

5. Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

Tento ukazatel krytí nám zobrazuje, jak firma financuje svůj dlouhodobý majetek. Dle zlatého 

pravidla nastává ideální situace tehdy, když je dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými zdroji. 

To nastávám, pokud je výsledek výpočtu 1, firma volí strategii umírněného financování. Při 

nižší hodnotě kryje firma část tohoto majetku krátkodobými zdroji a může se tak potýkat 

s úhradou svých závazků. Tento způsob financování je nazýván jako agresivní. Naopak při 

konzervativním způsobu financování hodnoty ukazatele převyšují číslo 1, podnik je finančně 

stabilní, ale špatně využívá dlouhodobých zdrojů. Těmito zdroji tak financuje i část oběžného 

majetku, tudíž je firma překapitalizována. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

  Krytí dlouh. majetku dlouh. zdroji = 
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ.𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 (2.15) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity poukazují na umění společnosti využívat investované finanční prostředky a 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Jejich rozborem si 

odpovídáme na otázku, jak hospodaříme s aktivy a s jejich jednotlivými složkami. Pokud má 

podnik příliš velké množství aktiv, vznikají mu bezúčelné náklady, což negativně působí na 

tvorbu zisku. V opačném případě má nedostačující výrobní kapacity, v důsledku čehož přichází 

o možné tržby. (Růčková, 2011) Ukazateli jsou:  

 doba obratu, která je vyjádřena počtem dní,  

 obrat (rychlost obratu), dána počtem obratů za časové období 

 

1. Ukazatel obratu celkových aktiv 

Ukazatel je rovněž označován jako vázanost celkového kapitálu, což ukazuje provázanost 

s ukazatelem rentability. Je vyjádřen jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu. 

(Růčková, 2011)  

  Obrat celkových aktiv = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.16) 

  Doba obratu celkových aktiv = 
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  360 (2.17) 



 

2016    Strana 20 

 

2. Ukazatele obratovosti zásob 

Rychlost obratu zásob je vyjádřena poměrem tržeb a průměrného stavu zásob. Odvozeným 

ukazatelem je doba obratu zásob, který je znázorněn jako poměr 365 dní ku obratovosti zásob. 

Tento ukazatel nám zobrazuje, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Obecně 

platí, že čím vyšší je obratovost zásob a zároveň kratší doba obratu zásob, tím lepší je situace 

pro podnik. (Růčková, 2011) 

  Rychlost obratu zásob = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏
  (2.18) 

  Doba obratu zásob = 
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  360 (2.19) 

3. Ukazatele obratovosti pohledávek 

Podobným způsobem, jako počítáme ukazatele obratovosti zásob, počítáme také obratovost 

pohledávek. Je vyjádřena jako poměr tržeb k pohledávkám. Doplňujícím ukazatelem je opět 

doba obratu pohledávek, tedy 365 dní ku obratovosti pohledávek. Tento ukazatel vypovídá 

o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, jinak řečeno za jak dlouho 

jsou pohledávky v průměru splaceny. Doporučovaná hodnota je obvyklá doba splatnosti faktur, 

avšak je-li doba obratu pohledávek delší než běžná doba splatnosti faktur, znamená to 

nedodržování obchodně – úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. Tento fakt může mít 

za následek v konečných dopadech druhotnou platební neschopnost, což znamená vlastní 

neschopnost platit. (Růčková, 2011) 

  Rychlost obratu pohledávek = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 (2.20) 

  Doba obratu pohledávek = 
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  360 (2.21) 

4. Ukazatel obratovosti závazků 

Je vyjádřen jako poměr tržeb k závazkům. K tomuto ukazateli můžeme také vypočítat dobu 

obratu závazků – 365 dní ku obratovosti závazků. Ukazatel udává, jak rychle jsou spláceny 

závazky firmy. Obecně platí fakt, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek, aby nedocházelo k narušení finanční rovnováhy v podniku. (Růčková, 2011) 

  Rychlost obratu závazků = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (2.22) 

  Doba obratu závazků = 
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  360 (2.23) 
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2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Seskupením jednotlivých poměrových ukazatelů do vzájemně propojených pyramidových 

soustav ukazatelů zvýšíme jejich vypovídací schopnost. Příkladem tohoto rozkladu je Du Pont 

pyramidální rozklad. Na jedné straně popisuje vzájemnou závislost jednotlivých ukazatelů a na 

straně druhé analyzuje složitost vnitřních vazeb. Rozklad je zaměřen na rozklad rentability 

vlastního kapitálu a na jednotlivé položky, které tento rozklad ovlivňují, které do tohoto 

rozkladu vstupují. (Růčková, 2011) Du Pont rozklad je znázorněn na Obrázku 2. 

Obrázek č. 2 - Du Pont rozklad 

 

Zdroj:Managementmania.com1 

  ROE = 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.24) 

2.4.5 Bankrotní modely 

Tyto modely mají informovat své uživatele o tom, zda je v blížící se době firma ohrožena 

bankrotem. K nejčastějším symptomům, které vykazuje firma, než se do bankrotní situace 

dostane, patří problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu, s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu. (Růčková, 2011) 

                                                 

1  Management mania: Du Pontova analýza [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza 

https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza
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Index IN05 

Index IN05, který v roce 2005 aktualizovali manželé Inka a Ivan Neumaerovi, slouží 

k hodnocení celkové finanční situace firmy. Pomocí jednoho čísla, které se vypočítá pomocí 

součtu podílů ukazatelů, kterým jsou přiřazeny váhy, tak hodnotí možnost úpadku firmy, ale 

i zda firma tvoří nějakou hodnotu pro vlastníky. Index nebere v úvahu odvětví, ve kterém 

podnik působí, nýbrž byl sestaven přímo pro prostředí České republiky. (Kislingerová, 2010). 

Vzorec a hodnocení pro tento model jsou čerpány z knihy Růčková (2011). 

Index IN05 = 0,13 x 
𝐴

𝐶𝑍
 + 0,04 x 

𝐸𝐵𝐼𝑇

Ú
 + 3,97 x 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 + 0,21 x 

𝑉Ý𝑁

𝐴
 + 0,09 x 

𝑂𝐴

𝐾𝑍+𝐾𝐵𝑈
 (2.25) 

 

Hodnocení indexu:  

IN05 > 1,6 podnik vytváří hodnotu, 

IN05 1,6 – 0,9 podnik se nachází v „šedé zóně“, 

IN05 < 0,9 podnik hodnotu ničí. 

2.4.6 Bonitní modely 

Bonitní modely jsou založeny na zkoumání finančního zdraví firmy, což znamená, že si kladou 

za cíl stanovit, zda se firma řadí mezi dobré nebo špatné firmy. Jde o srovnání firem v rámci 

jednoho oboru, proto je zpracovaná databáze poměrových ukazatelů v daném odvětví 

srovnávaných podniků brána za důležitý faktor, který ovlivňuje výsledky této analýzy. 

(Růčková, 2011) 
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3 Charakteristika společnosti 

Informace o společnosti ARMATURY Group a. s. jsou čerpány z internetových stránek 

společnosti – www.armaturygroup.cz.  

3.1 Základní údaje 

Obchodní jméno:  ARMATURY GROUP a. s. 

IČO:  255 728 81 

Provozovna a vedení společnosti: Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov 

Zahájení činnosti:  1. ledna 2000 

Základní kapitál:  501 200 000 Kč 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

2572, zápis byl proveden dne 23. 8. 1999. 

3.2 Profil společnosti 

Společnost ARMATURY Group a. s. se řadí mezi podstatné české výrobce průmyslových 

armatur. Je také významným dodavatelem potrubí a příslušenství, poskytovatelem servisních 

služeb a poradenství. U zrodu společnosti stála skupina českých soukromých osob, které nyní 

řídí společnost a podílí se na jejich aktivitách. 

Společnost ARMATURY Group a. s. vstoupila poprvé na trh v roce 2000, když vznikla fúzí tří 

společností operujícími na českém i slovenském trhu. Navázali na zkušenosti více než 

padesátileté tradice výroby armatur v regionu Opavska a Hlučínska. V průběhu několika let 

společnost značně rozšířila svou oblast působení jak ve výrobě, tak na zahraničních trzích.  

Je zpozorován dynamický rozvoj této firmy, která investuje do vývoje, výrobních technologií 

a především do výstavby nových výrobních hal, které by v budoucnu měly ještě více rozšířit 

stávající výrobu. 

V současnosti činí roční objem produkce více než 100 000 armatur a 500 000 položek potrubí 

a příslušenství. Více než 70 % celkové produkce společnosti se prostřednictvím subdodavatelů 

exportuje do 65 zemí po celém světě.  

http://www.armaturygroup.cz/
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3.2.1 Vize 

„Snahou společnosti ARMATURY Group je stát se mezinárodně uznávaným výrobcem 

průmyslových armatur, neustále objevovat nové příležitosti, dodávat výrobky na nové trhy a 

budovat dlouhodobé vztahy se svými obchodními partnery.“ 

3.2.2 Strategie 

Cílem strategie společnosti je dosažení spokojenosti všech zainteresovaných stran – zákazníků, 

akcionářů, zaměstnanců, dodavatelů, orgánů samosprávy i státních institucí.  

Strategie společnosti naplňuje společnost stanovením a plněním konkrétních strategických cílů, 

programů a projektových úkolů a jejich hodnocení z pohledu kritérií úspěšnosti a návratnosti. 

Společnost si zakládá svou reputaci zejména na poskytování kvalitních servisních službách a 

technickém poradenství, které jsou na velmi vysoké úrovni. Jakožto významný dodavatel 

komplexních technologických celků nabízí společnost řešení i velmi složitých problémů. Důraz 

klade také na pozitivní přistupování v oblasti životního prostředí. 

3.3 Vývoj společnosti 

V roce, kdy byla firma založena, byla také zahájena výroba prvních produktů v továrně Dolní 

Benešov. Během následujících pěti let firma vyvíjela nové produktové řady. Ve velkém se 

investovalo do nákupu vývojových a konstrukčních technologií, jejichž výsledkem byly 

ucelené řady vlastních produktů. S těmito produkty firma expandovala na zahraniční. V tomto 

časovém úseku bylo otevřeno obchodní zastoupení v Moskvě.  

Od roku 2005 firma rozšiřuje svůj předmět podnikání o vývoj a dodávku automatizovaných 

systémů řízení technologických procesů. Zavádí se nové výroby produktů, buduje se nová hala 

v Dolním Benešově a tržby historicky poprvé překračují hranici jedné miliardy korun za rok. 

V roce 2010 již společnost vyváží do 60 zemí světa. 

V roce 2011 je pokořena hranice dvou miliard korun v tržbách za rok. Růst společnosti vede 

k budování dvou nových průmyslových hal v Dolním Benešově, z nichž jedna je stavěna 

za účelem montáže armatur a druhá pro centrální příjem materiálu. Do konce roku 2014 se 

pokračuje v rozsáhlých investicích, staví se další hala v Dolním Benešově, tentokrát pro 

expirační využití, nakupují se nová multifunkční CNC obráběcí centra. 

Počet zaměstnanců v celkovém měřítku rostl. Od založení podniku, kdy bylo zaměstnáno 333 

pracovníků, přes rok 2010, kdy počet osob zaměstnaných v ARMATURY Group a. s. přesáhl 
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hranici 400 lidí a neustále se zvyšoval až k roku 2015, ve kterém firma zaměstnává více než 

500 osob.  

Graf č. 1- Vývoj počtu zaměstnanců ARMATURY Group a. s. 

 

(Zdroj: armaturygoup.cz, Výroční zprávy z období 2000-2015, vlastní zpracování) 

3.4 Oblast působení 

Zákazníky jsou velké a významné společnosti z těchto průmyslových odvětví: 

 klasická a jaderné energetika 

 chemie a petrochemie 

 hutnictví 

 ropa a plyn 

 vodárenství 

Firma vyniká ve výrobě speciálních armatur. Vyvíjí a vyrábí speciální armatury, které jsou 

v provozech těchto průmyslových oborů pravidelně používány v nejnáročnějších podmínkách. 

Stále častěji se uplatňuje jako dodavatel komplexních technologických celků včetně projektové 

dokumentace. 

Nyní má společnost obchodní zastoupení v mnoha zemích. Mezi provozovny v České republice 

se řadí: Dolní Benešov, Hranice na Moravě a Ústí nad Labem. 

3.4.1 Produkty 

Pro výrobní program je stěžejní výroba průmyslových armatur, který je doplněn o nabídku 

potrubí a příslušenství.  
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Výrobní program tvoří tyto čtyři pilíře: 

 kulové kohouty 

 hutní armatury 

 uzavírací motýlkové klapky, speciální zpětné klapky pro turbíny a uzavírací klapky v 

provedení kov-kov 

 armatury pro klasickou i jadernou energetiku 

Graf č. 2- Výroba průmyslových armatur v roce 2014 

 

(Zdroj: armaturygroup.cz, Profil společnosti)2 

Nabídka potrubí a příslušenství, jejíž portfolio se skládá z trubek, přírub, tvarovek, svařenců a 

prefabrikací, je podmíněna splněním norem EN, ASME/ANSI a jiných světových standardů, 

které dále zahrnují i skladování a konečné povrchové úpravy.  

3.4.2 Servis a opravy 

Společnost ARMATURY Group zajišťuje svým zákazníkům záruční a pozáruční servis na celý 

sortiment průmyslových armatur. Plné vybavení výjezdovými servisními vozidly umožňuje 

okamžitý výjezd. Silnou stránkou firmy je nonstop havarijní služba, která je připravena 24 

hodin denně. 

  

                                                 

2  Profil společnosti. ARMATURY Group [online]. Dolní Benešov, 2008 [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

http://www.armaturygroup.cz/cz/ke-stazeni/profil-spolecnosti/ 
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4 Finanční analýza vybrané společnosti 

V této části bakalářské práce budou aplikovány popsané metody dle kapitoly 2. Analyzovaným 

obdobím jsou roky 2010 až 2014. Data budou čerpána z výkazu zisku a ztrát, rozvahy a příloh 

účetní závěrky. Konkrétně bude tato kapitola věnována horizontální a vertikální analýze 

rozvahy a VZZ, výpočtem a popsáním situace ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti a 

aktivity. Následně bude proveden rozklad ukazatele ROE a v neposlední řadě spočítán index 

IN05. Výpočty této části analýzy jsou uvedeny v přílohách č. 3 – 8. 

4.1 Horizontální a vertikální analýza společnosti 

Následující část této kapitoly je věnována horizontální a vertikální analýze. Tyto metody budou 

aplikovány na dílčí části rozvahy, tedy aktiva i pasiva, a na výkaz zisku a ztráty.   

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy - aktiv 

Horizontální analýza znamená pozorování stanovených položek v určitém horizontu, v určitém 

čase. Obsah této kapitoly je konkrétně zaměřen na analýzu aktiv. Jako hlavní body analýzy 

budou pozorovány dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení. Tyto hlavní položky 

se dále dělí na jednotlivé dílčí složky, které se v čase mění a tím ovlivňují pohyb celkových 

aktiv. Ta v pozorovaném horizontu let 2010 – 2014 různě kolísala, jak je zobrazeno v grafu 

č. 3. V roce 2011 je zaznamenána jedna z kladných změn. Aktiva narostla o 8,09%. Kladný růst 

aktiv probíhal i v letech 2013 a 2014. Nejvyšší kladný přírůstek firma vykazuje v roce 2013, 

kdy relativní změna dosahovala necelých 22,5%, což je změna o 375 141 tis. Kč. Naopak jediný 

úbytek aktiv nastal v roce 2012, kdy aktiva klesla o 5,17%.  

Jak již bylo zmíněno, na celkových aktivech se podílí dílčí položky jak kladně, tak i záporně. 

Dlouhodobý majetek neustále přispíval k růstu aktiv. Nejvyšší relativní změna, a to o 42,52%, 

byla zaznamenána v roce 2013. Celková hodnota dlouhodobého majetku v tomto roce je 

463 691 tis. Kč, která následující rok ještě vzrostla a dosáhla zatím nejvyšší částky, a to 

643 210 tis. Kč, což je změna o 38,72%. Na pozvolném růstu dlouhodobého majetku se kladně 

podílel majetek hmotný i finanční, který v časovém úseku pěti let neustále rostl.  

Dlouhodobý nehmotný majetek způsobil v letech 2011 a 2014 zpomalení nárůstu 

dlouhodobých aktiv. V roce 2011 je to změna o - 73,05%, což znamená pokles majetku 

o 2 789 tis. Kč, rok 2014 přináší snížení menší, a to o pouhých 30,46%.  
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Oběžná aktiva mají rovněž střídavý charakter růstu a poklesu. V letech 2011 a 2013 vykazuje 

oběžný majetek firmy změny v kladných hodnotách, konkrétně v roce 2011 nárůst o 7,82%. 

Následující rok se oběžná aktiva propadla o 9,06% . Toto zakolísání se vrací do původní hladiny 

v roce 2013, relativní změna činila 17,86%. Oběžná aktiva opět poklesla v roce 2014, kdy 

sestup nebyl tak velký. Relativní změna dosahovala na necelá 3%, což určitě ovlivňuje celková 

aktiva negativně, ovšem v tomto roce nevykazují celkový relativní pokles. Hlavní podíl, na 

obou kladných změnách, nesou krátkodobé pohledávky, u kterých je zaznamenán růst. 

Krátkodobé dluhy odběratelů se v letech 2012 a 2014 postupně snižují. Nejprve v roce 2012 

poklesnou o 169 344 tis. Kč, druhý úbytek je o něco nižší. Relativní změna dosahuje hodnoty 

16,51% s částkou 152 471 tis. Kč. Jako druhé se na vývoji oběžných aktiv podílejí největším 

dílem zásoby. Ty se ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí od cca 650 mil. Kč do 

750 mil. Kč. Proto v posledním roce, kdy krátkodobé pohledávky vykazují zápornou relativní 

změnu, není pokles oběžných aktiv tak razantní, neboť zásoby v tomto roce registrují změnu 

přibližně stejnou, ovšem v kladných číslech.  

Časové rozlišení vykazuje ve svém horizontu razantní změny. Tato položka se vyskytuje 

v aktivech společnosti v řádech desítek milionů korun, její změny pak v řádech milionů. 

Hodnoty těchto změn tak nejsou srovnatelné se změnami jiných aktiv. Hned v prvním roce 

časové rozlišení vykazuje změnu o téměř 258%. Následující dva roky pak nastává pokles. 

Nejprve položka poklesne o 61,49%, z částky 26 254 000 Kč na 10 110 000 Kč, v dalším roce 

je již zmenšení menší, a to o 19,14%, což představuje snížení o 1 935 000 Kč.  

Graf č. 3-Vývoj vybraných položek aktiv (v celých tis. Kč) v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: Rozvaha, vlastní zpracování) 
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4.1.2 Horizontální analýza rozvahy - pasiv 

Horizontální analýza pasiv je zaměřena na analýzu vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového 

rozlišení v čase. Podrobnější zkoumání těchto složek zahrnuje i analýzu dílčích částí, které 

usměrňují vývoj celku.  

Vlastní kapitál v horizontu pěti zkoumaných let neustále rostl, jak je zobrazeno v grafu č. 4. 

Každoroční přírůstek se pohyboval okolo 4-5%, a to i díky výsledku hospodaření minulých let, 

který meziročně rostl v průměru o 22%. Jeho absolutní změna v posledním roce činila 

37 875 tis. Kč a dostal se tak na konečnou částku 240 106 tis. Kč. Lehký nárůst vykazuje 

i položka výsledku hospodaření běžného účetního období, která až v posledním roce vykazuje 

pokles o 6,01%. Jako jediná se tak v roce 2014 pohybuje v záporné relativní změně. Čísla, ve 

kterých se pohybují kapitálové fondy, každým rokem narůstala. Změny způsobily, že v průběhu 

pěti let kapitálové fondy ztrojnásobily svůj objem. Celková absolutní změna činila 

25 524 tis. Kč. 

Základní kapitál ani rezervní fondy nikterak nepřispěly k růstu pasiv. Jejich hodnota zůstává 

v průběhu času na stejné hladině.  

Za sledované období pěti let cizí zdroje vzrostly o 382 374 tis. Kč. Jedinou zápornou relativní 

změnu cizího kapitálu vykazuje rok 2012, jehož hodnota klesla o 16,16%. Hlavním důvodem 

poklesu této položky je také pokles krátkodobých závazků. V tomto roce samotné krátkodobé 

závazky poklesly o 75 241 tis. Kč. Pokles je zaznamenán u všech dílčích položek cizího 

kapitálu, s výjimkou dlouhodobých závazků. Ty v tomto roce jako jediné vykazují zvýšení 

o 2,37%, což představuje částku 300 tis. Kč.  

Enormní zvýšení u časového rozlišení nastalo hned v prvním sledovaném roce, kdy relativní 

změna dosahuje na 31 736%. Absolutní částka se pohybuje na hodnotě 7 934 tis. Kč. V průběhu 

následujících tří let se buď částka zmenšovala, jak zaznamenává rok 2011, kdy pokles byl 

o necelých 25%, nebo naopak rostla, a to tak, že přesáhla hranici 15 mil. Kč v roce 2013. 

Konečná hodnota této položky však zůstala na čísle 5 945 tis. Kč po propadu v roce 2014.  
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Graf č. 4- Vývoj pasiv (v celých tis. Kč) v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: Rozvaha, vlastní zpracování) 

4.1.3 Horizontální analýza VZZ 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období vykazoval po všechna léta přírůstky, až 

v posledním roce 2014 zaznamenáváme pokles této souhrnné položky o 6,01%. Za příčinou 

této změny stojí jak výsledek hospodaření z provozní činnosti, tak i výsledek hospodaření za 

finanční činnost, který ačkoliv absolutně vykazuje oproti roku 2013 snížení ztráty o 3 902 tis. 

Kč, ovšem stále zůstává v záporných číslech. V témže roce došlo ke snížení i provozního 

výsledku, kde zaznamenáváme zápornou relativní změnu 13,48%, což je snížení ve srovnání 

s rokem 2013 o 8 648 tis. Kč.  

Významnými položkami, které působí na hladinu výsledku hospodaření za finanční činnost, 

jsou ostatní finanční náklady a výnosy. Tyto dvě položky v prvních dvou letech vykazovaly 

pozitivní trend, ostatní náklady byly vždy nižší než ostatní výnosy. Relativní změna výnosů 

vzrostla v roce 2011 o 88%, což je přírůstek o 60 305 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření 

se do roku 2011 pohyboval ve ztrátě, nepřekročil ale hranici šesti mil. Kč. Následující dva roky 

se ztráta takřka zdvojnásobovala. Poslední zvětšení ztráty nastalo v roce 2013, kdy její hodnota 

klesla o 11 421 tis. Kč. Toto snížení představuje relativní změnu o necelých 109% na nejnižší 

hodnotu – 21 934 tis. Kč. V tomto období ostatní finanční náklady převyšují ostatní finanční 

výnosy o částku, která se pohybuje okolo 17 500 tis. Kč. Pokud vezmeme v úvahu i působení 

nákladových a výnosových úroků na finanční výsledek hospodaření, budeme se opět pohybovat 
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v záporných číslech. Po celé toto sledované období bylo charakteristické převyšování těchto 

nákladů nad výnosy, a to někdy více než stonásobně.  

Vyšší vliv na výsledek hospodaření má provozní výsledek hospodaření, který se ve sledovaném 

období nedostal nikdy do ztráty. Jeho hodnoty neustále rostly, až v posledním roce pozorujeme 

již zmíněný pokles. Za růstem provozního výsledku stojí především výše tržeb za prodej zboží 

a nákladů na prodej zboží, kterým se více budeme věnovat ve vertikální analýze VZZ. Kladně 

na provozní výsledek působila přidaná hodnota, která za pozorované období 2011-2014 

oscilovala okolo hodnoty 300 mil. Kč. V roce 2010 hodnota této položky dosahovala na 

199 900 tis. Kč. Následující rok však prudce vzrostla o relativních 51,68%, a to je absolutní 

zvýšení o 103 313 tis. Kč. Následující graf č. 5 zachycuje zmíněné změny a vývoj jednotlivých 

dílčích i celkových výsledků hospodaření v jednotlivých letech. 

Graf č. 5- Vývoj výsledku hospodaření (v celých tis. Kč) v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 
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Na oběžná aktiva má největší vliv položka zásob. Podíl na celkovém OM v roce 2010 je takřka 

51%. Jejich hodnota se v průběhu času pravidelně střídá. Nejnižšího podílu dosáhly zásoby 

v roce 2013, kdy jejich hodnota klesla na pouhých 41,19%. Na tento propad měla vliv položka 

materiálu, která se od roku 2010 stále snižovala. Hodnota materiálu poklesla o 232 876 tis. Kč. 

V posledním zkoumaném roce byl materiál opět nakoupen a vrátil se zpět na hodnotu 

265 058 tis. Kč, což představuje 35% podíl na celkových zásobách. Položku zásob také 

ovlivnila nedokončená výroba, která se v prvních třech letech neustále navyšovala. Její podíl 

na zásobách stoupl o polovinu své hodnoty, z 15,02% na 31,87%. Konečný podíl v roce 2014 

činí 22,58%. Podobná procenta vykazuje i dílčí položka zboží, která jen v jediném roce, a to 

v roce 2012, převýšila ostatní položky svým podílem 35,9%. Její podíl na zásobách se za těchto 

pět let neustále pohyboval okolo 28%.  

Druhou složkou, která se významným dílem podílí na oběžném majetku, jsou krátkodobé 

pohledávky. Svým podílem dokonce v letech 2011, 2013 a 2014 převyšují podíl zásob. Rovněž 

jejich průběh každým rokem vykazoval odlišnou hodnotu, která kolísala. Nejvyšší podíl byl 

zaznamenán v roce 2011, a to 53,84%. Na tomto vzrůstu má nejvyšší zásluhu hodnota 

pohledávek z obchodních vztahů, která stoupla z předchozího roku o 308 281 tis. Kč.  

Krátkodobý finanční majetek se podílí na oběžných aktivech velmi malým procentem. Tento 

podíl se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 0,04 – 0,18%.  

Podstatně menší podíl na celkových aktivech dosahuje dlouhodobý majetek. Ten své hodnoty 

průměrně udržuje na 20%. Nejvyšší dosažená hodnota je 29,41%, a to v roce 2014, konkrétně 

díky zvýšení dlouhodobého hmotného majetku. Ten svou hodnotu z roku 2013 navýšil o částku 

přesahující 165 000 tis. Kč. Změny dlouhodobého hmotného majetku probíhaly hlavně 

u položek stavby, samostatné movité věci a nedokončený dlouhodobý majetek.  

Co se týče dlouhodobého finančního majetku, ten na celkový dlouhodobý majetek má podíl 

nejnižší, ovšem tendenci růstu. Z původního podílu 4,83% zvýšil svou hodnotu v roce 2014 

skoro dvojnásobně na 8,55%. 



 

2016    Strana 33 

 

Graf č. 6- Vývoj dílčích položek aktiv (v celých tis. Kč) v letech 2010 – 2014  

 

(Zdroj: Rozvaha, vlastní zpracování) 
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Graf č. 7- Vývoj dílčích položek pasiv (v celých tis. Kč) v letech 2010 – 2014  

 

(Zdroj: Rozvaha, vlastní zpracování) 

4.1.6 Vertikální analýza VZZ 
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Graf č. 8- Vývoj dílčích položek nákladů (v celých tis. Kč) v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 

Stejně tak i na výnosech se většinově podílí výnosy provozní, jak je zaznamenáno v grafu č. 9. 

Ty se průměrně pohybují na 96%. Primární roli zde hrají výkony, které ve většině let převyšují 

tržby za prodej zboží. Výjimku představuje rok 2011. V posledních třech letech relativní výše 

výkonů tvoří více než 50% provozních výnosů.  

Zanedbatelné částky vykazují finanční výnosy. Nejvyšší dosaženou částku vykazuje rok 2011. 

130 191 tis. Kč představuje 5,1% výnosů. V ostatních letech se částky pohybují okolo 

75 000 tis. Kč.  

Graf č. 9- Vývoj dílčích položek výnosů (v celých tis. Kč) v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 
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4.2 Ukazatele rentability 

Výsledné hodnoty rentability v letech 2010 - 2014, které byly vypočteny pomocí vzorců 

(2.5, 2.6, 2.7), jsou znázorněny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1- Ukazatele rentability v letech 2010 - 2014 

Označení Ukazatele Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA Rentabilita celkových aktiv (2.5) 1,98% 2,38% 2,55% 2,14% 2,04% 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu (2.6) 2,95% 3,46% 3,71% 3,73% 3,37% 

ROS Rentabilita tržeb (2.7) 2,17% 2,07% 1,73% 2,11% 2,37% 

(Zdroj: rozvaha, vlastní zpracování) 

4.2.1 Rentabilita aktiv - ROA 

Výtěžnost majetku společnosti měříme ukazatelem rentability aktiv. Je to ukazatel návratnosti 

celkových zdrojů investovaných do podnikání. Rentabilita aktiv by všeobecně měla mít 

rostoucí tendenci. Tento trend u společnosti ARMATURY Group pozorujeme v období let 

2010-2012. EBIT v tyto roky neustále rostl, což mělo na ROA pozitivní dopad. Největší 

navýšení ROA, a to o 0,4%, dochází v roce 2011, kdy i EBIT zaznamenává nejvyšší přírůstek. 

Průběh EBITu byl neustále rostoucí, ovšem tuto tendenci měla i aktiva. Jejich růst byl rychlejší, 

než růst EBITu, proto se od roku 2013 začíná ROA snižovat. Jeho konečná hodnota v roce 2014 

dosahuje 2,04%.  

4.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE  

Tato rentabilita hodnotí pouze návratnost kapitálu, který vložili vlastníci podniku, akcionáři, 

společníci, členové družstva. Proto byl tento ukazatel počítán s čistým ziskem. Opět by 

rentabilita vlastního kapitálu měla v čase růst. Doporučené hodnoty se pohybují okolo 10%, 

ovšem záleží na odvětví. ROE každým rokem stoupal, až k hranici 3,73% v roce 2013. 

Do tohoto roku rostl také EAT, který až v posledním roce 2014 vykazuje pokles cca 2 mil. Kč. 

Pokud by měl mít ukazatel ROE stále rostoucí tendenci, musela by poklesnout i hodnota 

vlastního kapitálu. To se ale nestalo. Vlastní kapitál tohoto roku vzrostl o necelých 42 mil. Kč. 

ROE tak klesá o 0,36% na 3,37%.  

4.2.3 Rentabilita tržeb - ROS 

Rentabilita tržeb se velmi často využívá pro mezipodnikové srovnání. Vyjadřuje procentuální 

podíl zisku na 1 Kč tržeb. Je příznivé, aby vykazované procento bylo co nejvyšší a v horizontu 

neustále rostlo. Společnost ARMATURY Group se snaží udržet hodnotu tohoto ukazatele nad 
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2%. Od roku 2010, kdy ROS byla 2,17% tato hodnota klesala až k 1,73% v roce 2012. Tato 

hodnota byla za sledované období nejnižší, a to především díky nepoměru růstu EBITu, který 

v tomto roce vykazuje pouze mírné zvýšení o 1,7%, a tržeb, které oproti roku 2011 vzrostly 

o necelých 22%. Následující roky tržby klesaly, v roce 2014 klesly pod hranici 2 mld. Kč, EBIT 

ale dál rostl. V tomto období tak vykazuje ukazatel ROS rostoucí hodnoty.  

Graf č. 10- Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 

4.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity souží jako měřítko schopnosti přeměny oběžných aktiv v hotovost. Jsou zde 

doporučené hodnoty, kterých by měla likvidita dosahovat. Mezi tyto ukazatele řadíme i ČPK, 

neboť má úzkou návaznost na běžnou likviditu. Vývoj likvidit mezi lety 2010 – 2014 zachycuje 

graf č. 11. Následně jsou vypočtené hodnoty zobrazeny v tabulce č. 2, kde je vypočten (dle 

vzorce 2.4) i ČPK.  

4.3.1 Okamžitá likvidita – likvidita prvního stupně 

Nejpřísnější stupeň likvidity posuzující pouze krátkodobý finanční majetek s krátkodobými 

závazky a krátkodobými úvěry a výpomocemi. Krátkodobých finančních prostředků má firma 

ARMATURY Group velice málo, proto tato likvidita nedosahuje ani doporučené hodnoty. 

Likvidní podnik vykazuje hodnoty nejméně 0,2 dle Sedláčka (2011). Společnost se ale 

pohybuje v rozmezí od 0,0010 – 0,0035. Nejvyšší hodnoty dosáhla firma v roce 2012 díky 

nárůstu peněžních prostředků na účtech v bankách, však ani zdaleka se nepřiblížila požadované 

hranici. Opačnou, tedy nejnižší hodnotu, zaznamenáváme v roce 2013. Na velmi nízkém 
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výsledku se podílí jak krátkodobý finanční majetek, který v tomto roce klesl na nejnižší částku, 

tak zvýšení krátkodobých závazků. Ty dosahují nejvyššího obnosu za sledované období, a to 

972 802 tis. Kč. Výsledná hodnota okamžité likvidity v roce 2013 je 0,0006. 

4.3.2 Rychlá likvidita – likvidita druhého stupně 

K čitateli tohoto ukazatele přičítáme o něco méně likvidní složku, což jsou pohledávky. 

Optimálních výsledků je podle Dluhošové (2011) dosaženo, pokud se hodnoty pohybují 

v intervalu 1-1,5. Jediným rokem, kdy firma tuto podmínku splňuje, je rok 2011. I tak se ale 

podnik nachází na spodní hranici tohoto rozmezí. Ostatní období se firma nachází pod touto 

požadovanou výší, v posledním roce dokonce vykazuje nejnižší hodnotu 0,8 díky zásobám. Ty 

v roce 2014 zvýšily svůj podíl na oběžných aktivech. Negativně tento koeficient ovlivnily 

i krátkodobé závazky, které dosahují na 964 546 tis. Kč, což je druhá nejvyšší částka za 

sledované období. Celkový vývoj těchto prostředků lze konstatovat jako stabilní, až na již 

zmíněný rok 2014. Po všechna ostatní období si firma udržuje hodnotu pohotové likvidity nad 

0,94 a snaží se tak přiblížit ideálního intervalu.  

4.3.3 Celková likvidita – likvidita třetího stupně 

Běžná likvidita se dle doporučení pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. Tyto hranice firma ve všech 

obdobích splňuje. Příliš vysoká likvidita svědčí o dlouhodobě neproduktivním vázání 

prostředků v hotovosti. Tomuto se firma snaží vyhnout. Rovnoměrný nárůst či pokles aktiv 

s nárůstem nebo naopak poklesem krátkodobých závazků tak udržuje firmu v ideální pozici.  

Graf č. 11- Vývoj likvidity v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: rozvaha, vlastní zpracování) 
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4.3.4 Čistý pracovní kapitál  

Jak lze vyčíst z tabulky, čistý pracovní kapitál nabýval po celé sledované období kladných 

hodnot. Jeho výše se v letech 2010-2012 pohybovala okolo 670 mil. Kč. V posledních dvou 

letech čistý pracovní kapitál klesá, a to až k hodnotě 566 742 tis. Kč v roce 2014, díky 

krátkodobým bankovním úvěrů, které čistý pracovní kapitál snižují, a svou hodnotu téměř 

zdvojnásobily. I přes snížení v posledních letech dle Kislingerové (2010) tak společnost 

vytvářela důležitý „finanční polštář“, což znamená, že firma má stále volné finanční prostředky 

pro splácení všech svých krátkodobých závazků.  

Tabulka č. 2- Ukazatele likvidity a ČPK v letech 2010 - 2014 

Ukazatele Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

Čistý pracovní kapitál (2.4) 683 040 673 900 669 967 602 711 566 742 

Okamžitá likvidita (hotovostní) (2.8) 0,0013 0,0010 0,0035 0,0006 0,0014 

Rychlá likvidita (pohotová) (2.9) 0,98 1,00 0,94 0,95 0,80 

Celková likvidita (běžná) (2.10) 2,00 1,85 2,00 1,62 1,59 

 (Zdroj: rozvaha, vlastní zpracování) 

4.4 Ukazatele zadluženosti  

Následující hodnoty jednotlivých ukazatelů v letech 2010 - 2014 byly vypočteny na základě 

vzorců (2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15) a jsou zachyceny v tabulce č. 3.  

4.4.1 Celková zadluženost 

Příznivých výsledků dosahuje takový podnik, jehož míry zadlužení dosahují okolo 50%. 

ARMATURY Group se mezi tyto společnosti řadí, jak můžeme vypozorovat z grafu č. 10.  

Celková zadluženost dosahuje svého minima v roce 2012, kdy činila pouhých 41,58%, což se 

stále řadí mezi vyhovující výsledky. Dle Rejnuše (2014) je tato hodnota považována 

za průměrnou. Naopak maxima je dosaženo v roce 2014 s hodnotou zadlužení 51,41%. Jak již 

bylo zmíněno ve vertikální i horizontální analýze VZZ, zvýšil se podíl cizích zdrojů na hodnotě 

pasiv, na kterém se nejvíce podílely dlouhodobé bankovní úvěry.  
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Graf č. 12- Vývoj ukazatelů celkové zadluženosti v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 
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4.4.4 Úrokové krytí 

U tohoto ukazatele očekáváme rostoucí tendenci, neboť čím vyšší je, tím jsou placené úroky 

více pokryty, což je žádoucí. Pokud koeficient dosahuje hodnoty 1, musí firma využít celý zisk 

k úhradě úroků. Tento jev ale u sledované firmy nikdy nenastal. Nejnižší vykazovaná hodnota 

je 4,25, především díky nárůstu nákladových úroků. Po pokrytí nákladů tak zbyde stále část 

zisku k uskutečnění svých záměrů.  

4.4.5 Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

U tohoto ukazatele se řídíme zlatým pravidlem financování. Dle Vochozky (2012) by objem 

stálých aktiv neměl být menší než objem vlastních zdrojů. Pokud je hodnota vyšší než 1, je 

firma překapitalizovaná. Společnost vykazuje hodnoty koeficientu značně nad doporučenou 

hodnotou. Je to díky tomu, že firma investuje daleko více prostředků do oběžných aktiv, než 

do dlouhodobého majetku. V roce 2014 dlouhodobý majetek vykazuje nejvyšší hodnotu, přesto 

dosahuje na pouhou ¼ celkových aktiv. V tomto roce vykazuje zkoumaný koeficient 

nejpříznivější hodnotu 1,89.  

Tabulka č. 3- Ukazatele zadluženosti v letech 2010 - 2014 

Ukazatele Vzorec  2010 2011 2012 2013 2014 

Ukazatel celkové zadluženosti (2.11) 45,48% 47,04% 41,58% 49,70% 51,41% 

Koeficient zadluženosti (2.12) 0,83 0,90 0,72 1,00 1,06 

Koeficient samofinancování (2.13) 0,55 0,53 0,58 0,50 0,48 

Ukazatel úrokového krytí (2.14) 5,32 4,25 6,43 7,43 4,93 

Krytí dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji 
(2.15) 3,51 3,55 3,04 2,28 1,89 

 (Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 

 

4.5 Ukazatele aktivity 

V následující tabulce č. 4 jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů aktivity, které byly vypočteny na 

základě vzorců (2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.23), jež jsou podrobně popsány v teoretické části.  
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Tabulka č. 4- Ukazatele aktivity v letech 2010 - 2014 

Ukazatele Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv (2.16) 0,91 1,15 1,47 1,01 0,86 

Doba obratu aktiv (dny) (2.17) 394 314 244 355 418 

Obrat zásob (2.18) 2,13 2,99 3,46 3,20 2,49 

Doba obratu zásob (dny) (2.19) 169 120 104 113 144 

Doba splatnosti pohledávek 

(dny) 
(2.21) 157 141 91 160 147 

Doba splatnosti závazků 

(dny) 
(2.23) 164 142 97 169 184 

(Zdroj: rozvaha, vlastní zpracování) 

4.5.1 Obrat aktiv 

Hodnota ukazatele nám říká, kolikrát ročně se aktiva přemění v tržby. Minimum ukazatele je 

tak stanoveno na hodnotu 1. Žádoucích výsledků dosáhla firma v letech 2011-2013, kdy 

koeficient tuto hodnotu převyšoval. V počátečním a koncovém roku analýzy výsledky na 

požadovanou hodnotu nedosáhly. Tržby totiž v těchto letech klesly pod hladinu celkových 

aktiv. V prvním roce byly tržby nízké především díky nízkým tržbám z prodeje zboží, u roku 

2014 stojí za příčinou snížení koeficientu jak pokles tržeb za prodej vlastních výrobků, tak 

nárůst celkových aktiv společnosti.  

4.5.2 Doba obratu zásob 

Tímto výpočtem zjišťujeme, jak dlouho jsou zásoby v podniku vázány, než dojde k jejich 

spotřebě, popř. prodeji. Pokud podnik tuto hodnotu neustále snižuje, zrychluje se tak obrátka 

zásob, což je příznivé. Nejnižšího počtu dní je dosaženo v roce 2012, též nejvyšší obrátky 3,46 

krát. Hodnota obou poměřovaných položek sice vzrostla, ovšem čitatel, tedy tržby, 

zaznamenaly četnější nárůst. Průměrná délka obratu zásob je 130 dní, což znamená, že se 

zásoby za rok v podniku „otočí“ přibližně 2,8 krát.  

4.5.3 Doba obratu pohledávek 

Pro podnik je důležité si hlídat, aby odběratelé řádně platili své závazky. Doba obratu 

pohledávek je obecně stanovena na době splatnosti faktur. Splatnost faktury si firma určí sama, 

obecně je tato délka stanovena na 30 dní. Jelikož firma inkasuje poměrně velké částky za 

jednotlivé faktury, je logické, že zde bude splatnost pohledávek delší. Průměrná délka splatnosti 

je 139 dnů. Nejvyšší dobu splatnosti zaznamenáváme v roce 2013, což poukazuje na určitou 

platební nekázeň odběratelů.  
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4.5.4 Doba obratu závazků 

Jak dodržujeme svůj platební kalendář vůči dodavatelům, to vyjadřuje doba splatnosti závazků. 

Firma vykazuje značné výkyvy v placení faktur, ovšem do jisté míry kopíruje dobu, za kterou 

obdrží finanční prostředky od svých odběratelů. Průměrná doba splatnosti závazků je 151 dnů. 

Graf č. 13, který porovnává platební schopnosti firmy s platební morálkou odběratelů, vykazuje 

podle pravidla solventnosti správné hodnoty. Jak zmiňuje Růčková (2011), doba obratu by měla 

být delší, než doba pohledávek, aby se firma nedostala do druhotné platební neschopnosti. Toto 

pravidlo firma dodržuje ve všechna sledovaná období. I průměr dob splatností tomu naznačuje. 

Své závazky plní ARMATURY Group v průměru o 12 dnů později, než její odběratelé. 

Graf č. 13 - Porovnání dob splatnosti pohledávek a závazků v letech 2010 - 2014 

 

 (Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 

4.6 Analýza soustav ukazatelů 

Dílčí část tohoto rozkladu je zachycena na obrázku č. 3, který v horní části zobrazuje průběh 

ukazatele ROE v letech 2010 – 2014 a ve spodní části jednotlivé položky, které ovlivňují jeho 

konečnou výši. 

U vrcholového ukazatele ROE pozorujeme během pěti let mírné zvýšení, což je velmi příznivá 

situace. Velký vliv na růst ROE má zisková marže, která v období pěti let neustále kolísá. 

Příznivější by ovšem bylo, kdyby EAT tvořil stále vyšší podíl na tržbách. Na ziskovou marži 

kladně působí daňová redukce, která v průběhu let mírně narůstala. Daňová redukce nás 

informuje o tom, jaký podíl ze zisku před zdaněním zůstane podniku k užití po zaplacení daní. 
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Vývoj ziskové marže souvisí ve velké míře s vývojem výkonové spotřeby. Ta v roce 2012 měla 

47% podíl na výnosech, což zvýšilo podíl celkových nákladů na výnosech na neuvěřitelných 

99,5%. Náklady na prodané zboží, které vykazují v tom samém roce svou druhou nejvyšší 

částku, tento vývoj jenom podpořily.  

Zvýšení rentability výnosů a obratu celkových aktiv kladně působí na rentabilitu vlastního 

kapitálu. Jak již bylo řečeno, zisková marže v letech různě kolísala, nezaznamenala tak stálý a 

nějak významný růst. Obrátka aktiv jako jediný dílčí ukazatel vykazuje v roce 2012 vysokou 

hodnotu. Aktiva se v podniku „otočí“ 1,83 krát za rok. Díky tomu tak ROE vzrostl na 3,73%.  

Kladně ovlivňuje ROE i finanční páka, která by měla vykazovat stabilní výsledky, ovšem díky 

rostoucímu cizímu kapitálu pozorujeme i u majetkového koeficientu od roku 2010 neustálý 

růst. Dílčí ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu tento trend ovlivnil nejvíce, neboť i on stále 

svou hodnotu zvyšoval z 83% zadluženosti vlastního kapitálu až na 106%.  

Obrázek č. 3 – Dílčí část Du Pontova rozkladu v letech 2010 - 2014 

 

(Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 

4.7 Index IN05 

Tento index hodnotí finanční zdraví podniku pomocí jediného čísla. Zabývá se jak možností 

krachu společnosti, tak tím, zda firma vytváří nějakou hodnotu pro své vlastníky. Index formy 

ARMATURY Group dosahoval čísel pohybujících se v rozmezí od 0,85-1,16, jak můžeme 

vypozorovat z tabulky č. 5. Toto rozmezí je označováno jako „šedá zóna nevyhraněných 

výsledků“. Konkrétní hranice tohoto pásma jsou stanovena na 0,9 – 1,6. ARMATURY Group 

klesla pod tuto hranici v roce 2014, kdy došlo k většímu snížení tržeb díky narůstajícím 

konfliktům mezi EU a Ruskem. Naopak maxima tento index dosahuje v roce 2012. Firma 
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v tomto roce vykazuje nejnižší hodnotu aktiv s naopak nejvyšší hodnotou tržeb. Kladně se tyto 

skutečnosti promítly na obratu aktiv. Nejvyšší váha je přikládána rentabilitě aktiv, která v témže 

roce dosahovala své maximální hodnoty 0,10. 

Tabulka č. 5 - Výpočet indexu IN05 v letech 2010 - 2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

0,13x(A/CK) 0,29 0,28 0,31 0,26 0,25 

0,04x(EBIT/N.úroky) 0,21 0,17 0,26 0,30 0,20 

3,97x(EBIT/A) 0,08 0,09 0,10 0,08 0,08 

0,21x(T/A) 0,19 0,24 0,31 0,21 0,18 

0,09x(OA/CK kr.) 0,18 0,17 0,18 0,15 0,14 

IN05 0,95 0,95 1,16 1,00 0,85 

(Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, vlastní zpracování) 
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5 Zhodnocení finanční situace a návrhy na opatření 

V následující kapitole bude shrnut vývoj společnosti ARMATURY Group v průběhu 

vybraných let. Bude nastíněna ekonomická situace, zhodnocen stav analyzovaných ukazatelů, 

a následně v závěru jednotlivých analýz poukázáno na oblasti, které jsou pro společnost 

problémové, a bylo by vhodné je zlepšit.  

5.1 Ekonomická situace 2010 - 2014 

Rok 2010 byl pro firmu ARMATURY Group velice nepříjemný. Na tuzemském trhu se stále 

více projevovala hospodářská krize, která v tomto roce dosáhla svého vrcholu. Největší propad, 

co se týče zaměření firmy, byl zaznamenán v oblasti petrochemie a hutnictví. Jedinou oblastí, 

která, dá se říct, stále prosperovala, byla oblast energetiky s hlavní zakázkou pro elektrárnu 

Tušimice.  

Naprosté probuzení ekonomiky po krizi nastává v roce 2011. Nejvíce dodává firma v oblasti 

energetiky. Realizují se pozastavené projekty v tuzemsku, vysoký podíl stále zaujímá 

zahraniční obchod. Dochází tak ke kapacitnímu přetížení a firma investuje do dlouhodobého 

majetku nákupem nového CNC zařízení.  

Následující rok se firma začíná více zaměřovat na prodej vlastních výrobků, jehož tržby skoro 

dosahují na 1 mld. Kč.  

V roce 2013 startuje největší investice v historii společnosti. V Dolním Benešově je zahájena 

výstavba nové průmyslové haly, díky které firma může svou činnost soustředit především na 

výrobu. Investuje se také do nových výrobních zařízení, posiluje se značka a vliv firmy jak na 

tuzemském, tak na zahraničním trhu.  

Zlom nastává v roce 2014. Vývoj politické situace v Evropě, především na východě, přijaté 

sankce EU a klesající cena ropy znamená pro firmu ztrátu zásadních obchodních zakázek a 

následně i zhoršení platební morálky zákazníků. Přes všechny nepříznivé vlivy firma dokončuje 

3. etapu investice. Celkový projekt výstavby nových hal byl dokončen v roce 2015. Významné 

ohrožení plyne z trhu Ruska, kde společnost realizuje vysoký podíl tržeb. Plán pro tento rok 

byl 1,7 mld. Kč v tržbách, který firma ale i přes nepřízeň okolních trhů převýšila.  

Co se týče aktiv, ta dosahují v roce 2010, v porovnání s roky ostatními, na nejnižší částku. 

Nejvyšší podíl na nich tvoří oběžný majetek s 88%, dále pak majetek dlouhodobý s 15%. 

Významnými položkami oběžných aktiv jsou zásoby a krátkodobé pohledávky. Díky 
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zpomalení ekonomiky východního teritoria se také zpomalila platební schopnost odběratelů, 

tudíž dochází k navýšení objemu pohledávek po splatnosti. V průběhu následujících čtyř let se 

firma přeorientovala na převážně výrobní společnost, tak i u aktiv zaznamenáváme změny. 

V posledním analyzovaném roce se podíl oběžných aktiv snížil na 70%. Opak sledujeme 

u dlouhodobého majetku, který díky nově vystaveným halám a jejich vybavení, vzrostl na 

necelých 30%. V roce 2013 dosáhly svého maximálního podílu 58,63% na oběžných aktivech 

krátkodobé pohledávky, což nadále zobrazuje špatnou schopnost odběratelů plnit své závazky. 

Pasiva, dle bilančního pravidla, dosahují stejné výše jako aktiva. I když na trhu panovala značná 

krize, firma stále vytvářela zisk. Výsledek hospodaření v roce 2010 dosahuje na 2,95% položky 

vlastního kapitálu. Meziročně pak sledujeme zvyšování výsledku hospodaření, což se dá vnímat 

jako pozitivní trend, kdy firma upevňuje a posiluje své jméno na trhu. Podíl rezervních fondů 

na vlastním kapitálu je v tomto roce nejvyšší, a to 27,32%. Pohledem na cizí kapitál zjišťujeme, 

že více než poloviční díl zaujímají krátkodobé závazky. V posledním roce však firma navyšuje 

cizí zdroje pomocí bankovních úvěrů, cizí kapitál proto dosahuje vyššího podílu na pasivech, 

než kapitál vlastní.  

Nejvyšší nákladovou položkou, zjištěnou dle vertikální analýzy v roce 2010, je výkonová 

spotřeba (40%) následována položkou náklady na prodej zboží (26,93%). Spotřeba materiálu 

až do roku 2012 neustále stoupala, od tohoto roku pak položka vykazuje klesající tendenci. 

Podobný průběh, ne však stejný, vykazují i náklady na prodej zboží. V posledním roce, díky 

většímu prodeji vlastních výrobků, tyto náklady klesly na 700 mil. Kč. 

Z pohledu výnosů na tom firma nebyla v prvním roce zdaleka tak dobře, jak si plánovala. 

Výnosy sice stále převyšovaly náklady, ovšem oproti plánu byly tržby nižší o 23%. Oživením 

ekonomiky ale následující léta došlo ke zvýšením tržeb, především v provozní činnosti. 

Ekonomika a politické události v posledním roce opět negativně působily na tento pozitivní 

trend a tak dochází k mírnému poklesu výkonů v provozní činnosti. 

Rentabilita vlastního kapitálu dosahuje v počátečním analyzovaném roce na 2,95%, což je 

z jednoho pohledu velmi málo. V některých literaturách se uvádí, že by výše tohoto ukazatele 

měla dosahovat minimálně na 10%, ovšem z pohledu druhého se také uvádí, že tendence by 

měla být růstová. To se následující léta potvrzuje. Růst se očekává i u další dvou analyzovaných 

rentabilit. ROA se tento rok nachází těsně pod hranicí 2% a ROS dosahuje na druhý nejvyšší 
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výsledek za období pěti let. Zlomovým rokem pro ROE a ROA se stává rok 2013, kdy u těchto 

ukazatelů začíná klesající trend.  

Co se týče oblasti aktivity v počátečním roce, konkrétně obratu celkových aktiv, ten 

nedosahoval ani na hodnotu 1. Aktiva se ve firmě otočila pouze 0,91x. Obrátka zásob dosahuje 

vyšší rychlosti a to 2,13x za rok. Firma se stále orientuje na obchodně výrobní činnost, tudíž je 

podíl zásob na oběžném majetku vysoký. Postupným snižováním podílu zásob na OA ale firma 

docílila v průběhu následujících let vyšší obratovosti zásob. Výjimkou je rok 2014. Zde tržby 

značně poklesy na cca 1,8 mld. Kč díky částečnému embargu na trh Ruska, a zásoby naopak 

lehce vzrostly.  

Jak již bylo zmíněno, firma měla problémy s platební schopností odběratelů. Doba splatnosti 

pohledávek se v roce 2010 vyšplhala na 157 dní. Reakcí na tento údaj bylo i prodloužení doby 

splatnosti krátkodobých závazků na 164 dní. Opět problémovým se jeví rok 2014. Společnost 

ARMATURY Group může působit jako nespolehlivá a neschopná plnit své závazky. Ty platí 

o 37 dní později, než její odběratelé. 

V oblasti zadlužení firma neměla po celou sledovanou dobu potíže. Hodnoty těchto ukazatelů 

se pohybovaly v ideálních rozmezích, až na ukazatel krytí dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji. V roce 2010 tento koeficient dosahoval výše 3,51, převládala totiž 

značná výše oběžných aktiv nad dlouhodobým majetkem. Proto z hlediska financování firma 

volila konzervativní, avšak zbytečně drahý způsob. Část oběžného majetku tak byla 

financována z dlouhodobých zdrojů.  

Z části problémová se jeví zóna likvidity. V tomto i ostatních letech firma nevlastní příliš 

finančního majetku. Taktéž i ukazatele okamžité likvidity, které by měli ideálně nabývat 

hodnoty 0,2, nesplňují tuto hranici ani zdaleka. O něco lépe je po všechny léta likvidita 

pohotová. Přeci jen v pohledávkách má firma vázané určité prostředky, ale i tak se společnost 

drží těsně pod ideální hranicí. Celková likvidita je pak v ideálních mezích díky výši zásob.  

Celkově nejlepším rokem lze vyhodnotit rok 2013. Dle DuPontova rozkladu vidíme, že firma 

tento rok vykazuje nejvyšší ziskovou marži díky poměrně vysoké rentabilitě tržeb a účinné 

daňové redukci. Zadluženost firmy se v tomto roce pohybovala lehce pod hranicí 50%, což se 

jeví jako ideální. Úroková míra byla nejnižší ve sledovaném období, a to mělo kladný důsledek 

i na ROE, který vykazuje nejvyšší procento za posledních osm let. Následující rok se firma 

zadlužila ještě více, překročila tak 50% hranici a pozitivní vliv na vývoj firmy nebyl již tak 
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velký. Jedinou brzdnou silou se dle DuPontova rozkladu jeví obrátka aktiv. Tento rok 

zaznamenáváme u aktiv velký nárůst, především tedy nárůst oběžných aktiv a pokles výnosů 

oproti minulému roku.  

5.2 Návrhy na opatření 

Společnost ARMATURY Group a. s. by oblast svého zájmu měla soustředit především na 

problematiku likvidity. Ukazatele v této skupině jasně dokazují, že firma nemá dostatečné 

množství finančních prostředků na účtech či v pokladně. Může tak narazit na problém 

s vyplácení mzdových nákladů, splácení částek v urgentních situacích.  

Platební morálka s oblastí likvidity úzce souvisí. Firma by měla věnovat větší pozornost na 

dodržování platebních termínů svých odběratelů. Snížení obnosu po době splatnosti by tak mělo 

pozitivní vliv jak na pohotovou likviditu, tak i na schopnost firmy splácet své závazky. Firma 

si snaží vybudovat určité jméno na trhu. To je ovšem spojeno nejen s poskytováním kvalitních 

služeb a výrobků, ale i s pověstí dobrého zákazníka. Snížením doby splatnosti závazků firma 

může přispět k budování této stabilní značky.  

Díky postupné přeměně z obchodně výrobní společnosti na společnost s větším podílem vlastní 

výroby, dochází k postupnému snížení financování oběžného majetku z dlouhodobých zdrojů. 

Pokud by trend navyšování podílu dlouhodobého majetku pokračoval, bylo by to příznivé. 

V opačné situaci by firma měla zvážit zvýšení podílu krátkodobých zdrojů financování. 

V úvahu se ovšem musí brát oblast zaměření firmy.  

Díky vysoké míře zásob by bylo vhodné, aby se ve společnosti kladl dostatečný důraz na jejich 

efektivní řízení. Existují různé způsoby, jak zásoby v podniku řídit. Nejvíce využívanou 

metodou, pro zvolení optimální výše zásob, je metoda ABC. Zde se položky dělí do tří skupin 

dle podílu na celkové hodnotě spotřeby. Následně je každé skupině věnována různá pozornost 

při jejich řízení.  

Důležité je také pro firmu zvyšování ukazatele ROE, který by měl být vyšší, než je výnos 

z bezrizikového aktiva (tato výše je stanovena přibližně na 3,5%). Jak již bylo zmíněno, jedinou 

výraznou brzdnou silou je obrátka aktiv. Ačkoli firma zvyšuje svůj majetek, měla by také dbát 

na zvyšování výnosů. Firma by se měla v tuto dobu snažit hledat nové trhy, kde by mohla 

expandovat. Díky stávajícím problémům EU s Ruskem tak může ztratit další důležité zakázky. 

Zaměřit by se měla na trhy v severní Evropě, možná se snažit uzavírat více kontraktů 

ve východní Asii. Tak firma může dosáhnout vyšších tržeb a zvýšit i celkový ukazatel ROE.  
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6 Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti AMATURY Group 

a. s. v letech 2010 – 2014. V tomto období se firma zotavovala z končící ekonomické krize a 

dostávala se tak znovu do stabilní pozice. 

Tato práce byla tematicky rozdělena do šesti částí. Úvod, ve kterém jsou shrnuty záměry 

bakalářské práce, teoretickou část, kde jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, zdroje 

informací a metody, které jsou aplikovány v praktické části. Následně je popsána společnost 

ARMATURY Group a. s. se všemi základními údaji a oblastmi působnosti. Ve čtvrté části 

bakalářské práce jsou aplikovány již popsané metody a zhodnocena situace firmy. Pátou částí 

bakalářské práce je zhodnocení celkové situace firmy a stručné vymezení problémových oblastí 

s návrhy na možná řešení. Závěrem práce je celkový pohled na finanční stabilitu firmy.  

Společnost ARMATURY Group a. s. působí na trhu od roku 2000, což ji řadí k poměrně 

mladým, ovšem dynamickým společnostem. Za tuto dobu si firma vybudovala jméno, které je 

uznávané jak na tuzemském, tak zahraničním trhu. Dle údajů, které jsou zaznamenány 

v rozvahách a výkazech zisku a ztráty lze usoudit, že vedení firmy i se všemi pracovníky 

nezahálí a stále zvyšují hodnotu firmy a budují silnou společnost. Rok od roku je u podniku 

zaznamenán růst, to ovšem neznamená, že zde nejsou žádné problémy, se kterými by se firma 

potýkala. Tyto nepříznivé jevy jsou spojeny jednak s vývojem ekonomické situace, která 

výrazně ovlivnila chod firmy, tak i samotným způsobem vedení firmy.  

Celkově lze vnímat společnost jako správně se rozvíjející už jen díky tomu, že ve sledované 

době firma nevykazuje ztrátu, naopak každoročně navyšuje EBIT. Progrese je zaznamenána 

také u většiny analyzovaných ukazatelů, což je velmi příznivé.  

Existují čtyř oblasti, kterým by firma měla věnovat více pozornosti, a to jsou: likvidita, splatnost 

jak pohledávek, tak závazků, tržby a zásoby.  

Likviditu můžeme spojit s problematikou splatnosti pohledávek. Důležité je, aby si firma 

hlídala dobu inkasa jednotlivých faktur a tak zajistila finanční prostředky následné splácení 

svých závazků. Co se týká tržeb, je důležité, aby firma „nezaspala“ a stále hledala nové 

příležitosti, kde může uplatnit svůj potenciál a tak rozšířit své obzory. Finanční analýza klade 

důraz na efektivní řízení celého podniku, kde jeho důležitou složkou řízení jsou aktiva, zde 

konkrétně zásoby. Lepším řízením lze docílit značných úspor ze zbytečně vysokých zásob, což 

znamená lepší informovanost a možnost investovat tyto prostředky do jiných aktiv.  
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Přílohy 

Příloha č. 1. Rozvaha společnosti 

 

 

Označení AKTIVA číslo 

řádku
2 010          2011 2012 2013 2014

a b c netto netto netto netto netto

AKTIVA CELKEM 1 1 631 550  1 763 475  1 672 238  2 047 379  2 186 896  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 -               -               -               -               -               

B. Dlouhodobý majetek 3 260 864      267 279      325 360      463 691      643 210      

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 3 818          1 029          2 076          4 553          3 166          

B.I.         1. Zřizovací výdaje 5 -               -               -               -               -               

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 -               -               -               -               -               

3. Software 7 3 818          1 029          2 076          4 490          3 166          

4. Ocenitelná práva 8 -               -               -               -               -               

5. Goodwill 9 -               -               -               -               -               

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 -               -               -               -               -               

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 11 -               -               -               63                -               

8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 -               -               -               -               -               

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 244 447      249 238      297 477      419 946      585 030      

B. II.       1. Pozemky 14 6 029          6 029          7 914          8 716          11 396        

2. Stavby 15 179 963      174 137      227 574      281 709      346 323      

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 16 57 250        67 634        56 957        74 647        137 092      

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 -               -               -               -               -               

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 -               -               -               -               -               

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 -               92                92                92                92                

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 493              726              4 940          18 939        89 638        

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 21 702              620              -               35 843        489              

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 -               -               -               -               -               

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 23 12 599        17 012        25 807        39 192        55 014        

B. III.      1. Podíly - ovládaná osoba 24 12 599        17 012        25 807        39 192        55 014        

2.

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 25 -               -               -               -               -               

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 -               -               -               -               -               

4.

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 

osoba, podstatný vliv 27 -               -               -               -               -               

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 -               -               -               -               -               

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 -               -               -               -               -               

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek 30 -               -               -               -               -               

C. Oběžná aktiva 31 1 363 349  1 469 942  1 336 768  1 575 513  1 531 288  

C. I. Zásoby 32 699 822      676 110      712 229      648 995      756 376      

C. I.        1. Materiál 33 251 843      182 731      111 091      18 967        265 058      

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 105 116      189 220      227 000      186 057      170 823      

3. Výrobky 35 45 048        45 241        82 947        69 189        51 536        

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 -               -               -               -               -               

5. Zboží 37 198 220      168 254      255 714      188 751      205 537      

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 99 595        90 664        35 477        15 323        63 422        

C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 13 672        1 623          104              2 233          2 323          

C. II.       1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 12 384        1 356          87                2 198          2 288          

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 -               -               -               -               -               

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 -               -               -               -               -               
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4.

Pohledávky za společníky, členy družstva, 

účastníky sdružení 43 -               -               -               -               -               

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 268              267              17                35                35                

6. Dohadné účty aktivní 45 -               -               -               -               -               

7. Jiné pohledávky 46 1 020          -               -               -               -               

8. Odložená daňová pohledávka 47 -               -               -               -               -               

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 649 004      791 421      622 077      923 703      771 232      

C. III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 449 718      757 999      577 172      881 707      630 951      

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50 187 773      25 914        18 471        25 178        61 172        

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 -               -               -               -               -               

4.

Pohledávky - za společníky, členy družstva, 

účastníky sdružení 52 -               -               -               -               -               

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 -               -               -               -               -               

6. Stát - daňové pohledávky 54 7 858          3 012          25 227        14 776        37 467        

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 2 775          3 374          929              1 476          21 670        

8. Dohadné účty aktivní 56 872              485              -               -               5 553          

9. Jiné pohledávky 57 8                  637              278              566              14 419        

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 58 851              788              2 358          582              1 357          

C. IV.     1. Peníze 59 851              788              462              578              225              

2. Účty v bankách 60 -               -               1 896          4                  1 132          

3. Krátkodobé cenné papíry 61 -               -               -               -               -               

4. Pořizovací krátkodobý finanční majetek 62 -               -               -               -               -               

D. I. Časové rozlišení 63 7 337          26 254        10 110        8 175          12 398        

D. I.        1. Náklady příštích období 64 7 169          25 816        9 798          7 146          11 758        

2. Komplexní náklady příštích období 65 -               -               -               -               -               

3. Příjmy příštích období 66 168              438              312              1 029          640              
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Označení PASIVA
číslo 

řádku
2 010          2 011          2 012          2 013          2 014          

a b

PASIVA CELKEM 67 1 631 550  1 763 475  1 672 238  2 047 379  2 186 896  

A. Vlastní kapitál 68 889 577      926 039      970 841      1 014 836  1 056 629  

A. I. Základní kapitál 69 501 200      501 200      501 200      501 200      501 200      

A. I.        1. Základní kapitál 70 501 200      501 200      501 200      501 200      501 200      

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 -               -               -               -               -               

3. Změny základního kapitálu 72 -               -               -               -               -               

A. II. Kapitálové fondy 73 11 133        15 546        24 342        30 463        36 657        

A. II.       1. Emisní ážio 74 -               -               -               -               -               

2. Ostatní kapitálové fondy 75 -               -               -               -               -               

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 76 11 133        15 546        24 342        30 463        36 657        

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 77 -               -               -               -               -               

5. Rozdíl z přeměn společností 78 -               -               -               -               -               

6.

Rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 79 není není -               -               -               

A. III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní 

fondy ze zisku 80 243 067      243 067      243 067      243 067      243 067      

A. III.     1. Rezervní fond /nedělitelný fond 81 243 067      243 067      243 067      243 067      243 067      

2. Statutární a ostatní fondy 82 -               -               -               -               -               

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 83 107 920      134 177      166 226      202 231      240 106      

A. IV.     1. Nerozdělený získ minulých let 84 107 920      134 177      166 226      202 231      240 106      

2. Neuhrazená ztráta minulých let 85 -               -               -               -               -               

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 není není -               -               -               

A. V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 87 26 257        32 049        36 006        37 875        35 599        

A. V.      1.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na 

zisku 88 není není není není -               

B. Cizí zdroje 89 741 948      829 477      695 396      1 017 485  1 124 322  

B. I. Rezervy 90 34 788        11 438        10 115        -               -               

B. I.        1. Rezervy podle zvlášntích právních předpisů 91 33 969        11 438        10 115        -               -               

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 92 -               -               -               -               -               

3. Rezerva na daň z přijmů 93 -               -               -               -               -               

4. Ostatní rezervy 94 819              -               -               -               -               

B. II. Dlouhodobé závazky 95 13 322        12 674        12 974        16 023        16 462        

B. II.       1. Závazky z obchodních vztahů 96 -               -               -               -               -               

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 -               -               -               -               -               

3. Závazky - podstatný vliv 98 -               -               -               -               -               

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva, 

účastníkům sdružení 99 -               -               -               -               -               

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 -               -               -               -               -               

6. Vydané dluhopisy 101 -               -               -               -               -               

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 -               -               -               -               -               

8. Dohadné účty pasivní 103 -               -               -               -               -               

9. Jiné závazky 104 -               -               -               -               -               

10. Odložený daňový závazek 105 13 322        12 674        12 974        16 023        16 462        

B. III. Krátkodobé závazky 106 436 956      529 673      454 432      423 479      477 463      

B. III.      1. Závazky z obchodních vztahů 107 276 152      411 714      407 110      369 226      433 969      

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 2 060          1 805          22                570              769              

3. Závazky - podstatný vliv 109 -               -               -               -               -               

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva, 

účastníkům sdružení 110 -               -               -               -               -               

5. Závazky k zaměstnancům 111 116 305      11 271        11 810        11 942        12 405        

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 112 5 362          6 376          6 706          6 764          7 044          

7. Stát - daňové závazky a dotace 113 1 706          5 751          1 668          1 653          2 625          

8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 25 020        90 636        25 799        24 405        17 832        

9. Vydané dluhopisy 115 -               -               -               -               -               

10. Dohadné účty pasivní 116 3 863          2 120          1 317          8 919          2 819          

11. Jiné závazky 117 6 488          -               -               -               -               

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 118 256 882      275 692      217 875      577 983      630 397      

B. IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 13 529        9 323          5 506          28 660        143 314      

2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 242 128      265 155      211 155      548 109      485 869      

3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 1 225          1 214          1 214          1 214          1 214          

C. I. Časové rozlišení 122 25                7 959          6 001          15 058        5 945          

C. I.        1. Výdaje příštích období 123 -               7 959          6 001          14 524        5 899          

2. Výnosy příštích období 124 25                -               -               534              46                
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Příloha č. 2. Výkaz zisku a ztráty 

 

Označení Text
Číslo 

řádku
2010 2011 2012 2013 2014

a b c

I. Tržby za prodej zboží 1 576 386    1 098 986    1 044 139    853 104        856 114        

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 2 447 752    879 860        853 580        661 377        700 884        

+ Obchodní marže 3 128 634    219 126        190 559        191 727        155 230        

II. Výkony 4 742 085    947 070        1 547 078    1 305 316    1 247 942    

II.     1. Tržby za prodej vlastních výrobků 5 558 565    572 518        1 056 996    966 639        806 183        

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 244 -           86 618          89 963          60 729 -         32 197 -         

3. Aktivace 7 183 764    287 934        400 146        399 406        473 956        

B. Výkonová spotřeba 8 670 819    862 983        1 450 545    1 175 096    1 075 172    

B.              1. Spotřeba materiálu a energie 9 525 792    675 398        1 221 991    938 611        816 921        

B.              2. Služby 10 145 027    187 585        228 553        236 485        258 251        

+ Přidaná hodnota 11 199 900    303 213        287 092        321 947        328 000        

C. Osobní náklady 12 185 406    215 913        237 369        251 415        254 862        

C.              1. Mzdové náklady 13 134 246    156 979        172 379        182 525        185 000        

C.              2.

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 14 -              -                 -                 -                 -                 

C.              3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 15 45 831      53 000          58 477          61 959          62 835          

C.              4. Sociální náklady 16 5 329         5 934            6 513            6 931            7 027            

D. Daně a poplatky 17 588            719                691                2 093            1 461            

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 18 32 889      30 872          31 988          28 707          47 628          

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 19 354 570    350 726        362 335        256 340        222 124        

III.     1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 616            3 757            5 227            16 268          2 544            

2. Tržby z prodeje materiálu 21 353 954    346 969        357 108        240 072        219 580        

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 22 320 049    359 431        345 665        234 187        187 375        

F.               1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materálu 23 163            -                 3 925            26 468          -                 

2. Prodaný materiál 24 319 886    359 431        341 740        207 719        187 375        

G.

Změna stavu rezerv, opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 25 21 303 -     4 564            29 451 -         11 578 -         6 021            

IV. Ostatní provozní výnosy 26 22 738      27 251          24 795          17 464          99 399          

H. Ostatní provozní náklady 27 26 181      29 241          61 088          26 771          96 668          

V. Převod provozních výnosů 28 -              -                 -                 -                 -                 

I. Převod provozních nákladů 29 -              -                 -                 -                 -                 

* Provozní výsledek hospodaření 30 33 398      40 450          46 872          64 156          55 508          

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 -              -                 -                 -                 -                 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 -              -                 -                 -                 -                 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 -              1 298            1 131            1 495            1 224            

VII.   1.

Výnosy z podílů v ovládaných osob a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 -              1 298            1 131            1 495            1 224            

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 

papírů a podílů 35 -              -                 -                 -                 -                 

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 36 -              -                 -                 -                 -                 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 790            -                 -                 -                 -                 

K. Náklady z finančního majetku 38 -              -                 -                 -                 -                 

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 39 -              -                 -                 -                 -                 

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 40 -              -                 -                 -                 -                 

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 41 -              -                 -                 -                 -                 
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X. Výnosové úroky 42 275            59                  76                  87                  138                

P. Nákladové úroky 43 6 078         9 867            6 626            5 889            9 058            

XI. Ostatní finanřní výnosy 44 68 529      128 834        88 016          69 677          80 619          

O. Ostatní finanční náklady 45 64 541      125 990        93 110          87 304          90 955          

XII. Převod finančních výnosů 46 -              -                 -                 -                 -                 

P. Převod finančních nákladů 47 -              -                 -                 -                 -                 

* Finanční výsledek hospodaření 48 1 025 -        5 666 -           10 513 -         21 934 -         18 032 -         

Q Daň z příjmů za běžnou činnost 49 6 116         2 735            353                4 347            1 877            

Q               1.  - splatná 50 6 457         3 383            53                  1 298            1 438            

2.  - odložená 51 341 -           648 -               300                3 049            439                

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 26 257      32 049          36 006          37 875          35 599          

XIII. Mimořádné výnosy 53 -              -                 -                 -                 -                 

R. Mimořádné náklady 54 -              -                 -                 -                 -                 

S Daň z přijmů z mimořádné činnosti 55 -              -                 -                 -                 -                 

S. 1.  - splatná 56 -              -                 -                 -                 -                 

2.  - odložená 57 -              -                 -                 -                 -                 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 -              -                 -                 -                 -                 

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 59 -              -                 -                 -                 -                 

*** Výsledek hospodaření za účení období (+/-) 60 26 257      32 049          36 006          37 875          35 599          

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 32 373      34 784          36 359          42 222          37 476          
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Příloha č. 3. Horizontální analýza aktiv 

 

Označení AKTIVA

a b

AKTIVA CELKEM 8,09% 131 925    -5,17% 91 237 -      22,43% 375 141    6,81% 139 517           

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál -              -              -              -                     

B. Dlouhodobý majetek 2,46% 6 415         21,73% 58 081       42,52% 138 331    38,72% 179 519           

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -73,05% 2 789 -        101,75% 1 047         119,32% 2 477         -30,46% 1 387 -               

B.I.         1. Zřizovací výdaje -              -              -              -                     

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje -              -              -              -                     

3. Software -73,05% 2 789 -        101,75% 1 047         116,28% 2 414         -29,49% 1 324 -               

4. Ocenitelná práva -              -              -              -                     

5. Goodwill -              -              -              -                     

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -              -              -              -                     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -              -              63               -100,00% 63 -                    

8. Poskytnuté zálohy na DNM -              -              -              -                     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1,96% 4 791         19,35% 48 239       41,17% 122 469    39,31% 165 084           

B. II.       1. Pozemky 0,00% -              31,27% 1 885         10,13% 802            30,75% 2 680                

2. Stavby -3,24% 5 826 -        30,69% 53 437       23,79% 54 135       22,94% 64 614             

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 18,14% 10 384       -15,79% 10 677 -      31,06% 17 690       83,65% 62 445             

4. Pěstitelské celky trvalých porostů -              -              -              -                     

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny -              -              -              -                     

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 92               0,00% -              0,00% -              0,00% -                     

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 47,26% 233            580,44% 4 214         283,38% 13 999       373,30% 70 699             

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -11,68% 82 -              -100,00% 620 -           35 843       -98,64% 35 354 -            

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -              -              -              -                     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 35,03% 4 413         51,70% 8 795         51,87% 13 385       40,37% 15 822             

B. III.      1. Podíly - ovládaná osoba 35,03% 4 413         51,70% 8 795         51,87% 13 385       40,37% 15 822             

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem -              -              -              -                     

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly -              -              -              -                     

4.

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 

podstatný vliv -              -              -              -                     

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek -              -              -              -                     

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek -              -              -              -                     

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek -              -              -              -                     

C. Oběžná aktiva 7,82% 106 593    -9,06% 133 174 -   17,86% 238 745    -2,81% 44 225 -            

C. I. Zásoby -3,39% 23 712 -      5,34% 36 119       -8,88% 63 234 -      16,55% 107 381           

C. I.        1. Materiál -27,44% 69 112 -      -39,21% 71 640 -      -82,93% 92 124 -      1297,47% 246 091           

2. Nedokončená výroba a polotovary 80,01% 84 104       19,97% 37 780       -18,04% 40 943 -      -8,19% 15 234 -            

3. Výrobky 0,43% 193            83,34% 37 706       -16,59% 13 758 -      -25,51% 17 653 -            

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny -              -              -              -                     

5. Zboží -15,12% 29 966 -      51,98% 87 460       -26,19% 66 963 -      8,89% 16 786             

6. Poskytnuté zálohy na zásoby -8,97% 8 931 -        -60,87% 55 187 -      -56,81% 20 154 -      313,90% 48 099             

C. II. Dlouhodobé pohledávky -88,13% 12 049 -      -93,59% 1 519 -        2047,12% 2 129         4,03% 90                     

C. II.       1. Pohledávky z obchodních vztahů -89,05% 11 028 -      -93,58% 1 269 -        2426,44% 2 111         4,09% 90                     

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba -              -              -              -                     

3. Pohledávky - podstatný vliv -              -              -              -                     

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva, účastníky 

sdružení -              -              -              -                     

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy -0,37% 1 -                -93,63% 250 -           105,88% 18               0,00% -                     

6. Dohadné účty aktivní -              -              -              -                     

7. Jiné pohledávky -100,00% 1 020 -        -              -              -                     

8. Odložená daňová pohledávka -              -              -              -                     

C. III. Krátkodobé pohledávky 21,94% 142 417    -21,40% 169 344 -   48,49% 301 626    -16,51% 152 471 -          

C. III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 68,55% 308 281    -23,86% 180 827 -   52,76% 304 535    -28,44% 250 756 -          

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba -86,20% 161 859 -   -28,72% 7 443 -        36,31% 6 707         142,96% 35 994             

3. Pohledávky - podstatný vliv -              -              -              -                     

4.

Pohledávky - za společníky, členy družstva, 

účastníky sdružení -              -              -              -                     

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -              -              -              -                     

6. Stát - daňové pohledávky -61,67% 4 846 -        737,55% 22 215       -41,43% 10 451 -      153,57% 22 691             

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 21,59% 599            -72,47% 2 445 -        58,88% 547            1368,16% 20 194             

8. Dohadné účty aktivní -44,38% 387 -           -100,00% 485 -           -              5 553                

9. Jiné pohledávky 7862,50% 629            -56,36% 359 -           103,60% 288            2447,53% 13 853             

C. IV. Krátkodobý finanční majetek -7,40% 63 -              199,24% 1 570         -75,32% 1 776 -        133,16% 775                   

C. IV.     1. Peníze -7,40% 63 -              -41,37% 326 -           25,11% 116            -61,07% 353 -                  

2. Účty v bankách -              1 896         -99,79% 1 892 -        28200,00% 1 128                

3. Krátkodobé cenné papíry -              -              -              -                     

4. Pořizovací krátkodobý finanční majetek -              -              -              -                     

D. I. Časové rozlišení 257,83% 18 917       -61,49% 16 144 -      -19,14% 1 935 -        51,66% 4 223                

změna 2011-2010 změna 2012-2011 změna 2013-2012 změna 2014-2013
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Příloha č. 4. Horizontální analýza pasiv 

 

Označení PASIVA

a b

PASIVA CELKEM 8,09% 131 925  -5,17% 91 237 -    22,43% 375 141    6,81% 139 517  

A. Vlastní kapitál 4,10% 36 462     4,84% 44 802     4,53% 43 995      4,12% 41 793     

A. I. Základní kapitál 0,00% -            0,00% -            0,00% -             0,00% -            

A. I.        1. Základní kapitál 0,00% -            0,00% -            0,00% -             0,00% -            

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

3. Změny základního kapitálu

A. II. Kapitálové fondy 39,64% 4 413       56,58% 8 796       25,15% 6 121        20,33% 6 194       

A. II.       1. Emisní ážio

2. Ostatní kapitálové fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 39,64% 4 413       56,58% 8 796       25,15% 6 121        20,33% 6 194       

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při 

5. Rozdíl z přeměn společností

6. Rozdíly z přecenění při přeměnách 

A. III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní 

fondy ze zisku 0,00% -            0,00% -            0,00% -             0,00% -            

A. III.     1. Rrezervní fond /nedělitelný fond 0,00% -            0,00% -            0,00% -             0,00% -            

2. Statutární a ostatní fondy

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 24,33% 26 257     23,89% 32 049     21,66% 36 005      18,73% 37 875     

A. IV.     1. Nerozdělený získ minulých let 24,33% 26 257     23,89% 32 049     21,66% 36 005      18,73% 37 875     

2. Neuhrazená ztráta minulých let

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. V. 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 22,06% 5 792       12,35% 3 957       5,19% 1 869        -6,01% 2 276 -      

A. V.      1.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu 

na zisku

B. Cizí zdroje 11,80% 87 529     -16,16% 134 081 - 46,32% 322 089    10,50% 106 837  

B. I. Rezervy -67,12% 23 350 -    -11,57% 1 323 -      -100,00% 10 115 -     -            

B. I.        1. Rezervy podle zvlášntích právních -66,33% 22 531 -    -11,57% 1 323 -      -100,00% 10 115 -     -            

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

3. Rezerva na daň z přijmů

4. Ostatní rezervy -100,00% 819 -         -            

B. II. Dlouhodobé závazky -4,86% 648 -         2,37% 300          23,50% 3 049        2,74% 439          

B. II.       1. Závazky z obchodních vztahů

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Závazky - podstatný vliv

4. Závazky ke společníkům, členům 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

6. Vydané dluhopisy

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

8. Dohadné účty pasivní

9. Jiné závazky

10. Odložený daňový závazek -4,86% 648 -         2,37% 300          23,50% 3 049        2,74% 439          

B. III. Krátkodobé závazky 21,22% 92 717     -14,21% 75 241 -    -6,81% 30 953 -     12,75% 53 984     

B. III.      1. Závazky z obchodních vztahů 49,09% 135 562  -1,12% 4 604 -      -9,31% 37 884 -     17,53% 64 743     

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba -12,38% 255 -         -98,78% 1 783 -      2490,91% 548            34,91% 199          

3. Závazky - podstatný vliv

4. Závazky ke společníkům, členům 

5. Závazky k zaměstnancům -90,31% 105 034 - 4,78% 539          1,12% 132            3,88% 463          

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 18,91% 1 014       5,18% 330          0,86% 58              4,14% 280          

7. Stát - daňové závazky a dotace 237,10% 4 045       -71,00% 4 083 -      -0,90% 15 -             58,80% 972          

8. Krátkodobé přijaté zálohy 262,25% 65 616     -71,54% 64 837 -    -5,40% 1 394 -       -26,93% 6 573 -      

9. Vydané dluhopisy

10. Dohadné účty pasivní -45,12% 1 743 -      -37,88% 803 -         577,22% 7 602        -68,39% 6 100 -      

11. Jiné závazky -100,00% 6 488 -      

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 7,32% 18 810     -20,97% 57 817 -    165,28% 360 108    9,07% 52 414     

B. IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé -31,09% 4 206 -      -40,94% 3 817 -      420,52% 23 154      400,05% 114 654  

2. Krátkodobé bankovní úvěry 9,51% 23 027     -20,37% 54 000 -    159,58% 336 954    -11,36% 62 240 -    

3. Krátkodobé finanční výpomoci -0,90% 11 -            0,00% -            0,00% -             0,00% -            

C. I. Časové rozlišení 31736,00% 7 934       -24,60% 1 958 -      150,92% 9 057        -60,52% 9 113 -      

C. I.        1. Výdaje příštích období 7 959       -24,60% 1 958 -      142,03% 8 523        -59,38% 8 625 -      

2. Výnosy příštích období -100,00% 25 -            -            534            -91,39% 488 -         

změna 2011 - 2010 změna 2012 - 2011 změna 2013 - 2012 změna 2014 - 2013
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Příloha č. 5. Horizontální analýza VZZ 

 

  

Text
b

Tržby za prodej zboží 90,67% 522600 -4,99% -54847 -18,30% -191035 0,35% 3 010                     

Náklady vynaložené na 

prodej zboží 96,51% 432108 -2,99% -26280 -22,52% -192203 5,97% 39 507                  

Obchodní marže 70,35% 90492 -13,04% -28567 0,61% 1168 -19,04% 36 497 -                 

Výkony 27,62% 204985 63,35% 600008 -15,63% -241762 -4,40% 57 374 -                 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků 2,50% 13953 84,62% 484478 -8,55% -90357 -16,60% 160 456 -               

Změna stavu zásob 

vlastní činnosti -35599,18% 86862 3,86% 3345 -167,50% -150692 -46,98% 28 532                  

Aktivace 56,69% 104170 38,97% 112212 -0,18% -740 18,67% 74 550                  

Výkonová spotřeba 28,65% 192164 68,09% 587562 -18,99% -275449 -8,50% 99 924 -                 

Spotřeba materiálu a 

energie 28,45% 149606 80,93% 546593 -23,19% -283380 -12,96% 121 690 -               

Služby 29,34% 42558 21,84% 40968 3,47% 7932 9,20% 21 766                  

Přidaná hodnota 51,68% 103313 -5,32% -16121 12,14% 34855 1,88% 6 053                     

Osobní náklady 16,45% 30507 9,94% 21456 5,92% 14046 1,37% 3 447                     

Mzdové náklady 16,93% 22733 9,81% 15400 5,89% 10146 1,36% 2 475                     

Odměny členům orgánů 

Náklady na sociální 15,64% 7169 10,33% 5477 5,95% 3482 1,41% 876                        

Sociální náklady 11,35% 605 9,76% 579 6,42% 418 1,39% 96                          

Daně a poplatky 22,28% 131 -3,89% -28 202,89% 1402 -30,20% 632 -                       

Odpisy dlouhodobého -6,13% -2017 3,61% 1116 -10,26% -3281 65,91% 18 921                  

Tržby z prodeje -1,08% -3844 3,31% 11609 -29,25% -105995 -13,35% 34 216 -                 

Tržby z prodeje 509,90% 3141 39,13% 1470 211,23% 11041 -84,36% 13 724 -                 

Tržby z prodeje materiálu -1,97% -6985 2,92% 10139 -32,77% -117036 -8,54% 20 492 -                 

Zůstatková cena 12,30% 39382 -3,83% -13766 -32,25% -111478 -19,99% 46 812 -                 

Zůstatková cena -100,00% -163 3925 574,34% 22543 -100,00% 26 468 -                 

Prodaný materiál 12,36% 39545 -4,92% -17691 -39,22% -134021 -9,79% 20 344 -                 

Změna s tavu rezerv, 

opravných položek v provozní 

oblasti  a  komplexních 

nákladů příš tích období -121,42% 25867 -745,29% -34015 -60,69% 17873 -152,00% 17 599                  

Ostatní provozní výnosy 19,85% 4513 -9,01% -2456 -29,57% -7331 469,17% 81 935                  

Ostatní provozní náklady 11,69% 3060 108,91% 31847 -56,18% -34317 261,09% 69 897                  

Převod provozních 

Převod provozních 

Provozní výsledek 21,12% 7052 15,88% 6422 36,87% 17284 -13,48% 8 648 -                    
Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 1298 -12,87% -167 32,18% 364 -18,13% 271 -                       
Výnosy z podílů v 

ovládaných osob a v 1298 -12,87% -167 32,18% 364 -18,13% 271 -                       
Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku -100,00% -790 0 -                          

Výnosové úroky -78,55% -216 28,81% 17 14,47% 11 58,62% 51                          

Nákladové úroky 62,34% 3789 -32,85% -3241 -11,12% -737 53,81% 3 169                     

Ostatní finanřní výnosy 88,00% 60305 -31,68% -40818 -20,84% -18339 15,70% 10 942                  

Ostatní finanční náklady 95,21% 61449 -26,10% -32880 -6,24% -5806 4,18% 3 651                     

Finanční výsledek 452,78% -4641 85,55% -4847 108,64% -11421 -17,79% 3 902                     

Daň z příjmů za běžnou -55,28% -3381 -87,09% -2382 1131,44% 3994 -56,82% 2 470 -                    

 - splatná -47,61% -3074 -98,43% -3330 2349,06% 1245 10,79% 140                        

 - odložená 90,03% -307 -146,30% 948 916,33% 2749 -85,60% 2 610 -                    

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 22,06% 5792 12,35% 3957 5,19% 1869 -6,01% 2 276 -                    

Výsledek hospodaření za 

účení období (+/-) 22,06% 5792 12,35% 3957 5,19% 1869 -6,01% 2 276 -                    
Výsledek hospodaření 

před zdaněním (+/-) 7,45% 2411 4,53% 1575 16,13% 5863 -11,24% 4 746 -                    

změna 2011-2010 změna 2012-2011 změna 2013-2012 změna 2014-2013
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Příloha č. 6. Vertikální analýza aktiv 

 

  

Označení AKTIVA 2010 2011 2012 2013 2014

a b netto netto netto netto netto

AKTIVA CELKEM 1 631 550     100,00% 1 763 475     100,00% 1 672 238     100,00% 2 047 379     100,00% 2 186 896     100,00%

A. Pohledávky za upsaný základní -                  -                  -                  -                  -                  

B. Dlouhodobý majetek 260 864        15,99% 267 279        15,16% 325 360        19,46% 463 691        22,65% 643 210        29,41%

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 818             1,46% 1 029             0,38% 2 076             0,64% 4 553             0,98% 3 166             0,49%

B.I.         1. Zřizovací výdaje -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

3. Software 3 818             100,00% 1 029             100,00% 2 076             100,00% 4 490             98,62% 3 166             100,00%

4. Ocenitelná práva -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

5. Goodwill -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

6. Jiný dlouhodobý nehmotný -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

7. Nedokončený dlouhodobý -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% 63                  1,38% -                  0,00%

8. Poskytnuté zálohy na DNM -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 244 447        93,71% 249 238        93,25% 297 477        91,43% 419 946        90,57% 585 030        90,95%

B. II.       1. Pozemky 6 029             2,47% 6 029             2,42% 7 914             2,66% 8 716             2,08% 11 396          1,95%

2. Stavby 179 963        73,62% 174 137        69,87% 227 574        76,50% 281 709        67,08% 346 323        59,20%

3.

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 57 250          23,42% 67 634          27,14% 56 957          19,15% 74 647          17,78% 137 092        23,43%

4. Pěstitelské celky trvalých -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

6.

Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek -                  0,00% 92                  0,04% 92                  0,03% 92                  0,02% 92                  0,02%

7.

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 493                0,20% 726                0,29% 4 940             1,66% 18 939          4,51% 89 638          15,32%

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 702                0,29% 620                0,25% -                  0,00% 35 843          8,54% 489                0,08%

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 12 599          4,83% 17 012          6,36% 25 807          7,93% 39 192          8,45% 55 014          8,55%

B. III.      1. Podíly - ovládaná osoba 12 599          100,00% 17 012          100,00% 25 807          100,00% 39 192          100,00% 55 014          100,00%

2.

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

3.

Ostatní dlouhodobé cenné 

papíry a podíly -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

4.

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo 

ovládající osoba, podstatný vliv -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

5.

Jiný dlouhodobý finanční 

majetek -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

7.

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý finanční majetek -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

C. Oběžná aktiva 1 363 349     83,56% 1 469 942     83,35% 1 336 768     79,94% 1 575 513     76,95% 1 531 288     70,02%

C. I. Zásoby 699 822        51,33% 676 110        46,00% 712 229        53,28% 648 995        41,19% 756 376        49,39%

C. I.        1. Materiál 251 843        35,99% 182 731        27,03% 111 091        15,60% 18 967          2,92% 265 058        35,04%

2. Nedokončená výroba a 105 116        15,02% 189 220        27,99% 227 000        31,87% 186 057        28,67% 170 823        22,58%

3. Výrobky 45 048          6,44% 45 241          6,69% 82 947          11,65% 69 189          10,66% 51 536          6,81%

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich 

skupiny -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

5. Zboží 198 220        28,32% 168 254        24,89% 255 714        35,90% 188 751        29,08% 205 537        27,17%

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 99 595          14,23% 90 664          13,41% 35 477          4,98% 15 323          2,36% 63 422          8,38%

C. II. Dlouhodobé pohledávky 13 672          1,00% 1 623             0,11% 104                0,01% 2 233             0,14% 2 323             0,15%

C. II.       1. Pohledávky z obchodních vztahů 12 384          90,58% 1 356             83,55% 87                  83,65% 2 198             98,43% 2 288             98,49%

2. Pohledávky - ovládaná nebo -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

3. Pohledávky - podstatný vliv -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

4.

Pohledávky za společníky, členy 

družstva, účastníky sdružení -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 268                1,96% 267                16,45% 17                  16,35% 35                  1,57% 35                  1,51%

6. Dohadné účty aktivní -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

7. Jiné pohledávky 1 020             7,46% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

8. Odložená daňová pohledávka -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%
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C. III. Krátkodobé pohledávky 649 004        47,60% 791 421        53,84% 622 077        46,54% 923 703        58,63% 771 232        50,36%

C. III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 449 718        69,29% 757 999        95,78% 577 172        92,78% 881 707        95,45% 630 951        81,81%

2. Pohledávky - ovládaná nebo 187 773        28,93% 25 914          3,27% 18 471          2,97% 25 178          2,73% 61 172          7,93%

3. Pohledávky - podstatný vliv -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

4.
Pohledávky - za společníky, členy 

družstva, účastníky sdružení -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

6. Stát - daňové pohledávky 7 858             1,21% 3 012             0,38% 25 227          4,06% 14 776          1,60% 37 467          4,86%

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 775             0,43% 3 374             0,43% 929                0,15% 1 476             0,16% 21 670          2,81%

8. Dohadné účty aktivní 872                0,13% 485                0,06% -                  0,00% -                  0,00% 5 553             0,72%

9. Jiné pohledávky 8                     0,00% 637                0,08% 278                0,04% 566                0,06% 14 419          1,87%

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 851                0,06% 788                0,05% 2 358             0,18% 582                0,04% 1 357             0,09%

C. IV.     1. Peníze 851                100,00% 788                100,00% 462                19,59% 578                99,31% 225                16,58%

2. Účty v bankách -                  0,00% -                  0,00% 1 896             80,41% 4                     0,69% 1 132             83,42%

3. Krátkodobé cenné papíry -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

4. Pořizovací krátkodobý finanční -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00% -                  0,00%

D. Časové rozlišení 7 337             0,54% 26 254          1,79% 10 110          0,76% 8 175             0,52% 12 398          0,81%
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Příloha č. 7. Vertikální analýza pasiv 

 

Označení PASIVA 2010 2011 2012 2013 2014

a b

PASIVA CELKEM 1 631 550  100,00% 1 763 475  100,00% 1 672 238  100,00% 2 047 379  100,00% 2 186 896  100,00%

A. Vlastní kapitál 889 577      54,52% 926 039      52,51% 970 841      58,06% 1 014 836  49,57% 1 056 629  48,32%

A. I. Základní kapitál 501 200      56,34% 501 200      54,12% 501 200      51,63% 501 200      49,39% 501 200      47,43%

A. I.        1. Základní kapitál 501 200      100,00% 501 200      100,00% 501 200      100,00% 501 200      100,00% 501 200      100,00%

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

3. Změny základního kapitálu -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

A. II. Kapitálové fondy 11 133        1,25% 15 546        1,68% 24 342        2,51% 30 463        3,00% 36 657        3,47%

A. II.       1. Emisní ážio -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

2. Ostatní kapitálové fondy -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

3. Oceňovací rozdíly z přecenění 11 133        100,00% 15 546        100,00% 24 342        100,00% 30 463        100,00% 36 657        100,00%

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách společností -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

5. Rozdíl z přeměn společností -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

6.

Rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A. III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond, 

ostatní fondy ze zisku 243 067      27,32% 243 067      26,25% 243 067      25,04% 243 067      23,95% 243 067      23,00%

A. III.     1. Rrezervní fond /nedělitelný fond 243 067      100,00% 243 067      100,00% 243 067      100,00% 243 067      100,00% 243 067      100,00%

2. Statutární a ostatní fondy -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých 

let 107 920      12,13% 134 177      14,49% 166 226      17,12% 202 231      19,93% 240 106      22,72%

A. IV.     1. Nerozdělený získ minulých let 107 920      100,00% 134 177      100,00% 166 226      100,00% 202 231      100,00% 240 106      100,00%

2. Neuhrazená ztráta minulých let -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

3.

Jiný výsledek hospodaření 

minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A. V. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 26 257        2,95% 32 049        3,46% 36 006        3,71% 37 875        3,73% 35 599        3,37%

A. V.      1.

Rozhodnuto o zálohách na výplatu 

podílu na zisku 1,61% 1,82% 2,15% 1,85% 1,63%

B. Cizí zdroje 741 948      45,48% 829 477      47,04% 695 396      41,58% 1 017 485  49,70% 1 124 322  51,41%

B. I. Rezervy 34 788        4,69% 11 438        1,38% 10 115        1,45% -               0,00% -               0,00%

B. I.        1.

Rezervy podle zvlášntích právních 

předpisů 33 969        97,65% 11 438        100,00% 10 115        100,00% -               0,00% -               0,00%

2.

Rezerva na důchody a podobné 

závazky -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

3. Rezerva na daň z přijmů -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

4. Ostatní rezervy 819              2,35% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

B. II. Dlouhodobé závazky 13 322        1,80% 12 674        1,53% 12 974        1,87% 16 023        1,57% 16 462        1,46%

B. II.       1. Závazky z obchodních vztahů -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

3. Závazky - podstatný vliv -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

4.

Závazky ke společníkům, členům 

družstva, účastníkům sdružení -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

5. Dlouhodobé přijaté zálohy -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

6. Vydané dluhopisy -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

7. Dlouhodobé směnky k úhradě -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

8. Dohadné účty pasivní -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

9. Jiné závazky -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

10. Odložený daňový závazek 13 322        100,00% 12 674        100,00% 12 974        100,00% 16 023        100,00% 16 462        100,00%

B. III. Krátkodobé závazky 436 956      58,89% 529 673      63,86% 454 432      65,35% 423 479      41,62% 477 463      42,47%

B. III.      1. Závazky z obchodních vztahů 276 152      63,20% 411 714      77,73% 407 110      89,59% 369 226      87,19% 433 969      90,89%

2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající 

osoba 2 060          0,47% 1 805          0,34% 22                0,00% 570              0,13% 769              0,16%

3. Závazky - podstatný vliv -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

4.

Závazky ke společníkům, členům 

družstva, účastníkům sdružení -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

5. Závazky k zaměstnancům 116 305      26,62% 11 271        2,13% 11 810        2,60% 11 942        2,82% 12 405        2,60%

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění 5 362          1,23% 6 376          1,20% 6 706          1,48% 6 764          1,60% 7 044          1,48%

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 706          0,39% 5 751          1,09% 1 668          0,37% 1 653          0,39% 2 625          0,55%

8. Krátkodobé přijaté zálohy 25 020        5,73% 90 636        17,11% 25 799        5,68% 24 405        5,76% 17 832        3,73%

9. Vydané dluhopisy -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

10. Dohadné účty pasivní 3 863          0,88% 2 120          0,40% 1 317          0,29% 8 919          2,11% 2 819          0,59%

11. Jiné závazky 6 488          1,48% -               0,00% -               0,00% -               0,00% -               0,00%

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 256 882      34,62% 275 692      33,24% 217 875      31,33% 577 983      56,81% 630 397      56,07%

B. IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 13 529        5,27% 9 323          3,38% 5 506          2,53% 28 660        4,96% 143 314      22,73%

2. Krátkodobé bankovní úvěry 242 128      94,26% 265 155      96,18% 211 155      96,92% 548 109      94,83% 485 869      77,07%

3. Krátkodobé finanční výpomoci 1 225          0,48% 1 214          0,44% 1 214          0,56% 1 214          0,21% 1 214          0,19%

C. Časové rozlišení 25                0,00% 7 959          0,45% 6 001          0,36% 15 058        0,74% 5 945          0,27%
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Příloha č. 8. Vertikální analýza VZZ 

 

  

Označení Text 2010 2011 2012 2013 2014

a b

Celkové náklady 1 733 000    100,00% 2 519 440    100,00% 3 051 211    100,00% 2 461 261    100,00% 2 470 084    100,00%

Provozní náklady 1 662 381    95,93% 2 383 583    94,61% 2 951 475    96,73% 2 368 068    96,21% 2 370 071    95,95%

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 447 752       26,93% 879 860        36,91% 853 580        28,92% 661 377        27,93% 700 884        29,57%

B. Výkonová spotřeba 670 819       40,35% 862 983        36,21% 1 450 545    49,15% 1 175 096    49,62% 1 075 172    45,36%

C. Osobní náklady 185 406       11,15% 215 913        9,06% 237 369        8,04% 251 415        10,62% 254 862        10,75%

D. Daně a poplatky 588               0,04% 719                0,03% 691                0,02% 2 093            0,09% 1 461            0,06%

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 32 889          1,98% 30 872          1,30% 31 988          1,08% 28 707          1,21% 47 628          2,01%

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 320 049       19,25% 359 431        15,08% 345 665        11,71% 234 187        9,89% 187 375        7,91%

G.

Změna stavu rezerv, opravných položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 21 303 -         -1,28% 4 564            0,19% 29 451 -         -1,00% 11 578 -         -0,49% 6 021            0,25%

H. Ostatní provozní náklady 26 181          1,57% 29 241          1,23% 61 088          2,07% 26 771          1,13% 96 668          4,08%

Finanční náklady 70 619          4,07% 135 857        5,39% 99 736          3,27% 93 193          3,79% 100 013        4,05%

J. Prodané cenné papíry a podíly -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

K. Náklady z finančního majetku -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

P. Nákladové úroky 6 078            8,61% 9 867            7,26% 6 626            6,64% 5 889            6,32% 9 058            9,06%

O. Ostatní finanční náklady 64 541          91,39% 125 990        92,74% 93 110          93,36% 87 304          93,68% 90 955          90,94%

R. Mimořádné náklady -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

Označení Text 2010 2011 2012 2013 2014

a b

Celkové výnosy 1 765 373    100,00% 2 554 224    100,00% 3 067 570    100,00% 2 503 483    100,00% 2 507 560    100,00%

Provozní výnosy 1 695 779    96,06% 2 424 033    94,90% 2 978 347    97,09% 2 432 224    97,15% 2 425 579    96,73%

I. Tržby za prodej zboží 576 386       33,99% 1 098 986    45,34% 1 044 139    35,06% 853 104        35,08% 856 114        35,30%

II. Výkony 742 085       43,76% 947 070        39,07% 1 547 078    51,94% 1 305 316    53,67% 1 247 942    51,45%

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 354 570       
20,91%

350 726        
14,47%

362 335        12,17% 256 340        10,54% 222 124        
9,16%

IV. Ostatní provozní výnosy 22 738          1,34% 27 251          1,12% 24 795          0,83% 17 464          0,72% 99 399          4,10%

Finanční výnosy 69 594          3,94% 130 191        5,10% 89 223          2,91% 71 259          2,85% 81 981          3,27%

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -                 
0,00%

1 298            
1,00%

1 131            1,27% 1 495            2,10% 1 224            
1,49%

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 790               
1,14%

-                 
0,00%

-                 0,00% -                 0,00% -                 
0,00%

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů -                 
0,00%

-                 
0,00%

-                 0,00% -                 0,00% -                 
0,00%

X. Výnosové úroky 275               0,40% 59                  0,05% 76                  0,09% 87                  0,12% 138                0,17%

XI. Ostatní finanřní výnosy 68 529          98,47% 128 834        98,96% 88 016          98,65% 69 677          97,78% 80 619          98,34%

XIII. Mimořádné výnosy -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00%

Analýza nákladů

Analýza výnosů
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Příloha č. 9. Analýza poměrových ukazatelů 

Aktivita 

 

Zadluženost 

 

  

Položka 2010 2011 2012 2013 2014

Tržby z prodeje zboží, služeb a vlastních výrobků 1 489 521  2 022 230  2 463 470  2 076 083  1 884 421  

Celková aktiva 1 631 550  1 763 475  1 672 238  2 047 379  2 186 896  

Krátkodobé pohledávky 649 004      791 421      622 077      923 703      771 232      

Zásoby 699 822      676 110      712 229      648 995      756 376      

Krátkodobé závazky 680 309      796 042      666 801      972 802      964 546      

Ukazatele Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014

Obrat celkových aktiv (2.16) 0,91 1,15 1,47 1,01 0,86

Doba obratu aktiv (dny) (2.17) 394               314               244               355               418               

Obrat zásob (2.18) 2,13 2,99 3,46 3,20 2,49

Doba obratu zásob (dny) (2.19) 169               120               104               113               144               

Doba splatnosti pohledávek (dny) (2.21) 157               141               91                 160               147               

Doba splatnosti závazků (dny) (2.23) 164               142               97                 169               184               

Vstupy 2010 2011 2012 2013 2014

Cizí zdroje 741 948      829 477      695 396      1 017 485  1 124 322  

Celková aktiva 1 631 550  1 763 475  1 672 238  2 047 379  2 186 896  

Vlastní kapitál 889 577      926 039      970 841      1 014 836  1 056 629  

Nákladové úroky 6 078          9 867          6 626          5 889          9 058          

Zisk před zdaněním a úroky 32 335        41 916        42 632        43 764        44 657        

Dlouhodobé cizí zdroje 26 851        21 997        18 480        44 683        159 776      

Dlouhodobý majetek 260 864      267 279      325 360      463 691      643 210      

Ukazatele 2010 2011 2012 2013 2014

Ukazatel celkové zadluženosti (2.11) 45,48% 47,04% 41,58% 49,70% 51,41%

Koeficient zadluženosti (2.12) 0,83 0,90 0,72 1,00 1,06

Koeficient samofinancování (2.13) 0,55 0,53 0,58 0,50 0,48

Ukazatel úrokového krytí (2.14) 5,32 4,25 6,43 7,43 4,93

Krytí dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji
(2.15) 3,51 3,55 3,04 2,28 1,89
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Likvidita 

 

Rentabilita 

 

 

  

Vstupy 2010 2011 2012 2013 2014

Oběžná aktiva 1 363 349    1 469 942    1 336 768    1 575 513       1 531 288       

Krátkodobé závazky 680 309       796 042       666 801       972 802          964 546          

Zásoby 699 822       676 110       712 229       648 995          756 376          

Krátkodobý finanční majetek 851               788               2 358            582                  1 357               

Ukazatele Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014

Celková likvidita (běžná) (2.10) 2,00 1,85 2,00 1,62 1,59

Rychlá likvidita (pohotová) (2.9) 0,98 1,00 0,94 0,95 0,80

Okamžitá likvidita (hotovostní) (2.8) 0,0013 0,0010 0,0035 0,0006 0,0014

Čistý pracovní kapitál (2.4) 683 040          673 900          669 967          602 711             566 742             

Označení Položka 2010 2011 2012 2013 2014

EAT Čistý zisk 26 257                 32 049                 36 006                 37 875                 35 599                 

EBIT Zisk před zdaněním a úroky 32 335                   41 916                   42 632                   43 764                   44 657                   

E Vlastní kapitál 889 577              926 039              970 841              1 014 836           1 056 629           

DLZ Dlouhodobé závazky 13 322                 12 674                 12 974                 16 023                 16 462                 

A Celková aktiva 1 631 550           1 763 475           1 672 238           2 047 379           2 186 896           

TR
Tržby z prodeje zboží, služeb 

a vlastních výrobků 1 489 521           2 022 230           2 463 470           2 076 083           1 884 421           

Rez Rezervy 34 788                 11 438                 10 115                 -                         -                         

DLBÚ Dlouhodobé bankovní úvěry 13 529                 9 323                   5 506                   28 660                 143 314              

Označení Ukazatele Vzorec 2010 2011 2012 2013 2014

ROE Rentabilita vlastního kapitálu (2.6) 2,95% 3,46% 3,71% 3,73% 3,37%

ROA Rentabilita celkových aktiv (2.5) 1,98% 2,38% 2,55% 2,14% 2,04%

ROS Rentabilita tržeb (2.7) 2,17% 2,07% 1,73% 2,11% 2,37%

Kapitál 2010 2011 2012 2013 2014

Cizí kapitál 741 948         829 477         695 396         1 017 485         1 124 322         

Nákladové úroky 6 078             9 867             6 626             5 889                 9 058                 

Vlastní kapitál 889 577         926 039         970 841         1 014 836         1 056 629         

Zisk 26 257           32 049           36 006           37 875              35 599              

Úroková míra 0,82% 1,19% 0,95% 0,58% 0,81%

ROE 2,95% 3,46% 3,71% 3,73% 3,37%
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Příloha č. 10 DuPontův pyramidální rozklad 

 

ROE

Rok EAT/VK

2010 3,0%

2011 3,5%

2012 3,7%

2013 3,7%

2014 3,4%

Zisk. Marže Obrátka A Fin. Páka

EAT/V V/A A/VK

1,5% 1,08 1,83

1,3% x 1,45 x 1,90

1,2% 1,83 1,72

1,5% 1,22 2,02

1,4% 1,15 2,07

Daň.red.Z ROS Obr.DHM Zadluž.VK

EAT/EBT EBT/V V/DHM DHM/A CK/VK FM/Kr.záv. Kr.záv./CK FM kr./A

0,81 1,8% 7,22 0,15 0,83 0,00 0,59 0,00

0,92 x 1,4% 10,25 x 0,14 0,90 x 0,21 x 0,64 / 0,00

0,99 1,2% 10,31 0,18 0,72 0,01 0,65 0,00

0,90 1,7% 5,96 0,21 1,00 0,00 0,42 0,00

0,95 1,5% 4,29 0,27 1,06 0,00 0,42 0,00

V/V N/V

1 98,2%

1 − 98,6%

1 99,5%

1 98,3%

1 98,5%

N PZ/V VS/V ODP/V Os.N/V N.úroky/V ost.N/V

25,4% 38,0% 1,9% 10,5% 0,3% 22,4%

34,4% ⁺ 33,8% ⁺ 1,2% ⁺ 8,5% ⁺ 0,4% ⁺ 20,5%

27,8% 47,3% 1,0% 7,7% 0,2% 15,4%

26,4% 46,9% 1,1% 10,0% 0,2% 13,7%

28,0% 42,9% 1,9% 0,4% 0,4% 15,3%


