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1 Úvod

Finanční analýza je nezbytnou součástí podnikové strategie. Je účinným nástrojem

v řízení podniku, je zdrojem informací pro úspěšná rozhodnutí managementu podniku.

Pro podnik je důležité udržet se na trhu nejen v době prosperity, ale i během hospodářské

krize, kdy pomůže včas odhalit slabé stránky a včas na ně zareagovat. Pomocí finanční

analýzy je nejen zjišťována současná situace, ale sleduje i vývoj v čase. Právě včasné

odhalení rizik a jejich náprava hraje důležitou roli pro zachování finančního zdraví

podniku. Kvalitně posoudit finanční zdraví firmy je možné jen tehdy, pokud se provádí

komplexní a rozsáhlá finanční analýza, která se nesoustředí jen na jeden aspekt, ale

posuzuje firmu z různých hledisek a analyzuje dané ukazatele do hloubky.

Tématem této práce je analýza finanční situace společnosti. Cílem této práce je provést

zhodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí vybraných metod za období

2008-2016, ze zjištěných výsledků vyvodit závěry a navrhnout případně vhodná dopo-

ručení.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou tématických částí a to část teoretickou, kde je

popsána metodika a část praktickou, kde je teoretická část aplikována.

V úvodu je popsána deskripce významu finanční analýzy, možnosti její využití. Je uveden

cíl bakalářské práce a jaká metodika a postup bude použit.

Druhá část teoreticky popisuje metody finanční analýzy použité v této práci. Předložená

práce se soustředí nejprve na metody posuzující jednotlivě vybrané aspekty zdraví firmy.

Poté jsou zde rozebrány metody posuzující zdraví firmy komplexně.

Třetí část práce je praktická. V této části je charakteristika výrobního podniku KES –

kabelové a elektrické systémy spol. s r.o. a je zde provedena finanční analýza tohoto

podniku na základě aplikací metod popsaných v teoretické části. Data byla získána
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z veřejně dostupných zdrojů. Tato finanční analýza zahrnuje období od roku 2008 do

roku 2016. V praktické části je posouzeno finanční zdraví vybrané firmy z několika

pohledů a to z pohledu rentability, likvidity, zadlužení a aktivity a nakonec je zdraví firmy

posouzeno komplexními bankrotními modely vytvořenými v zahraničí a pro situaci

v České republice upravenými indexy IN a to speciálně indexem IN05, který posuzuje

bankrotní situaci ve firmě a také indexem IN99, který posuzuje podnik z pohledu bonity

a schopnosti vytvářet přidané hodnoty v budoucnosti.

Ve čtvrté části práce je provedeno vyhodnocení výsledků finanční analýzy a identifikace

významných skutečností, na které byla zaměřena pozornost při formulaci doporučení.

Pátá část je věnována závěrečnému shrnutí výsledků finanční analýzy podniku.
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2 Teoretická východiska finanční analýzy

podniku

2.1 Charakteristika finanční analýzy

Finanční zdraví a výkonnost firmy zajímá z různých důvodů několik skupin, ať už jde o:

1. vedení podniku, (viz obr. 1)

2. majitele,

3. financující instituce,

4. obchodní partnery.

Měření finančního zdraví a výkonnosti firmy je tedy důležitý proces, který má vše-

stranné využití. Toto měření lze provádět na základě mnoha ukazatelů. Nejjednodušší

a nejlevnější řešení spočívá v analýze finančních ukazatelů získaných z dostupných

zdrojů, v tzv. finanční analýze.

Na finanční analýzu v ekonomickém prostředí můžeme nahlížet z různých pohledů.

Nejčastější zaměření finanční analýzy je vyvozování závěru o ekonomické situaci pod-

niku z účetních výkazu. O situaci podniku k určitému datu nás informuje účetní výkaz

rozvaha. O údajích za určité období nás informuje např. výkaz zisku a ztráty nebo pře-

hled o peněžních tocích. Rozbor dat z těchto výkazů je prováděn z výsledků finančního

hospodaření minulých let, současných výsledků a předvídání budoucích finančních

podmínek. Aby data měla správnou vypovídací schopnost, dále se třídí, poměřují se

navzájem i mezi sebou, kvantifikují se vztahy a souvislosti mezi daty a určuje se je-

jich vývoj. „Tím se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovaných dat, zvyšuje se jejich

informační hodnota.” (Sedláček, 2007, str. 3).

Cílem finanční analýzy je posílit schopnost podniku přijímat takové rozhodnutí a vhodné
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Obrázek 1: Začlenění finanční analýzy do podnikového řízení
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Zdroj: Vlastní zpracování podle www.financnianalyza.cz

řešení do budoucna, které posílí finanční zdraví podniku. Cílem tedy je posouzení,

vyhodnocení a popis finanční situace podniku. Finanční analýza by měla:

• ohodnotit stávající finanční situaci,

• včas rozpoznat finanční problémy,

• rozpoznat a popsat příležitosti a silné stránky podniku,

• vyslovit rozhodnutí, jestli ponechat nebo změnit stávající finanční politiku.

Finanční analýza posuzuje finanční situaci podniku komplexně v souhrnu jak:

• z krátkodobého hlediska, tj. posuzuje platební schopnost v blízkém horizontu

(maximálně rok),

• z dlouhodobého hlediska, tj. posuzuje schopnost podniku vyrovnat se s dlouho-

dobými závazky (obvykle delší období než jeden rok).

Nedílnou součástí finanční analýzy je posouzení z pohledu výkonnosti a efektivity.

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu

Finanční analýza potřebuje pro své hodnocení finanční data. Finanční učetnictví posky-

tuje data pro vnější uživatele, kteří si mohou udělat přehled o:

• majetku,
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• vlastním kapitálu,

• cizích zdrojích,

• nákladech,

• výnosech,

• peněžních tocích,

• dosaženém výsledku hospodaření daného podniku a pod.

Finanční účetnictví je zkompletováno v účetní závěrce, která se skládá z údajů externího

charakteru a jsou veřejně přístupné. Jsou to:

• rozvaha,

• výkaz zisku a ztráty,

• přehled o peněžních tocích,

• přehled o změnách vlastního kapitálu,

• a přílohy a komentáře k jednotlivým předchozím výkazům.

Každá firma si samozřejmě vede také interní a veřejně nepřístupné vlastní finanční

výkazy.

Účetní výkazy a další data potřebná pro finanční analýzu by měla být:

• srozumitelná, prezentovaná v obecně známé standardizované formě,

• spolehlivá, pravdivě popisující skutečnost,

• srovnatelná, tedy vhodná pro analýzy časových trendů v jednom podniku, nebo

pro analýzy mezi různými podniky,

• objektivní, vycházející z průkazných a ověřitelných zdrojů,

• relevantní, tedy měly by přinášet užitečné informace.

Tyto vlastnosti účetních výkazů jsou garantovány účetními standardy, vnitrostátními

předpisy v ČR v návaznosti na legislativu Evropské unie, viz např. Svatošová, Trávníč-

ková, & Pilátová (2017).

Systém účetních výkazů, který je firma povinná publikovat, závisí také na velikosti

a typu účetní jednotky. Např. malé účetní jednotky nemusí sestavovat a prezentovat

přehled o peněžních tocích a přehled změn vlastního kapitálu.
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2.2.1 Rozvaha

Rozvaha nebo také bilance je statický účetní výkaz, který podává informace o finanční po-

zici účetní jednotky, tj. o stavu aktiv a pasiv k určitému okamžiku v peněžním vyjádření.

Je to základní účetní výkaz a většina ostatních výkazů je s rozvahou propojena.

V rozvaze figurují data v peněžním vyjádření.

Rozvaha poskytuje přehled o finanční situaci jednak z pohledu formy a složení majetku,

jednak z pohledu vlastnictví. Rozvaha sleduje na jedné straně aktiva a na straně druhé

pasiva.

Rozvaha je založena na bilanční rovnici, kde

součet aktiv � součet pasiv . (2.1)

Aktiva představují konkrétní formy majetku podniku sloužící k podnikání, sestavené

v rozvaze podle zákonné struktury, nejlépe v pořadí od nejméně likvidních položek, např.

dlouhodobý majetek a pod., až po nejlikvidnější jako jsou oběžná aktiva, krátkodobý

finanční majetek atd.

Pasiva představují zdroje podniku. Měla by být řazena v pořadí:

1. vlastní zdroje, vlastní kapitál

2. cizí zdroje.

Rozvaha je výkaz z časového hlediska statický a doopravdy nevyjadřuje skutečnou

hodnotu aktiv a pasiv, protože je sestavována na bázi historických cen a nebere v úvahu

inflaci.

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty nebo-li výsledovka udává informace o výnosech, nákladech a tvorbě

výsledku hospodaření ve sledovaném období. Na rozdíl od rozvahy, která sleduje jediný

okamžik, je ve výkazu zisku a ztráty zachycen časový interval. Údaje z výkazu zisku

a ztráty jsou přeneseny do rozvahy.
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Podnik využívá členění nákladů k přehledu činností, které uskutečnil pro podnika-

telskou činnost a členění výnosů, které během období získal. Výsledek hospodaření

představuje rozdíl mezi náklady a výnosy, který představuje zisk nebo ztrátu za dané

období.

Akruální princip využívaný ve výkazu zisku a ztráty zaručuje podniku jistotu, že náklady

a výnosy jsou zachyceny v účetním období, ve kterém byly uskutečněny bez ohledu na

to, zda se uskutečnil příslušný peněžní tok.

2.2.3 Výkaz cash flow

Přehled o peněžních tocích je účetní výkaz, který zachycuje tvorbu a užití peněžních pro-

středků za určité období. Zachycuje přírůstky, úbytky a změnu stavu peněžních pro-

středků. Ukazuje stav peněžních prostředků na začátku a na konci účetního období.

Získané informace slouží k přehledu podniku o jeho platební schopnosti a o tom, kde

získal a za jakým účelem vynaložil peněžní prostředky. Umožňuje zjistit příčinu platební

neschopnosti podniku.

Zatímco vypovídací schopnost předchozích výkazů je snížena tím, že nesledovaly sku-

tečné peněžní toky, protože mezi náklady a výnosy, respektive mezi příjmy a výdaji

existuje věcný a časový nesoulad, výkaz cash flow sleduje skutečný stav peněžních

prostředků.

2.2.4 Výkazy vnitropodnikového účetnictví

Dalším zdrojem pro finanční analýzu jsou výkazy vnitropodnikového účetnictví. Tyto

výkazy jsou určeny především managementu a dalším vnitropodnikovým útvarům

a jsou veřejně nepřístupné, tzv. interní.

Mezi tyto můžeme zařadit výkazy zobrazující náklady podniku v nejrůznějším členění

např. druhové a kalkulační, dále výkazy o spotřebě nákladů rozdělené na vnitropodni-

ková střediska či jednotlivé pracovní výkony a pod.
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2.2.5 Příloha k účetním výkazům a výroční zpráva

Příloha k účetní závěrce podá bližší a doplňující informace, které podnik uvedl ve

výše zmíněných dokumentech. Kromě údajů týkající se identifikace podniku, jsou zde

uvedeny doplňující informace k majetku a závazkům podniku, k půjčkám a úvěrům,

o způsobech odpisování majetku a další. Celkový obsah přílohy je právně upraven

Vyhláškou, č. 500/2002, §39.

Výroční zpráva je dokument, který sestavují jen podniky, které musí mít účetní závěrku

ověřenou auditorem. V tomto dokumentu podnik informuje o svých podnikatelských

záměrech, o své činnosti a celkovém hospodaření za dané období.

2.3 Základní metody finanční analýzy

Pro hodnocení podniku se vyvinuly obecně uznávané postupy, které poskytují věrný

obraz o finanční a majetkové situaci podniku jak pro vnitropodnikový management, tak

pro externí uživatele.

Nejrozšířenější způsoby tvorby finanční analýzy jsou:

• fundamentální analýza a

• technická analýza.

Fundamentální analýza, tzv. kvalitativní, je založena na širokých znalostech vzájemných

souvislostí mezi ekonomickými a neekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků, na

jejich subjektivních odhadech i na citu pro situaci a jejich trendy (Sedláček, 2007, str. 9).

Fundamentální analýza se zabývá podrobnou identifikací vnitřního a vnějšího pro-

středí podniku, jako je makroprostředí a mikroprostředí podniku. Dále probíhající fází

působení podniku na trhu a charakteristikou podnikových cílů.

Technická analýza, tzv. kvantitativní, se zabývá zpracováním ekonomických dat na zá-

kladě algoritmizovaných matematických a statistických metod a posuzuje výsledky

těchto metod.

Metody finanční analýzy jsou rozděleny do dvou skupin:
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• elementární metody finanční analýzy,

• vyšší metody.

2.3.1 Elementární metody finanční analýzy

Elementární metoda patří mezi základní metody finanční analýzy, pracuje s ukazateli

z účetních výkazů nebo s čísly z nich odvozených.

Ukazatele dělíme na extenzivní (objemové), které v peněžních jednotkách vyjadřují

stavové veličiny nebo jejich rozdíly, či tokové veličiny, které vyjadřují změny za určité

časové období.

Intenzivní (poměrové) ukazatele vyjadřují podíly dvou nebo více extenzivních ukazatelů.

Níže následuje podrobné členění elementárních metod dle Landy (2008).

1. analýza stavových (absolutních) ukazatelů,

• horizontální analýza,

• vertikální analýza,

2. analýza rozdílových a tokových ukazatelů,

• analýza pracovního kapitálu,

• analýza cash flow,

3. přímá analýza poměrových ukazatelů,

• analýza ukazatelů likvidity,

• analýza ukazatelů rentability,

• analýza ukazatelů zadluženosti,

• analýza ukazatelů aktivit,

• analýza ukazatelů kapitálového trhu,

• analýza ukazatelů na bázi cash flow,

4. analýza soustav ukazatelů,

• Du Pontův rozklad,

• pyramidové rozklady.
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2.3.2 Analýza absolutních ukazatelů

S účetními položkami můžeme pracovat dvojím způsobem. Buďto zpracováváme ab-

solutní ukazatele v tzv. horizontální analýze, nebo můžeme hodnotit procentuální údaje

vzhledem k celku v analýze vertikální.

Horizontální analýza

je založena na porovnání jednotlivých položek z účetních výkazů za určitá období

v časových řadách, tzn. horizontálně.

Pokud hodnotíme změny běžného období vzhledem k základnímu období, mluvíme

o analýze bazických indexů. Přičemž můžeme hodnotit buďto absolutní změnu

Xt − X0 , (2.2)

nebo změnu procentuální

Xt − X0
X0

· 100 , (2.3)

kde Xt je hodnota ukazatele v běžném období a X0 je hodnota ukazatele v základním

období.

Můžeme také hodnotit změny mezi běžným a předchozím obdobím, tj. analyzovat

řetězové indexy. Přičemž opět můžeme uvažovat buďto absolutní změny

Xt − Xt−1 , (2.4)

nebo změny procentuální

Xt − Xt−1
Xt−1

· 100 , (2.5)
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kde Xt je hodnota ukazatele v běžném období a Xt−1 je hodnota ukazatele v předchozím

období.

Aby vyhodnocení horizontální analýzy mělo vypovídací hodnotu, je třeba použít data

z delší časové řady.

Horizontální analýza postihuje obvykle vývojové trendy ve sledovaných ukazatelích

a její výsledky se velmi snadno a přehledně dají shrnout graficky.

Při hodnocení těchto časových řad v horizontální analýze by se měly brát v úvahu také

změny vnějších podmínek, jako je celkový stav tuzemské i mezinárodní ekonomiky,

situace na konkrétních trzích, požadavky zákazníků a dodavatelů, změny cen vstupního

materiálu nebo změny v daňové soustavě.

V horizontální analýze bychom měli brát v potaz také plánovaný vývoj firmy.

Vertikální analýza

Vertikální analýza, někdy také analýza struktury podniku, hodnotí dílčí údaje vzhledem

k základnímu údaji, základně, ve výkazu zisku a ztráty to může být např. výše tržeb

z hlavní činnosti. Absolutní hodnoty částečných ukazatelů z výkazu jsou převedeny na

hodnotu, která představuje procentuální podíly zvolené základny, která má tedy vždy

hodnotu 100 %.

Hodnotíme tedy podíly ve tvaru

Xi∑
i∈D

Xi
, (2.6)

kde Xi jsou dílčí ukazatelé a jejich součet je základní ukazatel.

Hlavní výhoda této analýzy je, že není tak závislá na změnách vnějších faktorů během

sledovaného období, jako horizontální analýza. Proto můžeme touto metodou porovná-

vat údaje z výkazů z různých období v dané firmě nebo lze porovnávat údaje z různých

podniků ve stejném oboru navzájem.

Touto analýzou nelze zjistit příčiny změn, pouze na změny poukazuje.
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Vertikálně-horizontální analýza

Kombinací předchozích dvou metod vzniká postup, při kterém lze sledovat vývoj podílu

jednotlivých částečných ukazatelů vzhledem k celku na časové ose.

2.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů

Struktura aktiv

dává informace o investovaném kapitálu. Výnosnější pro firmu je investovat do dlou-

hodobých aktiv, protože lze jimi dosáhnout vyšší výnosnosti. Oběžná aktiva sice mají

nulový výnos, ale pro zajištění likvidity firmy jsou nezbytná. Poměr mezi stálými a oběž-

nými aktivy záleží na typu hospodářské činnosti firmy. Platí pravidlo, čím méně rizikové

je umístění kapitálu, tím je menší výnosnost z této investice.

Struktura pasiv

ukazuje, z jak drahých zdrojů byla aktiva pořízena. Výhodnější bývá financování aktiv

z krátkodobých cizích zdrojů, která bývají levnější než dlouhodobé cizí zdroje. Eko-

nomická stabilita firmy zaručí solventnost a likviditu podniku. Při dodržení zlatého

bilančního pravidla, kdy platí, že dlouhodobý majetek je financován dlouhodobým kapi-

tálem a krátkodobý majetek krátkodobým kapitálem, finanční stabilita firmy nebude

narušená. U dlouhodobějšího porušování tohoto pravidla by mohlo dojít k insolventnosti

(viz obr. 2).

V analýze rozdílových ukazatelů sledujeme rozdíly mezi souhrnem určitých skupin

aktiv či pasiv k danému okamžiku.

Mezi rozdílové ukazatele orientující se na likviditu podniku, označované jako finanční

fondy patří:

• čistý pracovní kapitál,

• čistý peněžně pohledávkový finanční fond,

• čisté pohotové prostředky.
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Obrázek 2: Schéma agresivní strategie

Dlouhodobý majetek

Vlastní kapitál

Cizí kapitál dlouhodobý

ČPK < 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oběžný majetek Cizí kapitál krátkodobý

Zdroj: Vlastní zpracování podle Sedláčka (2007)

Obrázek 3: Schéma konzervativní strategie

Dlouhodobý majetek
Vlastní kapitál

Cizí kapitál dlouhodobý
ČPK > 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oběžný majetek Cizí kapitál krátkodobý

Zdroj: Vlastní zpracování podle Sedláčka (2007)

Čistý pracovní kapitál

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je jeden z nejčastějších rozdílových ukazatelů. Stanoví

se jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovým krátkodobým cizím

kapitálem (CKkr) (viz obr. 2 a 3). Výpočet provádíme vzorcem (Dluhošová, 2010, str. 85)

ČPK � OA − CKkr . (2.7)

Za krátkodobý kapitál považujeme kapitál splatný v rozmezí jednoho roku až 3 měsíců.

Tu část oběžných aktiv, která po pokrytí krátkodobých závazků zůstane volná, chápeme

jako finanční fond, který je pokryt dlouhodobým kapitálem. Čím vyšší bude hodnota

čistého pracovního kapitálu, tím lépe je schopen splácet své krátkodobé závazky a tím
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se stává podnik likvidnějším.

Při použití této analýzy je třeba klást důraz na strukturu oběžných aktiv a schopností

přeměnit je na peníze. Hodnotu čistého pracovního kapitálu snižují nelikvidní oběžná

aktiva, jako jsou nevymahatelné pohledávky, neprodejné zásoby nebo příliš vysoké

zásoby materiálu.

Pro lepší vypovídací schopnost čistého pracovního kapitálu je potřeba provést rozbor

struktury oběžných aktiv a jejich optimální výši. Mohou nastat tyto případy:

1. konzervativní způsob financovaní, překapitalizování,

2. agresivní způsob financování, podkapitalizování,

3. část krátkodobých závazků je kryta stálými aktivy.

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond

představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy, ze kterých jsou vyjmuty zásoby a nelikvidní

pohledávky a krátkodobými závazky.

Čisté pohotové prostředky

vyjadřují okamžitou likviditu podniku. Mezi nejlikvidnější položky oběžných aktiv

patří hotovostní peníze a peníze na bankovních účtech. V některých případech se mezi

pohotové prostředky řadí také peněžní ekvivalenty, jako jsou šeky, krátkodobé cenné

papíry a směnky, které lze snadno a v krátké době přeměnit na peníze. Čistý poho-

tový peněžní fond sleduje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě

splatnými závazky.

2.3.4 Analýza poměrových ukazatelů

Poměrové ukazatele jsou nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť

umožňuje získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách

podniku (Sedláček, 2007). Pomocí poměru představují ukazatelé vzájemný vztah dvou

položek účetních výkazů, které mají vzájemnou souvislost. S hloubkovou znalostí fun-
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gování firmy a kombinací s metodami absolutních a rozdílových ukazatelů, umožňují

smysluplnou interpretaci a komplexní finanční analýzu podniku.

Podle oblasti finanční analýzy se poměrové ukazatele člení na:

• ukazatele rentability nebo-li výnosnosti,

• ukazatele aktivity,

• ukazatele zadluženosti a finanční struktury,

• ukazatele likvidity,

• ukazatele tržní hodnoty podniku.

Ukazatele rentability

Ukazatel rentability vyjadřuje schopnost dosahovat zisku na základě vložených pro-

středků. Vyjadřuje míru úspěšnosti vytváření zdrojů s využitím vložených prostředků,

tzn. poměr mezi finančními prostředky plynoucí z aktivit podniku a prostředky, které

byly do těchto aktivit vloženy. Dle Dluhošové (2010) je u ukazatelů rentability vhodný

rostoucí trend, aby docházelo ke zvyšování rentability.

ROI — rentabilita vloženého kapitálu hodnotí podnikatelskou činnost firmy. Vyjadřuje

celkový zisk z vynaložené investice. Měří návratnost a efektivnost investic, které podnik

vynaložil pro zlepšení svého podnikatelského záměru.

ROI � zisk
celkový kapitál (2.8)

Tento vzorec není zcela jednoznačný, protože jako zisk je možné použít jak ukazatel

EBIT (zisk před úhradou dlouhodobých úroků a daní), tak EBT (zisk před zdaněním)

nebo EAT (zisk po zdanění), nebo zisk po zdanění zvýšený o nákladové úroky. Dle

Sedláčka (2007) je EBIT brán jako provozní zisk, kde s touto hodnotou bude pracováno

při analýze tohoto ukazatele v praktické části.

ROA — ukazatel rentability celkového kapitálu informuje o návratnosti vložených aktiv

bez ohledu na to, z jakých zdrojů, vlastních nebo cizích, byla financována. Ukazatel

říká, do jaké míry je podnik schopen zhodnotit své investované prostředky. Pokud je

hodnota ukazatele nižší, než je úroková míra placená bankám z úvěrů, znamená to,
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že investice není rentabilní. Do čitatele se uvádí hodnota zisku, který může mít dvojí

podobu, a to buďto EBIT, který je vhodný pro porovnání mezi podniky s odlišnými

daňovými a úrokovými podmínkami nebo po lze použít čistý zisk EAT, ke kterému

jsou přičteny nákladové úroky po zdanění. Zdanění úroků představuje skutečnou cenu

cizího kapitálu (Sedláček, 2007).

ROA �
zisk

aktiva (2.9)

ROE — rentabilita vloženého vlastního kapitálu je důležitým ukazatelem pro vlastníky

a akcionáře při hodnocení úspěšnosti investic. Tento ukazatel porovnává, zda výnos

z investice odpovídá míře rizika, se kterou své prostředky investovali. Pokud by byl

výnos dlouhodobě nižší, než výnosy s nižším rizikem, investoři by svůj kapitál vložili

do výnosnějších investic.

ROE �
EAT

vlastní kapitál (2.10)

Pro investora je dobrým znamením, pokud je ROE vyšší než výnosnost cenných papírů,

které bývají považovány za bezrizikové (Růčková, 2015). V ČR se za tuto bezrizikovou

sazbu považují výnosy státních dluhopisů s desetiletou splatností.

ROS — rentabilita tržeb slouží podniku k porovnání za delší časové období nebo mezi

podniky se stejným zaměřením. Tento ukazatel informuje o tom, kolik korun zisku

připadne na jednu korunu tržeb. Měří ziskovost tržeb nebo-li ziskovou marži. Do čitatele

se dosadí zisk před zdaněním.

ROS �
zisk
tržby (2.11)

Pro mezipodnikové srovnání se do čitatele použije hodnota EBIT, aby se vyloučil vliv

rozdílné kapitálové struktury (zisk, úroky) jak uvádí Sedláček (2007, str. 59).

Z tohoto ukazatele můžeme vyčíst hospodárnost firmy, jak kontroluje své náklady, jak

efektivně vynakládá prostředky, potažmo jestli má úspěšné postavení na trhu díky svým

výrobkům či poskytováním služeb. Při nízkém či klesajícím ukazateli by se měla firma
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zaměřit na rozbor nákladů a pokusit se o jejich snížení.

(Vzorce v tomto oddíle dle Sedláček (2007, str. 56–58).)

Ukazatele aktivity

Tyto ukazatele ukazují:

• jak efektivně podnik nakládá se svými aktivy, majetkem, pohledávkami, zásobami,

• jak účelně a intenzivně svoje aktiva využívá,

• jak dlouho má v aktivech vázány finanční prostředky.

Ukazatelé sledují u jednotlivých aktiv rychlost obratu, tzn. kolikrát se obrátí určitý druh

majetku za dané období, nebo dobu obratu, tj. dobu, po kterou je majetek v určité formě

vázán, než se přemění na peníze. (Sedláček, 2007)

Obrat celkových aktiv — vypovídá, kolikrát se aktiva obrátí za určitý časový interval,

obvykle jeden rok (Sedláček, 2007).

obrat celkových aktiv �
roční tržby

celková aktiva (2.12)

U tohoto ukazatele je třeba posuzovat jeho vývoj v časové řadě. Čím nižší hodnota, tím

efektivnější je využití majetku. Doporučené hodnoty jsou 1,6–3.

Doba obratu aktiv — ukazuje, za kolik dní dojde k obratu celkových aktiv vzhledem

k tržbám (Dluhošová, 2010).

doba obratu aktiv �
celková aktiva

průměrné denní tržby (2.13)

Pro tento ukazatel neexistuje všeobecně uznávaná doporučená hodnota, platná ve všech

oborech podnikání. Pokles tohoto ukazatele v čase je pro firmu příznivý.

Obrat zásob vyjadřuje, jak jsou v podniku využívány zásoby. Udává roční cyklus od pro-

deje zásob po jejich uskladnění. Vyšší hodnoty ukazatele jsou pro podnik příznivé, neboť

informuje o tom, že podnik nemá staré zásoby, které váží v sobě finanční majetek a jsou ri-

zikem pro zvyšování skladovacích nákladů. Výpočet je uveden ve vzorci (Sedláček, 2007)
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obrat zásob �
tržby

zásoby (2.14)

Doba obratu zásob — informuje o tom, jaká doba je nutná k přeměně z peněžních

prostředků na zásoby a zpět na peněžní prostředky (Dluhošová, 2010).

doba obratu zásob �
zásoby

průměrné denní tržby (2.15)

Za ideální se považuje doba obratu do 30 dní. Běžná doba obratu zásob je 50–100 dnů.

Doba obratu zásob nad 100 dnů obvykle představuje problematické chování firmy.

Cílem by mělo být zkrácení doby obratu zásob na nejnižší možnou míru tak, aby podnik

mohl zajistit plynulé zajištění výroby zásobami a tím uspokojení potřeb zákazníků.

Doba obratu pohledávek — platební schopnost podniku, likvidita a mobilita jsou ur-

čeny měrou trváním pohledávek a pohybem zásob. Ukazatel stanovuje dobu mezi

prodejem výrobků či služeb a zaplacením faktury odběratelem (Landa, 2008).

doba obratu pohledávek �
pohledávky

průměrné denní tržby (2.16)

Tento ukazatel hodnotí obchodně úvěrovou politiku podniku, která mimo jiné zahrnuje:

• výběr zákazníků,

• stanovení úvěrových limitů,

• stanovení lhůty splatnosti a motivace zákazníků k jejich dodržení,

• kontrolu a vyhodnocení pohledávek.

Za optimální dobu splatnosti pohledávek se považuje doba do 30 dnů, splatnost pohle-

dávek nad 90 dnů bývá nežádoucí.

Doba obratu závazků — reálný aritmetický průměr z doby splatnosti závazků firmy

poskytuje sice poměrně přesný obraz o platební morálce firmy, ale tento ukazatel může

zkreslovat situaci např. tím, že firma včas splácí malé závazky a splatnost závazků

ve velké výši odkládá. Tento údaj navíc není běžně k dispozici. Proto se pokoušíme
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platební morálku firmy vůči dodavatelům a likviditu firmy modelovat ukazatelem

doba obratu závazků �
závazky

průměrné denní tržby , (2.17)

který vyjadřuje počet dní, za které podnik splácí své obchodní závazky.

(Vzorce v tomto oddíle dle Sedláčka (2007, str. 61–63).)

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti jsou založeny na poměru mezi cizími a vlastními zdroji podniku.

Z těchto ukazatelů můžeme vyčíst, jak podnik využívá vlastní a cizí zdroje k financování

svých potřeb. Podniky se přiklánějí k určité míře financování svých potřeb cizími zdroji

jednak z toho důvodu, že tím mohou získat prostředky pro svou investiční činnost

a také proto, že je pro ně výhodnější, než financování veškeré své činnosti vlastními

zdroji. Úroky z úvěrů podniku zvyšují finanční náklady a tím ovlivňují základ daně.

Pro věřitele a vlastníky podniku dávají tyto ukazatele informaci, do jaké míry je podnik

zatížen cizími zdroji a zda je schopen plynule plnit své závazky.

Celková zadluženost — ukazuje míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší

hodnoty jsou rizikové pro věřitele. Čím má ukazatel vyšší hodnotu, tím je podnik více

zadlužen.

celková zadluženost �
cizí zdroje

celková aktiva (2.18)

Cizí zdroje představují součet rozvahových položek dlouhodobých závazků a dlouho-

dobých bankovních úvěrů, krátkodobé závazky a rezervy.

Tento koeficient se často vyjadřuje v procentech, tj. násobí se stem. Zadluženost by měla

v čase postupně klesat (Dluhošová, 2010).

Dlouhodobá zadluženost — u cizích zdrojů platí pravidlo, že čím jsou poskytnuty na

delší dobu, tím jsou pro podnik dražší.
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Ukazatel dlouhodobé zadluženosti, který získáme součtem dlouhodobých závazků

a dlouhodobých úvěrů ku celkovým aktivům.

dlouhodobá zadluženost �
dlouhodobé dluhy

celková aktiva (2.19)

Koeficient samofinancování — udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt potřeby

z vlastních zdrojů.

koeficient samofinancování �
vlastní kapitál
celková aktiva (2.20)

Protože součtem vlastního a cizího kapitálu jsou celková aktiva, doplňuje koeficient

samofinancování koeficient celkové zadluženosti, tj.

koeficient samofinancování � 1 − celková zadluženost , (2.21)

v procentech jejich součet dává 100.

Úrokové krytí — je poměrový ukazatel, který udává, kolikrát jsou úroky z poskytnutých

úvěrů kryty výsledkem hospodaření za dané účetní období. Běžně by část zisku vypro-

dukovaného cizími zdroji měla pokrýt náklady, které vznikly z vypůjčených zdrojů.

úrokové krytí � EBIT
nákladové úroky (2.22)

Čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je situace ve firmě lepší. Pokud je ukazatel

roven hodnotě 1, pak vyprodukovaný zisk pokryje pouze náklady z úroků.

(Vzorce v tomto oddíle jsou uvedeny podle Dluhošové (2010, str. 78–79).)

Ukazatele likvidity

Solventnost tzn. schopnost plnit své dluhy v plné výši a v termínu splatnosti je jedna

z hlavních existenčních úloh podniku. Aby byl podnik solventní, je potřeba mít dostatek
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likvidních prostředků. Schopnosti majetku přeměnit se na peníze nazýváme likviditou.

Čím rychlejší je přeměna, tím je majetek likvidnější.

Likviditu majetku vyjadřujeme třemi stupni,

1. nejlikvidnější aktivum jsou peníze v hotovosti nebo na bankovních účtech,

2. méně likvidní aktiva jsou krátkodobé pohledávky,

3. třetí stupeň likvidity mají zásoby, které potřebují delší dobu než jsou schopny

přemněny na peníze.

Problémem ukazatelů likvidity je, že jsou statické v čase a pokud je to možné, je vhodné

je doplnit některými ukazateli odvozenými z cash flow.

Běžná likvidita — vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva všechny krátkodobé

závazky podniku.

běžná likvidita �
oběžná aktiva

krátkodobá pasiva (2.23)

Běžná likvidita je měřítkem pro budoucí solventnost podniku. Hodnota ukazatele by

zpravidla měla být vyšší než 1,5 (Dluhošová, 2010).

Ukazatel běžné likvidity s sebou přináší některé problémy. Tím, že do tohoto ukazatele

vstupují všechna oběžná aktiva, je potřeba se zaměřit na strukturu zásob a strukturu

pohledávek. Pro některé druhy zásob, např. nadměrné zásoby či ležáky, může trvat

dlouhou dobu, než jsou schopny se přeměnit na peníze. Problémem bývá také výše

ocenění málo likvidních zásob, které lze často prodat jen hluboko pod cenou, za kterou

byly pořízeny. Stejně tak pohledávky za zákazníky se mohou velmi lišit ať už podle doby

splatnosti nebo nedobytnosti.

Pohotová likvidita — má v čitateli odstraněny zásoby a mezi pohledávky jsou počítány

pouze krátkodobé pohledávky.

pohotová likvidita �
finanční majetek + pohledávky

krátkodobá pasiva (2.24)

Hodnota ukazatele by měla být od 1 do 1,5.

V tomto ukazateli byly vynechány položky, které způsobují problémy u běžné likvidity.
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Pokud bude pohotová likvidita výrazně nižší, než ukazatel běžné likvidity, znamená to,

že zásoby představují velkou část aktiv. Tento stav bývá běžný u obchodních podniků

a podniků se sezónním prodejem, kde se předpokládá, že zásoby bude možné rychle

přeměnit na hotovost. U výrobních podniků by tento stav mohl ukazovat na vážný

problém.

Okamžitá likvidita — ukazuje schopnost podniku okamžitě platit své splatné dluhy. Do

čitatele se dosazují peněžní prostředky v hotovosti, na bankovních účtech a krátkodobý

finanční majetek.

okamžitá likvidita �
finanční majetek

krátkodobá pasiva (2.25)

Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele v mezích 0,2–0,5. Pokud je tento ukazatel pří-

liš vysoký, hospodaří podnik s finančními prostředky neefektivně, příliš nízký koeficient

ukazuje na sníženou schopnost podniku splácet krátkodobé závazky.

Vzorce byly čerpány ze Sedláček (2007, str. 66–67).

2.3.5 Analýza soustav ukazatelů

Mezi jednotlivými poměrovými ukazateli existují vzájemné souvislosti a vztahy a jejich

kombinací dostáváme výstižnější pohled na analyzovaná data. Hodnotí finanční stav

podniku a souvislost s jeho výkonností.

Jednou ze soustav je pyramidový rozklad ukazatele, kde vybraný ukazatel je rozkládán

na více dílčích ukazatelů pomocí multiplikačních (násobení a dělení) nebo aditivních

(sčítání a odčítání) vazeb.

Jiný typ soustav ukazatelů jsou složené ukazatele, které pracují s dílčími ukazateli,

kterým přiřazují určitou váhu. Součet dílčích hodnot tvoří samotný složený ukazatel

(Landa, 2008, str. 91).
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Du Pontův rozklad ROE

Du Pontův rozklad byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní společnosti Du Pont de

Nomeurs. Jedná se o rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) Wagner

(2009, str. 226), (viz obr. 4).

Obrázek 4: Du Pont diagram — rozklad ROE — rentabilita vlastního kapitálu

ROE

Aktiva
/

Vl. kapitál
× ROA

ROS × Obrat
aktiv

EAT / Tržby Tržby / Celková
aktiva

Tržby − Náklady Dlouhodobý
majetek + Oběžná

aktiva

Odpisy + Daně + Úroky + Ostatnı́
náklady

Krátkod.
finančnı́
majetek

+ Zásoby + Pohledávky

Zdroj: Vlastní zpracování podle Wagner (2009)

Levá strana diagramu pracuje s výkazem zisku a ztráty a vypočítává ziskovou marži,

pravá strana diagramu pracuje s položkami rozvahy, sčítá různé druhy aktiv a ukazuje

obrat celkových aktiv.

Rentabilitu vlastního kapitálu ROE můžeme rozložit na součin tří složek

ROE �
aktiva

vlastní kapitál · ROS · obrat aktiv (2.26)

viz Wagner (2009, str. 226).
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Podílu
aktiva

vlastní kapitál

říkáme finanční páka.

Při vyhodnocování vlivu jednotlivých činitelů na celkovou hodnotu ROE můžeme po-

suzovat meziroční změny jednotlivých složek. K posouzení vlivu meziročních změn

jednotlivých složek se často používá logaritmická metoda. V logaritmické metodě vliv

každé složky ∆xai vyjádříme jako součin celkové změny ∆yx � x j − x j−1 a podílu

logaritmů indexu dílčího vlivu Iai �
ai , j

ai , j−1
a indexu celkového vlivu Ix �

x j
x j−1

∆xai �
ln Iai

ln Ix
· ∆yx . (2.27)

Viz Dluhošová (2010, str. 47).

Bonitní a bankrotní modely

Bonitní a bankrotní modely představují systémy včasného varování pro rozpoznání

příčin finanční nestability podniku. Vychází z hodnocení vývoje určitých faktorů, které

zpravidla předcházejí úpadku podniku. K častým faktorům můžeme přiřadit problém

s likviditou, výši čistého pracovního kapitálu či problémy s rentabilitou celkového

vloženého kapitálu. Včasnou identifikací problémů a úpravou chování podniku lze

předejít vážným problémům nebo bankrotu.

Problémem některých těchto modelů bývá, že byly vytvořeny v jiném ekonomickém

prostředí, než ve kterém pracuje sledovaný podnik. Například ve světě obecně uzná-

vané modely často vznikaly v rozvinutých a stabilních ekonomikách. Jejich vypovídací

hodnota v prostředí České republiky může být tedy zkreslená. Ke zkreslené interpretaci

výsledků těchto modelů někdy postačuje také doba, která uplynula od jejich vytvoření.

V českém prostředí by měly dávat nejlepší výsledky indexy IN vytvořené manžely

Neumaierovými. V této práci pro srovnání uvádíme i dva ve světě uznávané indexy,

model Tafflerův a Altmannův bankrotní model.

Altmanův bankrotní model — původně vznikl v roce 1968 v USA a později byl ně-

kolikrát upraven. Hodnotí finanční zdraví podniku pomocí součtu pěti poměrových
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ukazatelů, ke kterým je přiřazena různá váha. Pro společnost s ručením omezeným a v si-

tuaci české ekonomiky obecně se používá modifikovaná varianta Altmanova modelu

z roku 1977 ve tvaru:

Z � 0,717 · X1 + 0,847 · X2 + 3,107 · X3 + 0,42 · X4 + 0,998 · X5 (2.28)

viz Peterson & Fabozzi (2006).

Jednotlivé faktory v modelu jsou zvoleny následovně,

X1 � (oběžná aktiva − krátkodobé závazky) / celková aktiva,

X2 � nerozdělený zisk / celková aktiva,

X3 � zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva,

X4 � účetní hodnota vlastního kapitálu / ( dlouhodobé závazky + krátkod. závazky +

bankovní úvěry),

X5 � tržby / celková aktiva.

Pro vyhodnocení Altmanova modelu jsou stanoveny hranice:

• Z > 2,9 — podnik je v dobré finanční situaci,

• 1,2 < Z < 2,9 — tzv. šedá zóna nevyhraněných výsledků,

• Z < 1,2 — podniku hrozí bankrot.

Podnik v dobré finanční situaci podle Altmanova modelu, by měl nejméně další dva

roky přežít, přičemž pravděpodobnost přežití následujícího roku je 90 %.

Altmanův index má několik variant, např. pro nevýrobní podniky (služby, internetové

firmy a pod.) je uvedený index příliš vysoký a používá se modifikovaná varianta, která

neobsahuje koeficient X4.

Tafflerův model — také sleduje pravděpodobnost bankrotu společnosti. Tento model

vytvořili R. Taffler a H. Tisshaw analýzou podniků ve Velké Británii v letech 1969–1975.

Tafflerův model využívá čtyři poměrové ukazatele:

R1 � zisk před zdaněním / krátkodobé závazky

29



R2 � oběžná aktiva / cizí zdroje

R3 � krátkodobé závazky / celkové aktiva

R4 � tržby celkem / celková aktiva

Sedláček (2007) uvádí Tafflerovu diskriminační rovnici:

T � 0,53 · R1 + 0,13 · R2 + 0,18 · R3 + 0,16 · R4 (2.29)

Hodnocení Tafflerova modelu je následující:

• 0,3 < T — nízká pravděpodobnost bankrotu,

• 0,2 < T ≤ 0,3 — šedá zóna nevyhraněných výsledků,

• T ≤ 0,2 — zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy.

Vypovídací hodnota Tafflerova indexu může být, ve srovnání s ostatními modely, trochu

nižší, protože využívá jen čtyř poměrových ukazatelů. Navíc v původní variantě model

striktně dělil podniky na bonitní a bankrotní. Ve variantě, která je zde uvedena, je přidána

šedá zóna. Šedá zóna Tafflerova indexu bývá často považována za příliš úzkou (Sušický,

2011).

Index IN99 — speciálně pro český trh byly manžely Neumaierovými navrženy indexy

IN, které jsou vhodné pro málo likvidní kapitálový trh.

Landa (2008) používá index IN99 k hodnocení podniku z hlediska bonity, tj. schopnosti

vytvářet zisk.

IN99 � −0,17A + 4,573B + 0,481C + 0,015D (2.30)

V indexu IN99 se používají následující ukazatele:

A = cizí zdroje / celková aktiva

B = EBIT / celková aktiva,

C = celkové výnosy / aktiva

D = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)
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Vyhodnocení indexu IN99 dle Landy (2008) je možné rozdělit na dvě části, hrubé dělení

výsledků:

• 2,07 < IN99 — podnik dosahuje zisku,

• 0,684 < IN99 ≤ 2,07 — šedá zóna,

• IN99 ≤ 0,684 — podnik nedosahuje zisku, nevytváří hodnotu pro vlastníka.

Šedá zóna pro tento index se někdy dělí na více intervalů a nová interpretace bývá

následující:

• 2,07 < IN99 — podnik jistě tvoří novou hodnotu pro vlastníka,

• 1,42 < IN99 ≤ 2,07 — podnik spíše tvoří novou hodnotu,

• 1,089 < IN99 ≤ 1,42 — šedá, nerozlišitelná zóna,

• 0,684 < IN99 ≤ 1,089 — podnik spíše nevytváří novou hodnotu,

• IN99 ≤ 0,684 — podnik zcela jistě nevytváří novou hodnotu pro vlastníka.

Index IN01 — je index, který posuzuje jak bonitu podniku, tak jeho bankrotní situaci.

Vychází z analýzy dat 1915 podniků v ČR.

IN01 � 0,13 · A + 0,04 · B + 3,92 · C + 0,21 · D + 0,09 · E (2.31)

Indexu IN01 je vytvořen z následujících ukazatelů:

A = celková aktiva / cizí zdroje

B = EBIT / nákladové úroky

C = EBIT / celková aktiva

D = tržby / celková aktiva

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Index IN05 — vznikl úpravou původního indexu IN01. Tento index byl vytvořen dis-

kriminační analýzou situace středních a velkých firem v ČR, proto se zpravidla nehodí

k posuzování malých firem (Neumaierová & Neumaier, 2011).

IN05 � 0,13A + 0,04B + 3,97C + 0,21D + 0,09E (2.32)
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A = celková aktiva / cizí zdroje

B = EBIT / nákladové úroky

C = EBIT / celková aktiva

D = tržby / celková aktiva

E = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci)

V případě, že nákladové úroky jsou rovny nule nebo jsou velmi malé, doporučuje se

u indexu IN05 volit koeficient B � 9.

Vyhodnocení indexu IN05:

• 1,6 < IN05 — podniku nehrozí finanční bankrot,

• 0,9IN05 < 1,6 — šedá, nerozlišitelná zóna,

• IN05 ≤ 0,9 — podnik je v ohrožení.

Podle autorů platí, že

• Firmy v dobré kondici mají 92 % pravděpodobnost, že nezkrachují a 95 % pravdě-

podobnost, že budou vytvářet zisk.

• Firmy v šedé zóně mají 50 % šanci, že zkrachují, ale také 70 % šanci, že budou

vytvářet zisk.

• Firmy v ohrožení mají 97 % pravděpodobnost bankrotu a 76 % pravděpodobnost,

že nebudou vytvářet žádný zisk.
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3 Charakteristika vybraného podniku a jeho

finanční analýza

V této části bakalářské práce bude pomocí vybraných ukazatelů provedeno zhodnocení

finanční situace vybraného podniku, který aktivně působí v tržních podmínkách.

3.1 Základní údaje o společnosti

Pro svou bakalářkou práci jsem si vybrala k finanční analýze společnost KES – kabelové

a elektrické systémy, spol. s r.o., která sídlí ve městě Vratimov, ulice Popinecká 983/30.

Společnost byla založena v roce 1992 jako dceřinná společnost firmy Zizala Lichtsysteme

GmbH, sídlící v Rakousku ve městě Wieselburg. Zápis do obchodního rejstříku byl

proveden v Ostravě dne 1. 6. 1992. Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej

elektrovýzbroje pro automobilový průmysl. Mezi vedlejší činnosti patří nákup a prodej

zboží, služby obstaravatelské a zprostředkovatelské.

3.1.1 Výrobní technologie, výrobky a zákazníci

Na cca 10 200 m2 výrobních ploch jsou vyráběny kabelové svazky, které jsou určeny

pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Firma vyrábí přes 600 výrobků. Mezi

hlavní výrobní technologie patří automatizovaná výroba kabelových svazků, nízkotlaké

vstřikování plastické hmoty pro vodotěsné aplikace, ultrazvukové svařování vodičů,

zpracování IDC konektorů, automatické elektrické testování kabelových svazků a me-

chanizované montáže skupin a podskupin. Výroba a montáž kabelových svazků je

určena pro světlomety a svítilny včetně LED provedení. Nemalým podílem na portfóliu
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Obrázek 5: KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., areál firmy

Zdroj: www.kes.cz

Obrázek 6: KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., výroba

Zdroj: www.kes.cz
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výrobků se podílí kabelové svazky pro palivové systémy a kabelové svazky pro elek-

tronický průmysl např. nízkopaměťové napájecí systémy, pračky apod. V posledních

letech se společnost zaměřuje na výrobu elektrických vyhřívacích systémů akumuláto-

rových jednotek pro elektromobily. Výrobky jsou součástí úspěšných automobilových

značek, např. Audi, Bentley,BMW, DAF, Daimler, Ferrari, Ford, Lamborghini, Landrover,

MAN, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Seat, Škoda, Volvo, VW apod. Vysoký standard kvality

výrobků je zajišťován propracovaným systémem řízení kvality. Firma je držitelem certi-

fikátu ISO/TS 16949:2015. Firma je velmi šetrná k životnímu prostředí a má zaveden

systém enviromentálního managementu, který je v souladu s mezinárodně uznávanými

standardy ISO 14001.

Společnost KES – kabelové a elektrické systémy, spol s r.o. získala v posledních letech

tato ocenění:

2005 — cena Dodavatele roku pro Visteon Corporation,

2007 — cena společnosti Czech Trade “Exportér roku”,

2008 — ocenění SPS “Exportér roku”,

2014 — ocenění společnosti Bisnode “Top rating”.

3.1.2 Vývoj počtu zaměstnanců

Firma KES – kabelové a elektrické systémy, spol s r.o. je v posledních letech velmi

dynamicky se rozvíjející firma. V současné době má podnik přibližně 1800 zaměstnanců.

Za posledních 10 let se počet zaměstnanců zvětšil skoro 3×, přičemž v posledních 4 letech

se počet zaměstnanců více než zdvojnásobil. viz obr. 7.

3.1.3 Organizační struktura společnosti

Do roku 2015 měla ve společnosti KES – kabelové a elektrické systémy spol. s r.o. štíhlou

organizační struktura viz obr. 33. Vedení společnosti aktivně zajišťoval stejným podí-

lem obchodní a technický ředitel, kteří se podíleli na založení společnosti v roce 1992.

Plynulý chod společnosti zajišťovaly čtyři oddělení spadající pod obchodního ředitele,
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Obrázek 7: Vývoj počtu zaměstnanců firmy KES – kabelové a elektrické systémy spol.
s r.o.
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z výročních zpráv firmy KES – kabelové a elektrické systémy,
spol. s r.o. www.justice.cz

a to obchodní oddělení, účtárna, personální oddělení a IT. Oddělení výroby, skladu,

technologie a engineringu se zodpovídalo technickému řediteli.

Od roku 2014 se začala připravovat změna vedení společnosti, ke které došlo v roce

2015. Organizační struktura firmy se v tomto roce rozšířila viz obr. 34. Tuto změnu

vyvolala změna top managementu a vznikla pozice výkonného ředitele. K obchodnímu

a technickému řediteli vznikla nová pozice finančního ředitele. Personální oddělení se

zodpovídalo výkonnému řediteli. Byly rozšířeny také oddělení, které zajišťovaly plynulý

chod společnosti na menší oddělení, zaměřené na velmi úzkou specializaci, vzniklo pět

nových oddělení a pro každé oddělení byla vytvořena pozice vedoucího .

3.1.4 Účetní metody a zásady používané ve společnosti

Tato účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a s vyhláš-

kou Ministerstva financí České republiky č.500/2002Sb. Ocenění dlouhodobého majetku

je v pořizovací ceně zahrnující i vedlejší pořizovací náklady, tj. náklady na dopravu, clo,

montáž aj. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek

do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze, je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Společnost pro výpočet daňových odpisů využívá metodu degresivního odpisování.

Pro výpočet účetních odpisů má dobu odpisování stanovenou pro jednotlivé skupiny

majetku tak, aby vypovídala opotřebení dle délky užívání jednotlivého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Do ceny pořízení vstupují také poplatky
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za dopravu, celní poplatky aj. Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně

pevný kurz, který je vyhlášen první pracovní den v roce ČNB a používá se pro účetní

případy datované v příslušném roce. Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do

období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Informace o účetních metodách byly čerpány z výroční zprávy za rok 2016 („Účetní

uzávěrky a výroční zprávy firmy KES – kabelové a elektrické systémy, spol s r.o.",

prosinec, 2017).

3.2 Analýza finanční situace společnosti

Tato část je zaměřena na konkrétní analýzu dat výše uvedené společnosti. Podle teore-

tické části jsou postupně sestaveny výpočty některých jednotlivých ukazatelů společně

s rozborem jejich vývoje.

Při výpočtu ukazatelů byly použity tyto hodnoty (tab. 2)

• EBIT — provozní výsledek hospodaření, (ř. 30),

• EAT — VH za účetní období (ř. 60),

• EBT — VH před zdaněním, (ř. 61),

• celkový krátkodobý cizí kapitál — součet položek krátkodobé závazky a bankovní

úvěry, (ř. 112 + ř. 114),

• tržby — součet položek tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tržby za prodej

zboží a tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu, (ř. 1 + ř. 5 + ř. 19),

• celkové výnosy — součet položek tržby, ostatní provozní výnosy, výnosové úroky

a ostatní finanční výnosy, (tržby + ř. 26 + ř. 42 + ř. 44).

3.2.1 Analýza absolutních ukazatelů

V této části jsou z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za časovou řadu 2008–2016 analyzovány

jednotlivé ukazatele, jak v časovém horizontu, tak jejich strukturou.

37



Obrázek 8: Celková aktiva a jeho složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 1

Horizontální analýza rozvahy

Změny položek z výkazů v jednotlivých letech jsou vypočteny podle vzorců (2.2) a (2.3)

výsledky jsou uvedeny v příloze Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Rozvaha byla analyzována nejprve z hlediska aktiv a pak z hlediska pasiv. Aby bylo

zjištěno, čím jsou položky ovlivňovány, byly z každé z těchto skupin analyzovány její

dílčí složky. Hodnoty vybraných položek aktiv z rozvahy jsou uvedeny v obrázku 8.

Celková aktiva firmy rostou v průběhu celé sledované historie. Průměrná meziroční změna

je 14,44 %, přičemž v posledních šesti letech to je 17,87 %. Největšímu růstu aktiv došlo

mezi léty 2012 a 2013 a to o 20,6 %. Dalšímu výraznému vzrůstu došlo mezi léty 2015

a 2016. Podobný vývoj jako celková aktiva má oběžný majetek, který se podílí na vývoji

celkových aktiv. U položek stálých aktiv došlo k výrazné změně v letech 2010–2011, kdy

byly procentuální změny 30,9 %, k největší změně došlo v roce 2014 a to o 52,5 %. Čím

byly tyto změny způsobeny bude analyzováno v další části.

Dlouhodobý majetek firmy a jeho dílčí položky, dlouhodobý hmotný majetek (dále jen

DHM) a dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNH), jsou sledovány na obr. 9.

Největší podíl na vývoji dlouhodobého majetku má DHM. Roste téměř po celé sledované

období a výrazně vzrostl v roce 2011, kdy byla přistavěna nová výrobní hala. V roce 2012

a 2013 stav postupně klesal, tak jak odpovídá opotřebení majetku, které postupně snižuje

jeho stav. Další velké investice firma podnikla v letech 2014–2016, kdy byly vystavěny

a vybaveny další dvě nové výrobní haly výrobními linkami Komax a Stockomat. Nárůst

38



Obrázek 9: Dlouhodobý majetek a jeho složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 1

Obrázek 10: Oběžná aktiva a jejich složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 1

majetku byl 50 % v roce 2014 a v další letech každoročně 25 %.

V roce 2011, kdy firma zavedla účetní software SAP, došlo ke změně DNM o 324 %.

V letech 2012–2013 DNM nevzrůstá výrazně, avšak v roce 2014 firma investovala do tech-

nologického softwaru Teamcentrum a v dalších letech došlo k jeho rozšíření nákupem

dalších licencí pro celou výrobní halu a tím narůstá DNM.

Vývoj oběžných aktiv v čase je možno sledovat na obr. 10. V roce 2010 nastal pokles o 8,9 %.

Od roku 2010–2012 oběžná aktiva stoupala. Maximální nárůst byl v průběhu roku 2013,

(téměř 26 % nárůst) a ihned v roce 2014 oběžná aktiva meziročně slabě poklesla. Výrazný

vliv na růst oběžných aktiv měly zásoby, které v roce 2013 vzrostly o 22,7 % a krátkodobé
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pohledávky, jejichž meziroční změna byla o 35,6 %, největší za celé sledované období.

Dlouhodobé pohledávky představují v objemu oběžných aktiv velmi malou položku,

z čehož vyplývá, že nijak výrazně nemohla ovlivnit oběžná aktiva. Celkově ale můžeme

říct, že oběžná aktiva v podniku rostou.

Zásoby až na výjimky v roce 2009 a 2012 rostou, což souvisí s průběžným rozšiřováním

provozu. Průměrný růst za poslední čtyři roky je 28,6 %.

Krátkodobé pohledávky meziročně poklesly pouze v letech 2009 a 2014, přičemž v roce 2010

tyto pohledávky vzrostly meziročně o více než 80 %. Nárůst krátkodobých pohledávek je

zapříčiněn jednak klesající platební kázní zákazníků (viz analýzu zadluženosti), jednak

absolutním růstem výroby a prodeje.

Horizontální analýza rozvahy – pasiva

Změny položek z výkazů v jednotlivých letech jsou vypočteny podle vzorců (2.2) a (2.3),

výsledky jsou uvedeny v příloze Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Hodnoty vybraných položek pasiv z rozvahy jsou uvedeny na obrázku 11.

Celková pasiva se samozřejmě vyvíjela stejně jako celková aktiva, která byla hodnocena

v minulé části.

Dále hodnotíme jen ty položky, které se v průběhu let výrazně mění a jsou dostatečně

vysoké, aby významně ovlivnily celkovou bilanci. Mezi položky, které celkovou bilanci

na straně pasiv výrazně neovlivní, patří základní kapitál, který je v celém sledovaném

období neměnný. Podobně dlouhodobé závazky, které se krátkodobým závazkům přibližují

jen v roce 2008, a od té doby jen klesají nebo rostou jen velmi málo a jsou pro celou

bilanci téměř nevýznamné.

Vlastní kapitál firmy roste po celé sledované období, procentní nárůst převyšuje 10 %,

kromě roku 2016. Největší nárůst vlastního kapitálu byl v roce 2013.

Cizí zdroje, v letech 2009 a 2010 firma zmenšovala zadlužení a cizí kapitál ve firmě klesal

cca o 20 % ročně. Nárůst cizího kapitálu v roce 2011 (o 17 %) souvisel se stavbou nové

výrobní haly. Velký nárůst cizího kapitálu je v letech 2015 a 2016, (o 45 % respektive

o 80 %) opět souvisí s výstavbou nových výrobních hal a rozšiřováním výroby.
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Obrázek 11: Vybraná pasiva
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 1

Krátkodobé závazky narůstají ve firmě po celé sledované období. Podobně jako cizí kapi-

tál, krátkodobé závazky nejvíce rostly v letech 2015 a 2016 (téměř o 45 % resp. 82 %).

Vybudování nových výrobních kapacit v roce 2011 se obešlo bez výrazného nárůstu

krátkodobých závazků.

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

Změny položek z výkazů v jednotlivých letech jsou vypočteny podle vzorců (2.2) a (2.3)

výsledky jsou uvedeny v příloze Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Vývoj tržeb se podílí na vývoji zisku ve společnosti. V horizontální analýze bude věno-

vána pozornost vývoji tržeb z vlastní činnosti, které tvoří nejvýznamnější podíl a vývoji

tržeb za prodej zboží, které svou činností také přispívají k tvorbě zisku společnosti.

Hlavní činností společnosti je prodej kabelových svazků, jak bylo zmíněno při před-

stavování společnosti. V roce 2010 byl nárůst tržeb z vlastní činnosti o 28 % a to i přes

nesnáze doznívající celoevropské krize. V dalších letech tržby za vlastní výrobky rostly

jen o polovinu, v roce 2013 byl nárůst nejnižší, 3,9 %. Od roku 2014 až 2016 nebyl růst

tržeb příliš výrazný, rok 2016 představuje hodnotu 16,7 %. Křivku růstu či poklesu tržeb

kopíruje také růst či pokles nákladů za výkony, jejichž výraznou složkou je spotřeba

materiálu a energie pro udržení plynulé výroby. Největší nárůst, o 31 %, byl v roce

2010, což souvisí s rozšířením výroby. Nejmenší změna byla v roce 2013, kdy se výroba

udržovala na stejné úrovni. V letech 2014 až 2016 došlo k nárůstu výroby svazků, což se
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Obrázek 12: Ukazatele zisku EBIT, EBT a EAT
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 2

projevilo v nárůstu nákladů na výkony o 24 %.

Položka osobních nákladů zahrnuje mzdy a sociální a zdravotní pojištění. V roce 2009

došlo k poklesu osobních nákladů z důvodu propouštění zaměstnanců (dle výroční

zprávy KES 2009). Od roku 2010 narůstá výroba a tím i vyšší potřeba zaměstnanců.

Osobní náklady narostly o 24,6 %. Dalšímu nárůstu osobních nákladů dochází až v le-

tech 2014-2016, což souvisí jak s nárůstem výroby svazků, tak se změnou organizační

struktury (obrázek 30).

Druhou položkou tržeb jsou tržby za prodej zboží. Nižší prodej než v předešlém roce

zaznamenal rok 2009 a rok 2011. Pro prodej zboží byl optimistický rok 2013, kdy díky

velké marketingové kampani firmy Britax nastala poptávka po autosedačkách této firmy

a vzrostly tržby za zboží o 36,5 % oproti předešlému roku. Rok 2015 byl pro prodej zboží

nejvíce optimistický. Firma se stala výhradním dovozcem kočárků BOB a tržby v tomto

roce vzrostly o 84,4 %.

Zisk je možné analyzovat v různých formách. Hodnoty ukazatelů EBIT (provozní vý-

sledek hospodaření), EBT (výsledek hospodaření před zdaněním) a EAT (výsledek

hospodaření za účetní období) jsou zobrazeny na obr. 12.

Z dat je patrné, že zisky, ať už je vyjadřujeme kterýmkoliv ukazatelem, ve firmě rostou

plynule od roku 2008, s mírným zakolísáním v roce 2010 až do roku 2013. V roce 2014

nastal pokles zisků, který se zastavil v roce 2016 a zisk se znovu dostal zhruba na úroveň

roku 2013.
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Obrázek 13: Další položky VZZ
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 2

Nárůst zisku v roce 2016 se dal očekávat, protože rok 2016 byl po hospodářské stránce

v automobilovém průmyslu rekordní, přičemž konjunktura pokračuje i v roce 2017.

Pokud bychom hodnotili osamoceně jen zisk, je situace ve firmě, po krátkém zakolísání

v letech 2014 a 2015, příznivá.

Vertikální analýza rozvahy

Vertikální analýza bude zaměřena na detailní popis struktury jednotlivých dílčích částí.

Pro tuto analýzu byl použit vzorec (2.6) Hodnoty vypočítané podle tohoto vzorce jsou

obsaženy v příloze Vertikální analýza rozvahy, kde jsou analyzovány dílčí složky.

Celková aktiva a jejich složky Struktura aktiv je zobrazena na obr. 14. Hlavní složku aktiv

tvoří po celé sledované období oběžná aktiva, která jsou zastoupena v hodnotách nad

65 %. Nižší hodnoty nabývají oběžná aktiva od roku 2014, kdy klesají pod 60 %. Dlou-

hodobý majetek tvoří menší část aktiv, jeho zastoupení ve výrobním podniku je také

podstatné. K hodnotám nad 40 % vzrostl od roku 2014, kdy byla rozšířena výroba o nové

haly, kdy jedna hala byla vybavena novými stroji a výrobním zařízením, jak již bylo

zmíněno v horizontální analýze. Druhá hala byla využita pro skladovací prostory, které

byly vybaveny novými regály. Časové rozlišení tvoří jen velmi malou složku oběžných

aktiv, v hodnotách do 1 %, což je zanedbatelné. Po celé sledované roky je zachována

taková struktura aktiv, která sleduje zvýšenou investiční činnost společnosti.
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Obrázek 14: Celková aktiva a jejich složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 6

Oběžná aktiva a jejich složky Oběžná aktiva nebo-li oběžný majetek tvoří větší část aktiv,

dílčí analýza je zobrazena na obr. 15. Nejpodstatnější složku tvoří krátkodobé pohle-

dávky, které po celé sledované období tvoří cca 56 % z oběžných aktiv. Krátkodobé

pohledávky jsou za obchodními partnery, kde převážnou část tvoří pohledávky za ma-

teřskou společností. Druhou významnou položkou jsou zásoby. Z povahy podnikatelské

činnosti výrobního podniku vyplývá, že struktura zásob je tvořena materiálem pro

kabelové svazky, jako jsou dráty, kontakty, izolace, přeložky a další materiál. Krátkodobý

finanční majetek tvoří oproti předešlým položkám menší část oběžných aktiv, největší

část tvořil v roce 2009, a to 36 %. Od následujícího roku tvořil už jen poloviční část a v roce

2016 už tvořil jen 1,9 % oběžných aktiv. Za tento výrazný pokles může zavedení cash

poolingu, kdy je většina peněžních prostředků posílána na účet společnosti koncernu.

Mateřská společnost je využívá k pokrytí kreditních zůstatků účtů a zpět posílá jen tolik

peněžních prostředků, které společnost potřebuje v aktuálním čase. Analýza struktury

oběžného majetku ukazuje, že ji tvoří méně likvidní složky. Krátkodobé pohledávky

v sobě váží peněžní prostředky, které by se daly využít efektivněji ve výrobním procesu.

Zásoby jsou považovány za nejméně likvidní položku a společnost by se měla snažit o její

snižování tak, aby nebyl narušen výrobní proces. Nejlikvidnější forma oběžného majetku,

krátkodobý finanční majetek, který představují peněžní prostředky na bankovním účtě

a v pokladně je zastoupena jen velmi nepatrně. Jen v malých sumách jsou zastoupeny

dlouhodobé pohledávky, proto se na struktuře aktiv výrazně projevit nemohou.

Celková pasiva a jejich složky Struktura pasiv ukazuje zdroje krytí aktiv společnosti a je
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Obrázek 15: Oběžná aktiva a jejich složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 7

Obrázek 16: Celková pasiva a jejich složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 8

zobrazena na obr. 16. Společnost vykazuje po celé sledované období velmi odpovědnou

finanční politiku, neboť většina aktiv je financována vlastními zdroji. Podíl vlastního

kapitálu od roku 2008 stoupá od 59,1 % na celkových pasivech a v roce 2014 byl podíl

vlastního kapitálu na nejvyšší úrovni, 82 %. Roky 2015 a 2016 vykazují pokles vlastního

kapitálu a zároveň stoupá podíl cizího kapitálu na 32,4 %. Nejméně významnou položku

oproti vlastnímu kapitálu a cizím zdrojům představuje časové rozlišení, procentuálně

méně než jedna.

Vlastní kapitál a jeho složky Abychom mohli určit nejvýraznější složku v pasivech, je

dále analyzován vlastní kapitál a jeho složky, což je podrobněji zobrazeno na obr. 17.
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Obrázek 17: Vlastní kapitál a jeho složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 9

Nejvýraznější zastoupení má ve složce vlastního kapitálu výsledek hospodaření z minu-

lých let. Největší byl v roce 2008, kdy byl dosažen také nejnižší výsledek hospodaření

běžného účetního období. Za nejúspěšnější rok je považován rok 2013, kdy výsledek

hospodaření běžného účetního období dosahoval 20,3 % z celkového vlastního kapitálu.

Roky 2014 a 2015 VH za běžné účetní období klesá, avšak v roce 2016 dochází k vyššímu

procentnímu zastoupení na 14,9 %.

Cizí zdroje a jejich složky Podrobnější analýza struktury cizích zdrojů je zobrazena na

obr. 18. Nejpodstatnější podíl cizích zdrojů představují krátkodobé závazky a to od 84 %

až 89 %. Dlouhodobé závazky měly výraznější podíl v letech 2008 a 2009, téměř 30 %.

Od roku 2010 se podílejí na struktuře cizích zdrojů jen málo, a to okolo 5 %. Rezervy

byly tvořeny a stoupaly od roku 2008 po rok 2013, kdy se podílely 12,5 % na struktuře

cizích zdrojů. Rezervy byly vytvořeny pro plánované opravy starých hal. Od roku 2013

podíl rezerv klesal. Společnost, až na rok 2008, téměř nečerpala po celé období bankovní

úvěry a na struktuře cizích zdrojů se podílí v nulovém či jednodesetinném zastoupení,

které nemá vliv na strukturu cizích zdrojů.

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty byla jako vztažná veličina vybraná položka

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Tyto tržby představují hlavní činnost podniku.

Výpočty poskytují obraz o ziskovosti a nákladovosti podniku.
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Obrázek 18: Cizí zdroje a jejich složky
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 10

Z tabulky v příloze Vertikální analýza VZZ je patrné, že největší část na tržbách před-

stavuje výkonová spotřeba, která se podílí na tržbách po celou sledovanou dobu 65 %.

Osobní náklady představovaly nejnižší podíl k rozvrhové základně v roce 2014 a to

21,7 %, v roce 2015 a 2016 docházelo ke zvětšování podílu a to na hodnotu 25,8 %. Za-

nedbatelně se na výkonech společnosti podílí tržby za prodej zboží a tržby za prodej

DHM. Nedílnou součástí výkazu zisku a ztráty jsou výsledky hospodaření. Nejlepších

výsledků dosahují tyto veličiny v letech 2013 a 2014, kdy provozní výsledek hospodaření

dosahoval hodnot více než 12 %.

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů

V této části budou analyzována data v jednotlivých ukazatelích pomocí poměrových

ukazatelů. Praktická část byla rozdělena do čtyř skupin příbuzných ukazatelů a to

ukazatele rentability, aktivity, likvidity a v poslední řadě ukazatel zadluženosti.

3.2.3 Ukazatele rentability

Tyto ukazatele patří mezi nejčastěji používané ukazatele ve finanční analýze, neboť hod-

notíme výnosnost vloženého kapitálu a analyzujeme míru ziskovosti dané organizace.

Do této oblasti patří poměrové ukazatele ROA, ROE, ROS.
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Hodnocení ukazatelů rentability ROS, ROA, ROE je zpracováno v tab. 12 a na obr. 19

podle vzorců (2.9), (2.10) a (2.11).

V druhé polovině roku 2008 nastala celosvětová ekonomická krize, která se nepříznivě

promítla i do oblasti automobilového průmyslu. Snížení produkce v automobilovém

průmyslu vedlo ve firmě ke snížení objemu objednávek od obchodních partnerů a k za-

stavení dynamiky růstu ukazatelů rentability, jak se zmiňuje výroční zpráva z roku 2008.

V tomto roce všechny ukazatelé rentability jsou na nejnižší úrovni. ROE bylo v tomto

roce 0,072, to říká, že z 1 Kč vloženého kapitálu bylo získáno 7,20 haléřů. Dle Růžičkové

(2011) by měl ROE být vyšší než hodnoty bezrizikové výnosnosti, za které byla použita

desetiletá úroková míra státních dluhopisů podle údajů ČNB (viz tab. 12). V roce 2008

byla ve výši 0,0428, což i za období krize tato firma mírně překračuje. Ukazatel ROA byl

na 1 Kč aktiv 4,20 haléřů. Můžeme hodnotit, že i když firma byla touto krizí zaskočena,

vypořádala se s ní dobře a již v roce 2009 všechny ukazatele vykazují dvojnásobné hod-

noty. Hlavním důvodem bylo dobře zvolené portfolio výrobků pro automobily všech

tříd a snížení počtu zaměstnanců, které se promítlo ve snížení osobních nákladů. Pokles

ukazatelů rentability v roce 2010 byl způsoben zvýšenou investiční činností a zvýšením

počtu zaměstnanců dle potřeb z navýšení zakázek. Od roku 2011 — 2013 ukazatelů

rostou i přes realizaci plánovaných investic do výrobních programů a rozšiřování výroby.

V roce 2013 dosahují nejvyšších hodnot. ROE vykazuje hodnotu 0,203 (téměř 21 haléřů).

V roce 2014 a 2015 došlo k výraznému poklesu hodnot ukazatelů rentability. Tento

pokles mohlo způsobit rozšíření organizační struktury organizace (obrázek č. 34) o nová

oddělení a tím došlo k výraznému zvýšení osobních nákladů. Růst ukazatelů rentability

v roce 2016 byl jen velmi malý, takže výrazný růst zisku v tomto roce nesvědčí o výrazně

lepším zdraví firmy.

Pokud bychom hodnotili ukazatele rentability, je pro investory na místě mírný optimis-

mus, že by se zdraví firmy mohlo po dvou letech zhoršování začít vylepšovat.

3.2.4 Čistý pracovní kapitál

Tento ukazatel poskytuje informaci, kolik peněžních prostředků zbude po zaplacení

krátkodobých závazků viz tab. 13 a obr. 20, ve kterých byly hodnoty vypočteny podle

vzorce (2.7). Ukazatel ČPK vzrůstá ve sledovaném období až do roku 2013. Což označuje

příznivou situaci, protože zbývají volné prostředky pro využití v podnikání. Od roku
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Obrázek 19: Ukazatele rentability
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 12

Obrázek 20: Čistý pracovní kapitál
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 13

2014 dochází k postupnému poklesu ČPK, který byl vyvolán nárůstem krátkodobých

závazků.

Ukazatele aktivity

O tom, jak podnik umí využívat své prostředky bude analyzováno ukazateli aktivity,

kde je sledována doba obratu zásob, pohledávek a závazků počítána ve dnech a obrat,

který udává, kolikrát se daná veličina změní na peněžní prostředky v daném období.

Pro výpočty ukazatelů v tab. 14 byly použity v vzorce (2.15), (2.16) a (2.17).

Doba obratu zásob se pohybuje v rozmezí 41–55 dní, to znamená, že jsou zásoby vázány
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Obrázek 21: Ukazatelé aktivity
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 14

déle než měsíc ve skladu, než jsou spotřebovány. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce

2008, nejnižší v roce 2010. V posledním roce doba obratu zásob vyjadřuje zvyšující

trend. Zásoby patří mezi nejméně likvidní složku oběžného majetku, vážou na sebe

skladovací náklady, proto je pro firmu výhodné snižovat tento ukazatel. Doba obratu

pohledávek, jinak řečeno průměrná doba inkasa plateb, má od roku 2008 do roku 2013

prudce stoupající charakter, nejvyšší hodnota byla 112 dnů. Od roku 2014 se pohybuje

okolo 84 dnů, což je mnohem vyšší hodnota, než doba obratu závazků, která byla

v průměru o polovinu menší. U těchto dvou ukazatelů by měl být zachován stálý poměr,

což v daném případě neplatilo. Až v roce 2016 je tento poměr optimální, kdy se doba

obratu závazků s hodnotou 76 dnů přiblížila k hodnotě obratu pohledávek — 84 dnů.

Vysoké hodnoty doby obratu pohledávek vychází z požadavků zákazníků, kdy je běžně

sjednána doba splatnosti faktur 90 dnů a tedy lze jen těžko tento ukazatel snižovat.

Náhlým skokem doby obratu závazků lze usuzovat, že v roce 2016 firmě klesla platební

morálka ve splacení dodavatelských faktur, což nesvědčí dobrému renomé firmy. Obrat

celkových aktiv a obrat zásob informuje, jak intenzivně jsou využívána aktiva, počet

obrátek za daný časový interval. Čím vyšší jsou hodnoty, tím je cyklus rychlejší. Peněžní

prostředky nejsou dlouho vázány v procesu. Obrat celkových aktiv se po celou dobu

pohybuje od hodnoty 1,4 — 1,8, tedy se během roku obrátí téměř 2×. Obrat zásob nemá

žádný výrazný trend, ve většině sledovaného období se obrátí za rok 7,5×, jen v roce

2010 a 2013 tato hodnota překročila obrat 8,5×.
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Obrázek 22: Roční obrat celkových aktiv a obrat zásob
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 15

3.2.5 Ukazatele likvidity

V této části jsou analyzovány ukazatele likvidity, jako je běžná likvidita, pohotová likvi-

dita a okamžitá likvidita. Výpočty byly provedeny podle vzorců (2.23), (2.24) a (2.25),

viz tab. 16 a obr. 23 a 24. Tyto ukazatele informují, jak je firma schopna splácet své

závazky. Běžná likvidita, která zahrnuje celková oběžná aktiva, se pohybovala v roz-

mezí hodnot 3,3 — 4. Od roku 2015 nastává mírný pokles na hodnotu 2,9, avšak v roce

2016 vykazuje ukazatel hodnotu 1,8, což se velmi přibližuje k minimální doporučené

hodnotě ukazatele, 1,5. Situace není kritická, avšak v budoucnu by měla společnost

běžnou likviditu navýšit. Pohotová likvidita je očištěna o zásoby, jako nejméně likvidní

složka. Doporučená hodnota ukazatele je 1, což tuto podmínku společnost naplňuje

v každém roce. Tento ukazatel má klesající trend od roku 2015. Posledním stupněm

je likvidita okamžitá, která pracuje pouze se stavy peněžních prostředků v bance na

účtě a v pokladně. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele 0,2–0,5. Ve sledovaném

období 2008–2014 je ve společnosti likvidita plně zajištěna, výše ukazatele se pohybuje

v rozmezí 0,3–1,2, v roce 2015 však hodnoty klesly na hodnoty 0,099 a v roce 2016 na

hodnotu 0,035. Trend byl prudce klesající, společnost neměla peněžní prostředky na

splácení svých závazků, což už naznačoval ukazatel doby obratu závazků.
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Obrázek 23: Běžná a pohotová likvidita
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 16

Obrázek 24: Okamžitá likvidita
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3.2.6 Ukazatele zadluženosti

Další skupinou ukazatelů jsou ukazatele zadluženosti. Kapitálová struktura společnosti

je úzce spojena s její finanční stabilitou.Jsou zde analyzovány vlastní a cizí zdroje ke

vztahu k aktivům. Zadluženost firmy analyzujeme koeficienty celkové zadluženosti

a koeficientem samofinancování a dlouhodobou zadlužeností.

Pro firmu KES – kabelové a elektrické systémy spol. s r.o. nemá význam analyzovat

ukazatel úrokového krytí, protože nákladové úroky jsou v této firmě dlouhodobě velmi

nízké nebo nulové.

Základním ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost, který byl vypočten podle

vzorce (2.21), vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 17 a na obr. 25. V roce 2008 byla

aktiva financována více jak ze 40 % z cizích zdrojů. Tato hodnota byla za celé sledované

období nejvyšší. V tomto roce firma musela zřídit bankovní úvěr téměř ve výši 40 mil.

pro pokrytí investičních výdajů. Od roku 2009 vykazuje ukazatel příznivý klesající vývoj,

kdy se v roce 2014 dostal na hodnotu 18 %. Od roku 2015 nastává růst ukazatele, což

ukazuje nepříznivý vývoj pro společnost. I přes tento vývoj se společnost pohybuje

v rámci rozmezí ukazatele, která je 30–60 %. Tento koeficient spolu s koeficientem

samofinancování by měl vykazovat hodnot 100 %, což tato společnost splňuje. Z tohoto

ukazatele vyplývá, že majetek podniku je financován po většinu z vlastních zdrojů.

Koeficient dlouhodobé zadluženosti (v tab. 17 a obr. 26, vypočten podle vzorce (2.19))

se pohybuje po celou časovou řadu na velmi nízké úrovni, což naznačuje, že podnik

využívá dlouhodobé cizí zdroje ke své činnosti jen velmi málo.

3.2.7 Du Pontův rozklad ROE

Du Pontův rozklad parametru ROE bude vyhodnocen logaritmickou metodou podle

vzorce (2.26) a (2.27). Výpočty jsou uvedeny v příloze v tabulkách 18 a 19. Výsledky

z tabulky 19 jsou vyobrazeny na obr. 27.

Podle tab. 19 a obr. 27 má na meziroční změny indexu ROE největší vliv ukazatel ROS, tj.

rentabilita tržeb. Mezi léty 2008 a 2009 byla celková změna indexu ROE o 0,1162 a to růst.

Největší vliv na tento růst měla rentabilita tržeb, změna aktiv a finanční páky dosahovala

záporné hodnoty, vliv na změnu byl nejmenší. Mezi léty 2009 a 2010 index ROE klesá.
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Obrázek 25: Celková zadluženost a koeficient samofinancování
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 17

Obrázek 26: Dlouhodobá zadluženost
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 17

Obrázek 27: Vliv jednotlivých ukazatelů na meziroční vývoj ROE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-0
,0

5
0,

00
0,

05
0,

10

Finanční páka
ROS
Obrat aktiv
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54



Pokles rentability tržeb měl největší vliv. V roce 2013, kdy byl index ROE nejvyšší, brzdil

jeho růst nízký obrat aktiv, který meziročně klesal. Index ROE roste v letech 2010-2013.

Obrátka aktiv ani finanční páka neměly na změnu ROE v těchto letech veliký vliv, neboť

se pohybovaly v záporných hodnotách. Zatímco tržby rostou po celé sledované období,

index ROE v letech 2014 a 2015 klesal. Největší vliv na tento pokles měla rentabilita

tržeb. Náklady rostly mnohem rychleji než tržby, jak je patrné z obrázku 32, v příloze

č. 8. Kladný vliv v těchto letech měla finanční páka a obrat aktiv. Pozitivní vývoj nastal

v roce 2016, kdy index ROE mírně stoupl oproti předešlým rokům. Celková změna ROE

o 0,0287 naznačuje zlepšení situace. Do růstu ROE v roce 2016 určitě promlouval také

nárůst v podílu aktiv a vlastního kapitálu, kde aktiva rostla rychleji než vlastní kapitál.

Rentabilita tržeb se na této změně podílela stejnou měrou jak finanční páka.

3.2.8 Komplexní bankrotní modely

Tato část práce bude zaměřena na bankrotní modely, které se zabývají predikcí finanční

tísně a jsou identifikátory bankrotu firmy. Pro zjištění celkové finanční situace bylo

použito více modelů pro jejich větší důvěryhodnost. Mezi použité modely byly zařazeny

Altmanův model pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu, vzorec (2.28),

Tafflerův model, vzorec (2.29), a také IN modely, ze kterých byl vybrán konkrétně model

IN99 dle vzorce (2.30) a jeho modifikace IN05, který byl počítaný dle vzorce (2.32).

Altmanův bankrotní model

V tabulce 20 je pro firmu KES – kabelové a elektrické systémy spol. s r.o. vyhodnocen

Altmanův bankrotní model podle vzorce (2.28). Na obrázku 28 jsou Altmanovy Z-skóry

prezentovány graficky, barevně jsou zvýrazněny zóny pro výsledky Altmanova modelu.

Na obrázku jsou vyznačeny meze mezi bezpečnou zónou, která odpovídá hodnotě vyšší

než 2,9, šedou neutrální zónou a nebezpečnou zónu koeficientu Z, označující vysoké

riziko bankrotu.

Společnost se ve sledovaném období ani jednou nepohybovala pod hodnotou 1,2, z čeho

vyplývá, že podnik nebyl ohrožen bankrotem. V období od roku 2009 až po rok 2015 se

hodnoty pohybovaly vysoko v zóně, která naznačuje prosperující společnost. Výjimkou

byl rok 2008, kdy podnik citelně zasáhla celosvětová ekonomická krize, hodnotou 2,76
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Obrázek 28: Vývoj Altmanova Z-skóru
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 20

se dostal do šedé neutrální zóny. V roce 2016 hodnota 2,9 naznačuje, že se podnik po

dlouhodobé pozici v bezpečné zóně opět zhoupl do šedé zóny, ale situace zatím nemůže

být považována za dramatickou.

Na vývoji Altmanova Z-skóru se největší měrou podílí složka X5, která hodnotí zadlu-

ženost firmy.

Tafflerův model

Dalším z modelů použitý v analýze je Tafflerův bankrotní model, který využívá čtyři

poměrové ukazatele - rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost. Kritická zóna tohoto

modelu je představována hodnotou 0,2. Hodnota vyšší než 0,3 představují pravděpodob-

nost bankrotu za velmi malou. V tab. 21 je vyhodnocen Tafflerův bankrotní model podle

vzorce (2.29). Na obr. 29 jsou Tafflerova T v jednotlivých letech prezentovány graficky.

Barevně je zvýrazněno, do které zóny pro interpretaci Tafflerův index spadá. Na obrázku

jsou vyznačeny meze mezi bezpečnou šedou a nebezpečnou zónu koeficientu T.

Jak již naznačovaly výsledky z Altmanova modelu, společnost se po sledovanou dobu

nepohybovala v kritických hodnotách. Od roku 2008 hodnoty ukazatele vzrůstají až do

roku 2013, kdy dosahuje nejlepšího výsledku 1,32. V letech 2014–2016 nastal pokles až

na hodnotu 0,73, což je druhá nejnižší hodnota Tafflerova indexu za sledované období.

Pokles naznačuje pro podnik malou hrozbu. Hodnoty Tafflerova T se však pořád nachá-
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Obrázek 29: Vývoj Tafflerova T
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 21

zejí nad kritickou zónou a také pro tento rok je podle tohoto modelu pravděpodobnost

bankrotu nízká.

Na vývoji Tafflerova indexu se největší měrou podílí složka R1, která hodnotí podíl zisku

a krátkodobých závazků a R2, která hodnotí podíl celkových aktiv a cizích zdrojů. Složka

R3 pronásobená příslušným koeficientem je velmi malá.

Index IN99

Bonitní modely se zaměřují na posouzení toho, zda má podnik předpoklad k dobré

finanční kondici, posuzují schopnost podniku tvořit přidanou hodnotu. Index IN99

slouží jako vhodný nástroj pro zjištění tohoto předpokladu. V tabulce 22 je vyhodnocen

index IN99 podle vzorce (2.30). Na obrázku 30 jsou indexy IN99 v jednotlivých letech

prezentovány graficky, barevně je zvýrazněno, do které zóny pro interpretaci výsledků

v daném roce index IN99 spadá. Na obrázku jsou vyznačeny meze mezi jednotlivými

zónami indexu IN99.

Podle hrubého dělení se hodnoty indexu IN99 nacházejí v celém sledovaném období

v nevyhraněné šedé zóně. Hodnoty indexu IN09 na úrovni 2,07, která představuje

dobré finanční zdraví, ve sledovaném období společnost nedosáhla ani jednou. I tak

nelze považovat její finanční situaci za špatnou, protože se v žádném roce nepřiblížila

k hodnotě pod 0,684, která je signálem finanční slabosti.
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Obrázek 30: Vývoj indexu IN99
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 22

Pokud vezmeme v úvahu jemnější dělení šedé zóny, tak v letech 2009 až 2014 se hodnoty

pohybovaly nad hranicí 1,42, což dle Sedláčka (Sedláček, 2007) vypovídá, že je spíše

tvořena hodnota. V ostatních letech jsou hodnoty nižší než je hranice 1,42, tedy v nevy-

hraněné šedé zóně. V posledních dvou letech hodnota ukazatele klesá. Můžeme soudit,

že bonita podniku se snižuje a z hlediska indexu IN99 byl podnik v horší situaci jen na

začátku sledovaného období v roce 2008.

Na vývoji indexu IN99 se největší měrou podílí složka B, která hodnotí podíl zisku

a celkových aktiv. Složky A a D pronásobené příslušným koeficientem jsou obojí velmi

malé po celou časovou řadu.

Index IN05

Index IN05 se považuje za kombinací bonitního a bankrotního modelu. Index IN05

byl vytvořen analýzou situace středních a velkých firem v ČR, proto je tento index

vhodným nástrojem jak analyzovat situaci firmy KES – kabelové a elektrické systémy,

spol. s r.o. Způsob výpočtu pro tento model byl proveden podle vzorce (2.32). Index IN05

je vyhodnocen v tabulce 23. Na obrázku 31 je vyhodnocení indexu IN05 prezentováno

v jednotlivých letech graficky. Barevně je zvýrazněno, do které zóny pro interpretaci

výsledků v daném roce index IN05 spadá. Na obrázku jsou také vyznačeny meze mezi

bezpečnou, šedou a nebezpečnou zónu koeficientu IN05.

Vypočtené indexy IN05 se s výjimkou roku 2008 pohybovaly v hodnotách 1,7–2,4, tj.

58



Obrázek 31: Vývoj indexu IN05
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Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 23

nad nevyhraněnou šedou zónou, která u tohoto modelu představuje hodnotu 1,6 a tedy

bezpečně nad zónou bankrotu, která je pro tento model stanovena na 0,9. K poklesu

indexu IN05 dochází v letech 2015 a 2016, kdy je podnik podle tohoto modelu hodnocen

nejhůře od roku 2009. Z výpočtu modelů vyplývá, že se podnik dostává po letech s velmi

dobrou situací, která vyvrcholila v roce 2013, do horšího postavení, index IN05 sice stále

zůstává v bezpečné zóně, ale jen těsně nad hodnotu nevyhraněné šedé zóny. Můžeme

soudit, že situace podniku z hlediska indexu IN05 se zhoršuje a podnik byl v horší

situaci než v posledních dvou letech jen v na začátku sledovaného období v roce 2008.

Na celkovém růstu do roku 2014 a poklesu indexu IN05 v posledních letech se nejvíce

podílí složka A a ke změnám přispívá také složka E, tj. složky, které hodnotí zadlužení

firmy.
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4 Vyhodnocení výsledků finanční analýzy

a doporučení pro podnik

Aby bylo možno udělat vyhodnocení výsledků finanční analýzy a vhodná doporučení,

v této kapitole je součástí shrnutí jednotlivých oblastí.

Finanční situace daného podniku byla nejprve zkoumána z pohledu elementárních

metod finanční analýzy. Za jeden z nejoblíbenějších elementárních ukazatelů je ukazatel

rentability, kdy se podnik snaží o co nejvyšší hodnoty. Časově byl podnik sledován

od roku 2008, kdy na podzim do jeho podnikové činnosti tvrdě zasáhla celosvětová

hospodářská krize. Snížení produkce v automobilovém průmyslu zastavil dynamiku

růstu ukazatelů rentability. Tyto ukazatelé byly v tomto roce na nejnižší úrovni. Podnik

zareagoval na tuto situaci velice pružně a již od roku 2009 tyto ukazatele mají rostoucí

tendenci až do roku 2013. Od roku 2014 dochází ke snižování ukazatelů rentability,

které ukazují horší hospodaření firmy. Vzhledem k tomu, že tržby neustále rostou,

doporučením pro firmu by mělo být snižování nákladů na spotřebu a také snížení

osobních nákladů, které za toto období stále rostou.

U ukazatelů aktivity byla sledována doba obratu zásob, pohledávek a závazků ve dnech

a roční obrat. Zásoby v sobě vážou peněžní prostředky a zvyšují náklady na skladování.

Doba obratu se pohybuje okolo 48dnů. Firma by měla být velmi opatrná při snižování

zásob, které zajišťují plynulý výrobní proces. Avšak tento ukazatel navyšují zásoby

materiálu pro náhradní díly, které mají být odběratelům k dispozici po dobu 10let po

ukončení zakázky. Řešením pro snížení doby obratu by mohlo být zkrácení doby pro

držení náhradních dílů při uzavírání nových kontraktů, také pokusit se o vyjednání

kratších dob z dřívějších zakázek.

Pohledávky a jejich včasné zaplacení jsou pro firmu velmi důležité. Ve sledovaném

61



období je doba obratu pohledávek nad hodnotou 82dnů. Portfolio pohledávek říká, že

většina zákazníků má splatnost faktur delší než 90dnů a jen malá část zákazníků má

splatnost faktur do 30dnů. Tento ukazatel velice úzce souvisí s ukazatelem likvidity, kdy

od roku 2014 podnik vykazuje velice špatných výsledků. Okamžitá likvidita klesla až

na hodnotu 0,035 a společnost se dostala do situace, kdy neměla peněžní prostředky na

splácení svých závazků už v roce 2015. Nárůst pohledávek znamenal zvýšení závazků.

To bylo prokázáno dobou obratu závazků, která v roce 2016 stoupla 2× a byla na nejvyšší

hodnotě za celé sledované období. Dodavatelé tvrdě využívají svého postavení na trhu

a dodávkami specifického materiálu pro kabelové svazky, které jsou pro podnik nepo-

stradatelné, vyžadují splatnost za dodaný materiál do 45dnů. Aby byla zachována dobrá

platební morálka, podnik tuto situaci vyřešil čerpáním krátkodobého úvěru v roce 2015.

Vzhledem k tomu, že podnik má vysoký vlastní kapitál, neznamenalo čerpání úvěru

velkou zátěž. Vzhledem k situaci firmy lze doporučit udržet si dobré vztahy s dodavateli.

Je nutno zdůraznit, že by neměly být překračovány sjednané lhůty splatnosti. Pokuty

a penále z pozdě zaplacených závazků zbytečně navyšují náklady. Pokud by se nevedlo

zkrátit dobu splatnosti u odběratelů, lze doporučit čerpání krátkodobého úvěru.

Kladně můžeme hodnotit investování společnosti do rozvoje podnikání. Je to zřetelné

ve vzrůstání dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku po celé sledované období.

Rozšířením výrobních a skladovacích ploch, nakoupením nejnovějších linek a strojů

zajišťuje podniku vysoce kvalitní výrobky. Podnik tak činil v letech, kdy měl nejvyšší hos-

podářský výsledek a získané prostředky nenechal ležet nevyužité. Také byla zachováno

zlaté bilanční pravidlo, které říká, že dlouhodobý majetek má být vykryt dlouhodobým

vlastním kapitálem. V posledních letech ve firmě dochází ke snižování výsledku hos-

podaření, nebylo by nadále vhodné navyšovat dlouhodobý majetek. Mělo by to vliv,

při stejném hospodářském výsledku, na snižování rentability aktiv. Zvyšování dlouho-

dobého majetku by také nebylo vhodné z hlediska likvidity, kdy má v poslední době

podnik s touto oblastí problémy, jak už bylo zmíněno.

Další částí finanční analýzy byla pozornost zaměřena na bankrotní a bonitní modely.

Tyto modely představují systém včasného varování pro rozpoznání příčin finanční

nestability podniku. Byl vybrán Altmanův a Tafflerův model, jejich modifikace pro

Českou republiku a společnosti s ručením omezeným. Kombinací poměrových ukazatelů

a přiřazením různých hodnot k těmto ukazatelům vyplynulo, že se podnik nenachází

v kritickém období a bankrot mu v nejbližší době nehrozí. Vzhledem k tomu, že za
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poslední tři roky se hodnoty dostaly ze zelené zóny do šedé zóny, je vhodné doporučení

tento vývoj nadále sledovat a včas reagovat úpravou položek v poměrových ukazatelích,

které byly rozepsány výše.

Indexy IN respektující české specifické podmínky mají pro vybranou společnost velmi

dobrou vypovídací schopnost. Hodnota indexu se pohybovala nad hranicí, kdy je podnik

schopen vytvářet hodnotu a ani jednou neklesla pod hranici, kdy podnik nevytváří

hodnotu. Tímto lze konstatovat, že se firma nacházela v dobré finanční kondici.
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5 Závěr

V předložené práci byla analyzována finanční situace firmy KES – kabelové a elektrické

systémy spol. s r.o. na základě veřejně přístupných dat, které podnik zveřejnil ve Ve-

řejném rejstříku právnických osob a ve Sbírce listin. Aby mohl podnik činit správná

rozhodnutí, je důležité znát finanční zdraví podniku. Finanční analýza by měla být pro-

váděna nejen za období ekonomické krize, ale také v období prosperity. Tímto podnik

identifikuje jak úspěšná rozhodnutí, tak rozhodnutí méně optimistická.

Cílem této práce bylo provést zhodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí

vhodných metod za období 2008–2016, ze zjištěných výsledků vyvodit závěry a navrh-

nout vhodná doporučení.

Na základě provedených metod a postupů lze říci, že podnik dosáhl svých nejlepších

výsledků v roce 2013, poté docházelo k poklesu. Výsledky podniku nejsou nijak kritické.

V posledních letech se ukázalo, že společnost měla problémy s aktivitou, rentabilitou

a hlavně s likviditou. Na konci zkoumaného období se však některé tuto ukazatele mírně

zlepšovaly, což lze hodnotit jako pozitivní. Lze doporučit věnovat zvýšenou pozornost

nákladům společnosti a také vhodnému rozložení aktiv.

Finanční analýza by měla být prováděna pravidelně, jako podklad pro rozhodování

managementu společnosti. Hlavním cílem společnosti by nemělo být jen zvyšování

zisku, ale udržení a zajištění stabilní pozice na trhu.
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Seznam zkratek

CKkr — krátkodobý cizí kapitál,

ČPK — čistý pracovní kapitál,

DHM — dlouhodobý hmotný majetek,

DNM — dlouhodobý nehmotný majetek,

EAT — čistý zisk (Earnings after Taxes),

EBIT — zisk před zdaněním a úroky (Earnings before Interest and Taxes) ,

EBT — zisk před zdaněním (Earnings before Taxes),

OA — oběžná aktiva,

ROA — rentabilita aktiv (Return on Assets),

ROE — rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity),

ROI — rentabilita investic (Return on Investment),

VH — výsledek hospodaření,

VZZ — výkaz zisku a ztráty
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Příloha 1: Vybrané položky z rozvahy

Tabulka 1: Vybrané položky z rozvahy, uvedeno v tis. Kč., tab. pokračuje

Položka 2008 2009 2010 2011 2012
1 AKTIVA CELKEM 420 490 440 820 456 102 537 396 626 140
3 Dlouhodobý majetek 161 204 152 245 141 627 185 366 207 425
4 Dlouhodobý majetek nehmotný 137 327 250 1 061 1 157

13 Dlouhodobý majetek hmotný 161 067 151 918 141 377 184 305 206 268
31 Oběžná aktiva 258 755 288 154 313 905 349 186 413 287
32 Zásoby 104 956 87 167 100 134 122 322 116 112
39 Dlouhodobé pohledávky 1 526 641 494 716 525
48 Krátkodobé pohledávky 115 626 96 719 177 352 196 044 243 321
58 Krátkodobý finanční majetek 36 647 103 627 35 925 30 105 53 329
63 Časové rozlišení 531 421 570 2 844 5 427
67 PASIVA CELKEM 420 490 440 820 456 102 537 395 626 140
68 Vlastní kapitál 248 459 302 105 343 543 408 266 484 803
69 Základní kapitál 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600
73 Kapitálové fondy 102 102 102 77 77
78 Rezervní fondy – zákonný 1 520 1 520 1 520 1 520 1 520
81 VH minulých let 221 374 236 062 287 833 329 731 392 769
84 VH běžného účetního období 17 863 56 821 46 488 69 338 82 837
85 Cizí zdroje 172 026 135 928 108 084 126 886 138 300
86 Rezervy 8 959 10 085 10 355 11 767 17 219
91 Dlouhodobé závazky 51 274 39 845 3 981 4 584 4 074

102 Krátkodobé závazky 72 247 85 953 93 700 110 535 117 007
114 Bankovní úvěry 39 546 45 48 0 0
118 Časové rozlišení 5 2 787 4 475 2 243 3 037

Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvahy firmy KES – kabelové elektrické systémy spol s r.o,
www.justice.cz
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Tabulka 1: Pokračování tabulky

Položka 2013 2014 2015 2016
1 AKTIVA CELKEM 754 910 860 369 1 013 505 1 220 952
3 Dlouhodobý majetek 226 770 345 800 446 554 560 256
4 Dlouhodobý majetek nehmotný 1 454 4 094 9 849 11 448

13 Dlouhodobý majetek hmotný 225 316 341 706 436 705 548 808
31 Oběžná aktiva 519 828 507 370 562 179 654 334
32 Zásoby 142 499 172 811 192 460 228 628
39 Dlouhodobé pohledávky 666 678 834 0
48 Krátkodobé pohledávky 329 900 285 729 349 813 413 454
58 Krátkodobý finanční majetek 46 763 48 152 19 072 12 252
63 Časové rozlišení 8 313 7 199 4 772 6 362
67 PASIVA CELKEM 754 910 860 369 1 013 505 1 220 952
68 Vlastní kapitál 600 478 705 693 788 873 820 950
69 Základní kapitál 7 600 7 600 7 600 7 600
73 Kapitálové fondy 77 77 77 77
78 Rezervní fondy – zákonný 1 520 1 520 1 520 1 520
81 VH minulých let 469 619 592 000 685 000 689 699
84 VH běžného účetního období 121 662 104 496 94 676 122 054
85 Cizí zdroje 150 040 149 923 219 376 395 920
86 Rezervy 15 948 6 615 13 551 23 437
91 Dlouhodobé závazky 5 462 9 721 12 432 19 900

102 Krátkodobé závazky 128 630 133 587 193 251 352 583
114 Bankovní úvěry 0 0 142 0
118 Časové rozlišení 4 392 4 753 5 256 4 082

Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvahy firmy KES – kabelové elektrické systémy spol s r.o,
www.justice.cz
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Příloha 2: Vybrané položky z výkazu zisku a ztráty

Tabulka 2: Vybrané položky z Výkazu zisku a ztráty, uvedeno v tis. Kč, tabulka pokračuje

Položka 2008 2009 2010
1 Tržby za prodej zboží 19 839 13 500 15 558
2 Náklady vynaložené na prodané zboží 13 748 9 482 11 428
3 Obchodní marže 6 091 4 018 4 130
4 Výkony 644 724 613 434 784 707
5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 634 806 616 769 787 342
6 Změna stavu zásob vlastní činnosti 9 560 −3 559 −3 430
7 Aktivace 358 223 795
8 Výkonová spotřeba 448 490 401 389 527 614
9 Spotřeba materiálu a energie 421 691 371 361 487 545

10 Služby 26 799 30 028 40 069
11 Přidaná hodnota 202 325 216 063 261 223
12 Osobní náklady (mzdové, soc. a zdrav. N) 161 007 140 216 174 756
17 Daně a poplatky 371 647 737
18 Odpisy dlouhodobého HM a NM 18 260 16 839 18 618
19 Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 26 103 22 107 21 642
26 Ostatní provozní výnosy 2 786 10 414 5 891
27 Ostatní provozní náklady 3 937 3 057 3 429
30 Provozní výsledek hospodaření 24 479 71 738 70 714
43 Nákladové úroky 3 626 2 868 459
44 Ostatní finanční výnosy 20 121 22 699 7 788
45 Ostatní finanční náklady 18 221 27 290 16 899
48 Finanční výsledek hospodaření −1 944 −7 333 −9 176
49 Daň z příjmu za běžnou činnost 4 865 8 502 15 049
52 VH za běžnou činnost 17 670 55 903 46 489
53 Mimořádné výnosy 499 1 073 0
54 Mimořádné náklady 254 183 0
55 Daň z příjmů mimořádné činnosti 53 −28 0
58 Mimořádný výsledek hospodaření 191 917 0
60 VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 17 863 56 820 46 489
61 VH PŘED ZDANĚNÍM 22 780 65 296 61 537

Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZZ firmy KES – kabelové elektrické systémy spol s r.o,
www.justice.cz
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Tabulka 2: Pokračovaní tabulky

Položka 2011 2012 2013
1 Tržby za prodej zboží 12 636 12 783 17 452
2 Náklady vynaložené na prodané zboží 9 666 10 442 14 827
3 Obchodní marže 2 970 2 341 2 625
4 Výkony 877 359 989 514 1 027 852
5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 866 432 986 459 1 018 488
6 Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 324 2 544 8 797
7 Aktivace 603 511 567
8 Výkonová spotřeba 581 626 649 473 655 874
9 Spotřeba materiálu a energie 547 038 609 959 620 936

10 Služby 34 588 39 514 34 938
11 Přidaná hodnota 298 703 342 382 374 603
12 Osobní náklady (mzdové, soc. a zdrav. N) 200 390 217 910 221 617
17 Daně a poplatky 611 506 677
18 Odpisy dlouhodobého HM a NM 19 630 18 491 21 955
19 Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 16 118 15 703 11 101
26 Ostatní provozní výnosy 4 670 3 084 3 625
27 Ostatní provozní náklady 4 974 2 964 5 773
30 Provozní výsledek hospodaření 78 060 106 348 128 029
43 Nákladové úroky 115 50 0
44 Ostatní finanční výnosy 11 290 3 873 31 607
45 Ostatní finanční náklady 2 842 8 862 8 977
48 Finanční výsledek hospodaření 8 527 −4 865 22 982
49 Daň z příjmu za běžnou činnost 17 249 18 646 29 349
52 VH za běžnou činnost 69 338 82 837 121 662
53 Mimořádné výnosy 0 0 0
54 Mimořádné náklady 0 0 0
55 Daň z příjmů mimořádné činnosti 0 0 0
58 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0
60 VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 69 338 82 837 121 661
61 VH PŘED ZDANĚNÍM 86 588 101 483 151 010

Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZZ firmy KES – kabelové elektrické systémy spol s r.o,
www.justice.cz
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Tabulka 2: Pokračovaní tabulky

Položka 2014 2015 2016
1 Tržby za prodej zboží 18 644 34 379 42 880
2 Náklady vynaložené na prodané zboží 15 199 27 007 32 815
3 Obchodní marže 3 445 7 372 10 065
4 Výkony 1 231 246 1 459 046 1 702 564
5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 222 455 1 451 204 1 726 919
6 Změna stavu zásob vlastní činnosti 7 896 6 260 −23 020
7 Aktivace 895 1 582 −1 335
8 Výkonová spotřeba 781 592 975 196 1 126 569
9 Spotřeba materiálu a energie 739 827 894 509 1 029 218

10 Služby 41 765 80 687 97 351
11 Přidaná hodnota 453 099 511 222 586 060
12 Osobní náklady (mzdové, soc. a zdrav. N) 264 872 339 508 445 858
17 Daně a poplatky 573 1 081 1 947
18 Odpisy dlouhodobého HM a NM 25 647 34 178 44 745
19 Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 10 425 14 845 29 583
26 Ostatní provozní výnosy 3 919 6 367 59 383
27 Ostatní provozní náklady 10 163 6 982 18 176
30 Provozní výsledek hospodaření 151 234 128 557 158 664
43 Nákladové úroky 0 4 77
44 Ostatní finanční výnosy 11 313 6 909 9 621
45 Ostatní finanční náklady 32 861 18 509 14 840
48 Finanční výsledek hospodaření −21 184 −11 472 −5 249
49 Daň z příjmu za běžnou činnost 25 554 22 409 31 361
52 VH za běžnou činnost 104 496 94 676 122 054
53 Mimořádné výnosy 0 0 0
54 Mimořádné náklady 0 0 0
55 Daň z příjmů mimořádné činnosti 0 0 0
58 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0
60 VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 104 496 94 676 122 054
61 VH PŘED ZDANĚNÍM 130 050 117 085 153 415

Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZZ firmy KES – kabelové elektrické systémy spol s r.o,
www.justice.cz
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Příloha 3: Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku
a ztráty

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv

∆ 2009 ∆ 2010 ∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 ∆ 2016
Celková aktiva
Změna (tis. Kč) 20 330 15 282 81 294 88 744 128 770 105 459 153 136 207 447
Změna (%) 4,8 3,5 17,8 16,5 20,6 14,0 17,8 20,5
Dlouhodobý majetek
Změna (tis. Kč) −8 959 −10 618 43 739 22 059 19 345 119 030 100 754 113 702
Změna (%) −5,6 −7,0 30,9 11,9 9,3 52,5 29,1 25,5
Dlouhodobý nehmotný majetek
Změna (tis. Kč) 190 −77 811 96 297 2 640 5 755 1 599
Změna (%) 138,7 −23,5 324,4 9,0 25,7 181,6 140,6 16,2
Dlouhodobý hmotný majetek
Změna (tis. Kč) −9 149 −10 541 42 928 21 963 19 048 116 390 94 999 112 103
Změna (%) −5,7 −6,9 30,4 11,9 9,2 51,7 27,8 25,7
Oběžná aktiva
Změna (tis. Kč) 29 399 25 751 35 281 64 101 106 541 −12 458 54 809 92 155
Změna (%) 11,4 8,9 11,2 18,4 25,8 −2,4 10,8 16,4
Zásoby
Změna (tis. Kč) −17 789 12 967 22 188 −6 210 26 387 30 312 19 649 36 168
Změna (%) −16,9 14,9 22,2 −5,1 22,7 21,3 11,4 18,8
Krátkodobé pohledávky
Změna (tis. Kč) −18 907 80 633 18 692 47 277 86 579 −44 171 64 084 63 641
Změna (%) −16,4 83,4 10,5 24,1 35,6 −13,4 22,4 18,2
Krátkodobý finanční majetek
Změna (tis. Kč) 66 980 −67 702 −5 820 23 224 −6 566 1 389 −29 080 −6 820
Změna (%) 182,8 −65,3 −16,2 77,1 −12,3 3,0 −60,4 −35,8

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorců (2.2) a (2.3)
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Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv

∆ 2009 ∆ 2010 ∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 ∆ 2016
Celková pasiva
změna (tis. Kč) 20 330 15 282 81 293 88 745 128 770 105 459 153 136 207 447
změna (%) 4,8 3,5 17,8 16,5 20,6 14,0 17,8 20,5
Vlastní kapitál
změna (tis. Kč) 53 646 41 438 64 723 76 537 115 675 105 215 83 180 32 077
změna (%) 21,6 13,7 18,8 18,7 23,9 17,5 11,8 4,1
Cizí zdroje
změna (tis. Kč) −36 098 −27 844 18 802 11 414 11 740 −117 69 453 176 544
změna (%) −21,0 −20,5 17,4 9,0 8,5 −0,1 46,3 80,5
Krátkodobé závazky
změna (tis. Kč) 13 706 7 747 16 835 6 472 11 623 4 957 59 664 159 332
změna (%) 19,0 9,0 18,0 5,9 9,9 3,9 44,7 82,4

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorců (2.2) a (2.3)
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Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

∆ 2009 ∆ 2010 ∆ 2011 ∆ 2012 ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 ∆ 2016
Tržby za prodej zboží
Změna (tis. Kč) −6 339 2 058 −2 922 147 4 669 1 192 15 735 8 501
Změna (%) −32,0 15,2 −18,8 1,2 36,5 6,8 84,4 24,7
Výkony
Změna (tis. Kč) −31 290 171 273 92 652 112 155 38 338 203 394 227 800 243 518
Změna (%) −4,9 27,9 11,8 12,8 3,9 19,8 18,5 16,7
Výkonová spotřeba
Změna (tis. Kč) −47 101 126 225 54 012 67 847 6 401 125 718 193 604 151 373
Změna (%) −10,5 31,4 10,2 11,7 1,0 19,2 24,8 15,5
Spotřeba materiálu a energie
Změna (tis. Kč) −50 330 116 184 59 493 62 921 10 977 118 891 154 682 134 709
Změna (%) −11,9 31,3 12,2 11,5 1,8 19,1 20,9 15,1
Osobní náklady
Změna (tis. Kč) −20 791 34 540 25 634 17 520 3 707 43 255 74 636 106 350
Změna (%) −12,9 24,6 14,7 8,7 1,7 19,5 28,2 31,3
Provozní výsledek hospodaření (EBIT)
Změna (tis. Kč) 47 259 −1 024 7 346 28 288 21 681 23 205 −22 677 30 107
Změna (%) 193,1 −1,4 10,4 36,2 20,4 18,1 −15,0 23,4
Finanční výnosy
Změna (tis. Kč) 2 578 −14 911 3 502 −7 417 27 734 −20 294 −4 404 2 712
Změna (%) 12,8 −65,7 45,0 −65,7 716,1 −64,2 −38,9 39,3
Finanční náklady
Změna (tis. Kč) 9 069 −10 391 −14 057 6 020 115 23 884 −14 352 −3 669
Změna (%) 49,8 −38,1 −83,2 211,8 1,3 266,1 −43,7 −19,8
Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT)
Změna (tis. Kč) 42 516 −3 759 25 051 14 895 49 527 −20 960 −12 965 36 330
Změna (%) 186,6 −5,8 40,7 17,2 48,8 −13,9 −10,0 31,0
Výsledek hospodaření za účetní období (EAT)
Změna (tis. Kč) 38 957 −10 331 22 849 13 499 38 824 −17 165 −9 820 27 378
Změna (%) 218,1 −18,2 49,1 19,5 46,9 −14,1 −9,4 28,9

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorců (2.2) a (2.3)
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Příloha 4: Vertikální analýza rozvahy

Tabulka 6: Celková aktiva, rozklad na složky (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dlouhodobý majetek 38,3 34,5 31,1 34,5 33,1 30,0 40,2 44,1 45,9
Oběžná aktiva 61,5 65,4 68,8 65,0 66,0 68,9 59,0 55,5 53,6
Časové rozlišení 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 1,1 0,8 0,5 0,5

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)

Tabulka 7: Oběžná aktiva, rozklad na složky (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zásoby 40,6 30,3 31,9 35,0 28,1 27,4 34,1 34,2 34,9
Krátkodob. fin. majetek 14,2 36,0 11,4 8,6 12,9 9,0 9,5 3,4 1,9
Krátkodob. pohledávky 44,7 33,6 56,5 56,1 58,9 63,5 56,3 62,2 63,2
Dlouhodob. pohledávky 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)

Tabulka 8: Celková pasiva, rozklad na složky (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vlastní kapitál 59,1 68,5 75,3 76,0 77,4 79,5 82,0 77,8 67,2
Cizí zdroje 40,9 30,8 23,7 23,6 22,1 19,9 17,4 21,6 32,4
Časové rozlišení 0,0 0,6 1,0 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)

Tabulka 9: Vlastní kapitál, rozklad na složky (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VH běžného úč. období 7,2 18,8 13,5 17,0 17,1 20,3 14,8 12,0 14,9
VH z minulých let 89,1 78,1 83,8 80,8 81,0 78,2 83,9 86,8 84,0
Základní kapitál a další 3,7 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 1,3 1,2 1,1

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)
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Tabulka 10: Cizí zdroje, rozklad na složky (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Krátkodobé závazky 42,0 63,2 86,7 87,1 84,6 85,7 89,1 88,1 89,1
Dlouhodobé závazky 29,8 29,3 3,7 3,6 2,9 3,6 6,5 5,7 5,0
Rezervy 5,2 7,4 9,6 9,3 12,5 10,6 4,4 6,2 5,9
Bankovní úvěry 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)
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Příloha 5: Vertikální analýza VZZ

Tabulka 11: Vertikální analýza VZZ, jednotlivé položky jsou vyjádřeny v procentech
vzhledem k řádku Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tabulka pokračuje

Položka 2008 2009 2010 2011
Tržby za prodej zboží 3,1 2,2 2,0 1,5
Náklady vynaložené na prodané zboží 2,2 1,5 1,5 1,1
Obchodní marže 1,0 0,7 0,5 0,3
Výkony 101,6 99,5 99,7 101,3
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0 100,0 100,0 100,0
Změna stavu zásob vlastní činnosti 1,5 −0,6 −0,4 1,2
Aktivace 0,1 0,0 0,1 0,1
Výkonová spotřeba 70,6 65,1 67,0 67,1
Spotřeba materiálu a energie 66,4 60,2 61,9 63,1
Služby 4,2 4,9 5,1 4,0
Přidaná hodnota 31,9 35,0 33,2 34,5
Osobní náklady (mzdové, soc. a zdrav. N) 25,4 22,7 22,2 23,1
Daně a poplatky 0,1 0,1 0,1 0,1
Odpisy dlouhodobého HM a NM 2,9 2,7 2,4 2,3
Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 4,1 3,6 2,7 1,9
Ostatní provozní výnosy 0,4 1,7 0,7 0,5
Ostatní provozní náklady 0,6 0,5 0,4 0,6
Provozní výsledek hospodaření 3,9 11,6 9,0 9,0
Nákladové úroky 0,6 0,5 0,1 0,0
Ostatní finanční výnosy 3,2 3,7 1,0 1,3
Ostatní finanční náklady 2,9 4,4 2,1 0,3
Finanční výsledek hospodaření −0,3 −1,2 −1,2 1,0
Daň z příjmu za běžnou činnost 0,8 1,4 1,9 2,0
VH za běžnou činnost 2,8 9,1 5,9 8,0
Mimořádné výnosy 0,1 0,2 0 0
Mimořádné náklady 0,0 0,0 0 0
Daň z příjmů mimořádné činnosti 0,0 −0,0 0 0
Mimořádný výsledek hospodaření 0,0 0,1 0,0 0,0
VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2,8 9,2 5,9 8,0
VH PŘED ZDANĚNÍM 3,6 10,6 7,8 10,0

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)

1



Tabulka 11: Pokračování tabulky

Položka 2012 2013 2014 2015 2016
Tržby za prodej zboží 1,3 1,7 1,5 2,4 2,5
Náklady vynaložené na prodané zboží 1,1 1,5 1,2 1,9 1,9
Obchodní marže 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6
Výkony 100,3 100,9 100,7 100,5 98,6
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,3 0,9 0,6 0,4 −1,3
Aktivace 0,1 0,1 0,1 0,1 −0,1
Výkonová spotřeba 65,8 64,4 63,9 67,2 65,2
Spotřeba materiálu a energie 61,8 61,0 60,5 61,6 59,6
Služby 4,0 3,4 3,4 5,6 5,6
Přidaná hodnota 34,7 36,8 37,1 35,2 33,9
Osobní náklady (mzdové, soc. a zdrav. N) 22,1 21,8 21,7 23,4 25,8
Daně a poplatky 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Odpisy dlouhodobého HM a NM 1,9 2,2 2,1 2,4 2,6
Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 1,6 1,1 0,9 1,0 1,7
Ostatní provozní výnosy 0,3 0,4 0,3 0,4 3,4
Ostatní provozní náklady 0,3 0,6 0,8 0,5 1,1
Provozní výsledek hospodaření 10,8 12,6 12,4 8,9 9,2
Nákladové úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ostatní finanční výnosy 0,4 3,1 0,9 0,5 0,6
Ostatní finanční náklady 0,9 0,9 2,7 1,3 0,9
Finanční výsledek hospodaření −0,5 2,3 −1,7 −0,8 −0,3
Daň z příjmu za běžnou činnost 1,9 2,9 2,1 1,5 1,8
VH za běžnou činnost 8,4 11,9 8,5 6,5 7,1
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0
Daň z příjmů mimořádné činnosti 0 0 0 0 0
Mimořádný výsledek hospodaření 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 8,4 11,9 8,5 6,5 7,1
VH PŘED ZDANĚNÍM 10,3 14,8 10,6 8,1 8,9

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.6)
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Příloha 6: Poměrové ukazatele

Tabulka 12: Ukazatele rentability a bezriz. úroková sazba

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ROS 0,026 0,088 0,057 0,077 0,081 0,115 0,083 0,063 0,069
ROA 0,042 0,129 0,102 0,129 0,132 0,161 0,121 0,093 0,100
ROE 0,072 0,188 0,135 0,170 0,171 0,203 0,148 0,120 0,149
Bezriz. úr. sazba 0,040 0,039 0,037 0,019 0,022 0,007 0,005 0,005 0,015

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vzorců (2.11), (2.9), (2.10)

Tabulka 13: Čistý pracovní kapitál (tis. Kč)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

146 962 202 156 220 157 238 651 296 280 391 198 373 783 368 786 301 751

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vzorce (2.7)

Tabulka 14: Ukazatele aktivity (ve dnech)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Doba obratu zásob 54,7 48,3 43,9 48,6 41,1 48,6 49,4 45,9 46,4
Doba obratu pohled. 61,1 54,0 77,9 78,2 86,2 112,6 81,8 83,7 83,9
Doba obratu závazků 64,4 69,8 42,8 45,7 42,8 45,7 40,9 49,1 75,5

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vzorců (2.15), (2.16) a (2.17)

Tabulka 15: Obrat celkových aktiv a obrat zásob

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Obrat celkových aktiv 1,643 1,472 1,802 1,686 1,626 1,399 1,465 1,488 1,454
Obrat zásob 6,581 7,446 8,208 7,408 8,767 7,413 7,293 7,837 7,764

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorců (2.12) a (2.15)

Tabulka 16: Ukazatelé likvidity

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Běžná likvidita 3,582 3,352 3,350 3,159 3,532 4,041 3,798 2,909 1,856
Pohotová likvidita 2,108 2,331 2,276 2,046 2,535 2,928 2,499 1,909 1,207
Okamžitá likvidita 0,507 1,206 0,383 0,272 0,456 0,364 0,360 0,099 0,035

Zdroj: Vlastní zpracování provedeny podle vzorců (2.23), (2.24) a (2.25)
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Tabulka 17: Ukazatele zadluženosti

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celková zadl. 0,409 0,315 0,247 0,240 0,226 0,205 0,180 0,222 0,328
Koef. samofianc. 0,591 0,685 0,753 0,760 0,774 0,795 0,820 0,778 0,672
Dlouhod. zadluženost 0,122 0,090 0,009 0,009 0,007 0,007 0,011 0,012 0,016

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorců (2.19), (2.21) a (2.20)
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Příloha 7: Du Pontův rozklad ROE

Tabulka 18: Du Pontův rozklad ROE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

a1 � finanční páka 1,6924 1,4592 1,3276 1,3163 1,2915 1,2572 1,2192 1,2848 1,4872
a2 � ROS 0,0259 0,0875 0,0566 0,0765 0,0814 0,1152 0,0829 0,0628 0,0688
a3 � Obrat aktiv 1,6425 1,4723 1,8020 1,6861 1,6258 1,3994 1,4649 1,4882 1,4538
a1 · a2 · a3 � ROE 0,0719 0,1881 0,1353 0,1698 0,1709 0,2026 0,1481 0,1200 0,1487

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorců (2.26), (2.11) a (2.12)

Tabulka 19: Du Pontův rozklad ROE, vliv jednotlivých
složek

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

∆xa1 -0,0179 -0,0151 -0,0013 -0,0032 -0,0050 -0,0053 0,0070 0,0196
∆xa2 0,1473 -0,0700 0,0459 0,0105 0,0647 -0,0571 -0,0372 0,0122
∆xa3 -0,0132 0,0324 -0,0101 -0,0062 -0,0279 0,0080 0,0021 -0,0031∑
∆xai 0,1162 -0,0528 0,0345 0,0010 0,0317 -0,0545 -0,0281 0,0287

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.27)
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Obrázek 32: DuPontův rozklad ROE v letech 2013–2016
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46 763
48 152
19 072
12 252

+

Zásoby
142 499
172 811
192 460
228 628

+

Pohled.
330 566
286 407
350 647
413 454

Zdroj: Vlastní zpracování podle tab. 23
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Příloha 8: Vyhodnocení bankrotních a bonitních
modelů

Tabulka 20: Vývoj Altmanova Z-skóru

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

X1 0,444 0,459 0,483 0,444 0,473 0,518 0,434 0,364 0,247
X2 0,000 0,033 0,114 0,078 0,101 0,102 0,142 0,092 0,004
X3 0,054 0,148 0,135 0,161 0,162 0,200 0,151 0,116 0,126
X4 1,524 2,401 3,515 3,546 4,004 4,478 4,924 3,833 2,204
X5 1,643 1,472 1,802 1,686 1,626 1,399 1,465 1,488 1,454
0,717 X1 0,318 0,329 0,346 0,318 0,339 0,372 0,311 0,261 0,177
0,847 X2 0,000 0,028 0,096 0,066 0,085 0,086 0,120 0,078 0,003
3,107 X3 0,168 0,460 0,419 0,501 0,504 0,622 0,470 0,359 0,390
0,42 X4 0,640 1,008 1,476 1,490 1,682 1,881 2,068 1,610 0,926
0,998 X5 1,639 1,469 1,798 1,683 1,623 1,397 1,462 1,485 1,451
Z 2,766 3,295 4,136 4,057 4,232 4,357 4,432 3,793 2,947

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.28)

Tabulka 21: Vývoj Tafflerova T

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

R1 0,315 0,760 0,657 0,783 0,867 1,174 0,974 0,606 0,435
R2 1,504 2,120 2,904 2,752 2,988 3,465 3,384 2,563 1,653
R3 0,172 0,195 0,205 0,206 0,187 0,170 0,155 0,191 0,289
R4 1,643 1,472 1,802 1,686 1,626 1,399 1,465 1,488 1,454
0,53,R1 0,167 0,403 0,348 0,415 0,460 0,622 0,516 0,321 0,231
0,13 R2 0,196 0,276 0,378 0,358 0,388 0,450 0,440 0,333 0,215
0,18 R3 0,031 0,035 0,037 0,037 0,034 0,031 0,028 0,034 0,052
0,16 R4 0,263 0,236 0,288 0,270 0,260 0,224 0,234 0,238 0,233
T 0,656 0,949 1,051 1,080 1,142 1,327 1,218 0,927 0,730

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.29)
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Tabulka 22: Vývoj indexu IN99

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A 0,409 0,308 0,237 0,236 0,221 0,199 0,174 0,216 0,324
B 0,058 0,163 0,155 0,145 0,170 0,170 0,176 0,127 0,130
C 1,697 1,548 1,833 1,716 1,637 1,447 1,483 1,501 1,510
D 2,315 3,351 3,348 3,159 3,532 4,041 3,798 2,907 1,856
−017 A -0,070 -0,052 -0,040 -0,040 -0,038 -0,034 -0,030 -0,037 -0,055
4,573 B 0,266 0,744 0,709 0,664 0,777 0,776 0,804 0,580 0,594
0,481 C 0,816 0,744 0,882 0,825 0,788 0,696 0,713 0,722 0,726
0,015 D 0,035 0,050 0,050 0,047 0,053 0,061 0,057 0,044 0,028
IN99 1,048 1,487 1,601 1,497 1,580 1,498 1,544 1,309 1,293

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.30)

Tabulka 23: Vývoj indexu IN05

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A 2,444 3,243 4,220 4,235 4,527 5,031 5,739 4,620 3,084
B 6,751 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
C 0,058 0,163 0,155 0,145 0,170 0,170 0,176 0,127 0,130
D 1,697 1,548 1,833 1,716 1,637 1,447 1,483 1,501 1,510
E 2,315 3,351 3,348 3,159 3,532 4,041 3,798 2,907 1,856
0,13 A 0,318 0,422 0,549 0,551 0,589 0,654 0,746 0,601 0,401
0,04 B 0,270 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360
3,97 C 0,231 0,646 0,616 0,577 0,674 0,673 0,698 0,504 0,516
0,21 D 0,356 0,325 0,385 0,360 0,344 0,304 0,311 0,315 0,317
0,09 E 0,208 0,302 0,301 0,284 0,318 0,364 0,342 0,262 0,167
IN05 1,384 2,054 2,210 2,132 2,285 2,355 2,457 2,041 1,761

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzorce (2.32)
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Příloha 9: Organizační struktura firmy KES – kabelové
a elektrické systémy spol. s r.o.

Obrázek 33: Štíhlá organizační struktura firmy, do roku 2015
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ředitel

Technický
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv firmy KES – kabelové a elektrické systémy, spol
s r.o., www.justice.cz

Obrázek 34: Široká organizační struktura firmy, od roku 2015
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv firmy KES – kabelové a elektrické systémy, spol
s r.o., www.justice.cz
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