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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Interní audit je v dnešní době vnímán jako moderní nástroj v podporování 

řízení společnosti. Pomocí interního auditu vedení společnosti může zvýšit 

efektivnost řízení rizik a kontrolních procesů organizace. Rizika ovlivňují strategii, 

koncepci a cíle společnosti. 

V první části mé práce jsem stručně popsala co interní audit znamená, jak je 

nejčastěji definován, používané metody při zpracování interního auditu. V druhé, 

praktické části, jsem se zaměřila na audit finanční situace. Při auditu jsem využila 

analýzu na základě poměrových ukazatelů, jejich srovnání se standardy, 

zpracování auditorské zprávy včetně doporučení a návrhů ke zlepšení zjištěné 

situace. 

 

Klíčová slova: interní audit, riziko, poměrové ukazatele, auditorská zpráva 

 

Summary 

In this time the internal audit is perceived like the modern instrument in the 

maintenance of the company leading. By the help of the internal audit the 

company leading can increase the effectiveness of the risk management and the 

control process of the company. The risks influence the strategy, concept and 

aims of the company. 

In the first part in my task I described what the internal audit means, what 

way it is defined, methods what are used during processing of the internal audit. In 

the second part (practical), I target the audit of the financial situation. I used an 

analyse pursuant to the ratio indicator during the audit, their comparison with the 

standards, the processing the auditor report including the recommendation and the 

proposal for the improvement of the detected situation. 

 

Keywords: internal audit, risk, ratio indicators, audit report 
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1 Úvod 

Interní audit je v České republice poměrně mladou profesí, která se začala 

uplatňovat v polovině 90. let 20. století. Od roku 1993 jsou u nás k dispozici 

Standardy pro profesní praxi interního auditu, na základě kterých je interní audit 

prováděn. 

Interní audit se zabývá oblastmi, ve kterých existují nebo hrozí rizika, spojená 

s podnikání. V otázkách důležitých rozhodnutí si management společnosti vyžádá 

stanovisko interních auditorů. Můžeme tedy říci, že interní audit plní funkci 

poradního orgánu. 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Interní audit společnosti 

Hofmeister, s.r.o. Práci jsem rozdělila do dvou částí. První část se věnuje 

internímu auditu obecně, zabývá se pojmem interní audit, jeho vymezením, 

pojetím a moderními principy.  

Ve druhé části diplomové práce se zaměřím na aplikovaný audit finanční 

situace. Předmětem mé práce bude hospodářská stránka strojírenské firmy 

Hofmeister, s.r.o. Společnost nemá útvar interního auditu. Cílem diplomové práce 

je poskytnout komplexní informace o hospodaření podniku a zjistit potencionální 

rizika. Na závěr bych chtěla připravit návrhy a opatření, která povedou ke zlepšení 

situace. Zjištěné výsledky pak následně porovnám s doporučenými standardy 

a odvětvovým průměrem. 
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2 Charakteristika spole čnosti 
Na českém trhu působí společnost Hofmeister, s.r.o. již od roku 2003. Ke 

konci roku 2008 měla firma 80 zaměstnanců. Společnost patří mezi střední firmy 

a vzhledem ke své  velikosti je schopna flexibilně reagovat na příležitosti trhu 

a trendy v oboru podnikání.  

Strategickým záměrem společnosti je orientace na výrobu výrobků s vysokou 

přidanou hodnotou, které umožňují uspokojovat požadavky předních 

strojírenských společností a zároveň posilují konkurenceschopnost společnosti. 

Výroba je zaměřena především na vývoj a výrobu speciálních nástrojů pro 

kovoobrábění. 

Společnost do současné doby obstála na náročném tuzemském 

i zahraničním trhu zejména díky správně zvolené strategii, která se skládá 

z následujících bodů: 

• intenzivní investice do vývoje nových výrobních technologií včetně IT, 

• orientace na zákazníka a jeho potřeby, 

• rozvoj lidských zdrojů v oblasti kreativity a technické zdatnosti, 

• vybudovaná síť partnerů, včetně akademických institucí. 

2.1 Sféra podnikání  

Společnost Hofmeister, s.r.o. je zaměřena a vývoj a výrobu řezných nástrojů 

pro kovoobrábění, svým zákazníkům nabízí řešení dle jejich požadavků. 

Disponuje vlastním týmem, který je schopen reagovat na okamžité potřeby 

zákazníků, ale také realizovat střednědobé vývojové projekty. Na těchto 

projektech se také aktivně podílí Západočeská univerzita v Plzni. Investice do 

vývoje nových výrobků jsou zobrazeny v grafu č. 1. 
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Graf č.1: Objem nákladů na vývojové aktivity ve sledovaném období v Kč 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Hofmeister, s.r.o. 

 

Cílovým trhem firmy je oblast strojírenství zaměřena na obrábění kovů. Toto 

odvětví znamená v současné době díky růstu zahraničních investic v České 

republice poměrně pozitivní trend. Společnost si za dobu svého působení vytvořila 

síť stálých zákazníků, kterým poskytuje své služby. 

Z hlediska odbytu využívají stávající obchodní vazby společnosti v tuzemsku 

i zahraničí. Společnost má zhruba 350 aktivních zákazníků, mezi nejvýznamnější 

zákazníky patří: Škoda Kovárny, Plzeň s.r.o., Strojírny Poldi Kladno. NAREX 

Česká Lípa atd. Největších 14 odběratelů tvoří zhruba 90% objemu tržeb za 

výrobní aktivity.  

Na trhu existuje řada firem, které se specializují na prodej standardních 

nástrojů a které jsou kapitálově silněji vybaveny. Mezi konkurenty patří například: 

Seco Tools, SANDVIK CZ, M&T, Iskar ČR. Tyto obchodní společnosti se 

soustřeďují především na samotný prodej nástrojů, ale chybí 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Interní audit – teorie 

3.1.1 Definice a ú čel interního auditu 

Nejčastěji prezentovaná definice interního auditu je následující: „Interní audit 

je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou 

hodnotu a zlepšení provozu organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle 

tím, že zavádí systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivnosti 

řízení rizik, řídících a kontrolních předpis.“ [1] 

Účelem interního auditu je napomáhat vedení organizace a ostatním 

zaměstnancům při výkonu jejich funkcí. Interní audit provádí činnosti, kterou by 

dělalo vedení podniku, pokud by byl dostatek času. 

3.1.2 Podstata interního auditu 

Auditoři při výkonu své práce dodržují etické podmínky, které vyplývají ze 

zákona o auditorech a také z etického kodexu, který byl vydán Komorou auditorů 

České republiky. 

Postavení moderního interního auditora je chápána jako činnost 

profesionála, který je součástí řízení a pomáhá ho zlepšovat. Interního auditora 

můžeme považovat za poradní orgán vedení společnosti. 

Interní auditoři při své práci využívají principy, které jsou platné pro auditory 

na celém světě. Jsou obsaženy ve Standardech pro profesionální praxi interního 

auditora (Standardy II. A). [2] 

Účelem standardů je umožnit vedení organizace porozumět úloze 

a odpovědnosti interního auditu, zlepšit jeho výkon. Standardů je pět a týkají se: 

1. nezávislosti útvaru interního auditu na činnostech, jejichž audit provádějí 

a objektivitu interních auditorů, 

2. profesionální úrovně interních auditorů, 

3. rozsahu působnosti interního auditu, 
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4. provádění auditorských prací, 

5. řízení útvaru interního auditu. [1] 

Podle Standardů II A. je interní audit vykonáván v souladu s politikou řídících 

orgánů společnosti. Proto je obsah interní auditorské činnosti přizpůsoben 

představě vedení společnosti a současně na cílech, kterých chce dosáhnout.  

Obecné zásady pro vytvoření útvaru interního auditu jsou: 

� je součástí řízení podniku, má jeho podporu, 

� vyžaduje kvalifikované zaměstnance, kteří mají důvěru vedení podniku, 

� není zaměřen pouze na určitou oblast (např. finanční), 

� jeho povinností je hledat způsoby, jak zvyšovat efektivnost podniku, 

� musí mít své normy, ve kterých jsou uvedeny jeho nezávislost, atributy, úkoly 

a povinnost, 

� podléhá kontrole vedení podniku. 

3.1.3 Rozdíl mezi interním a externím auditem 

Interní audit je uskutečňován prostřednictvím vlastních zaměstnanců 

společnosti. U externího auditu je podmínkou, aby odborníci, kteří audit provádějí, 

nebyli zaměstnanci auditované společnosti. Vyžaduje se, aby byli zcela nezávislí 

na dané společnosti a jejich vedoucích pracovnících. 

Cílem externí auditorské činnosti je vyjádřit názor na finanční stav auditované 

společnosti, a to v určitém období. 

Cíle interního auditu jsou rozsáhlejší, neomezují se pouze na oblast 

ekonomickou a finanční. Interní auditorská činnost zahrnuje celou oblast operací 

a aktivit dané společnosti. 

Externí audit se provádí v souladu s normami a postupy, které byly 

mezinárodně schváleny a nelze je měnit ani upravovat, zatímco provádění 

interního auditu je mnohem pružnější a závisí vždy na dané společnosti, na jejím 

vedení a pracovnících, kteří útvar interního auditu řídí. [4] 
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3.1.4 Druhy interního auditu 

Služby, které dnes poskytují interní auditoři, jsou například: audit finanční 

situace, audit systémů, audit výkonů, audit kontraktů, audit operací, audit shody, 

ekologický audit, audit personálního rozvoje a další. 

Při provádění konkrétního interního auditu nelze jednoznačně oddělovat 

dané druhy interního auditu, protože se navzájem prolínají. 

3.1.5 Začlenění interního auditu do organiza ční struktury  

Pro zřízení útvaru interního auditu interního auditu je nutné ověřit, zda jsou 

pro jeho vytvoření vhodné podmínky. K těmto podmínkám patří zejména velikost 

podniku, ekonomická situace, informační a komunikační systémy, úroveň vnitřní 

kontroly a dostatečné materiální i personální zdroje. 

 Aby útvar interního auditu pracoval správně a kvalitně, musí být nezávislý na 

jiných útvarech organizace. Zařazení do organizační struktury je také dáno 

modelem řízení společnosti. Příklad organizačního začlenění je uveden na 

obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Zařazení útvaru interního auditu do organizační struktury akciové společnosti. 

 

Dozorčí rada 

Výbor pro audit 

Útvar interního 
auditu 

Předseda představenstva 

Personální úsek Výrobní úsek Ekonomický úsek 
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3.1.6 Řízení rizik 

Řízení rizik je organizováno vedoucími zaměstnanci společnosti. Kontrolní 

systém má za úkol včas zjistit, vyhodnotit a minimalizovat rizika, která vznikají při 

plnění stanovených cílů. 

Při řízení rizik je důležité kvalitně rizika analyzovat, stanovit priority podle 

stupně rizik a přijmout účinná opatření k odstranění rizik popřípadě k jejich 

minimalizaci. 

Zjištěná rizika jsou evidována do tabulkového přehledu neboli mapky rizik. 

Zde jsou konkrétní rizika uvedena včetně jejich negativního působení na činnost 

organizace. [5] 

3.1.7 Rozsah a cíle interního auditu   

Interní audit předává vedení podniku analýzy, hodnocení a doporučení. 

Odhaluje chyby a hodnotí rizika, která mohou na podnik působit. Proto ho 

můžeme chápat jako poradce řízení společnosti. 

Interní audit se zaměřuje převážně na dodržování předpisů, vnitřních 

i obecně závazných, na spolehlivost informací, hodnocení efektivnosti procesů, 

stanovení odpovědnosti a plnění daných cílů. 

Cíle interního auditu se mění podle rizik, která jsou předem určena. Interní 

audit není pouze kontrolní činnost, ale velký význam má také doporučení 

a konzultační činnost. Doporučení má sloužit ke zlepšení kvality kontrolního 

systému, předcházet rizikům nebo je omezovat. Na základě předložených 

doporučení by měla být přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

a nepravidelností v systému. 

Jako obecné cíle interního auditu můžeme určit také průkaznost: 

• shody či neshody systému řízení s danými požadavky, 

• ověření plnění stanovených cílů a tím také efektivnost řízení, 

• připravenost řízení k auditu. 
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3.1.8 Postup p ři provád ění auditu   

� Plánování 

Plánování auditu slouží k optimálnímu využití kapacit interního auditu. Plány 

musí být směřovány k činnosti organizace. Auditorské plány rozdělujeme: 

Strategický plán: 

Je v horizontu 3 – 5 let, průběžně se aktualizuje. Měl by obsahovat stručné 

zhodnocení východisek pro sestavení plánu, stanovení auditorských oblastí, 

určení oblastí prioritního významu, vymezení činnosti interního auditu z hlediska 

útvarů organizace a schválení plánu příslušným útvarem společnosti. 

Periodický plán: 

Jedná se o roční plán. Vychází ze strategického plánu. Obsahem 

periodického plánu je úvod, kapacitní rozložení auditorských činností na jednotlivé 

oblasti, rozpis plánovaných auditorských akcí, rozpis činností, které se pravidelně 

opakují a rozpis metodické činnosti. 

Operativní plán: 

Čtvrtletní plán, který je členěn na jednotlivé měsíce čtvrtletí. Jedná se 

o konkretizaci ročního plánu. 

� Pověření k auditu 

Pověření ukládá auditorům povinnost provést audit, opravňuje k volnému 

vstupu na všechna pracoviště organizace, k požadování všech potřebných 

podkladů, technické a provozní dokumentace.  

� Program  

Program vytváří interní auditor a schvaluje ho útvar interního auditu. Program 

zároveň slouží jako podklad pro provádění dohledu vedoucích pracovníků nad 

prací auditorů.  

 Mezi hlavní funkce auditorského programu patří pomoc při kontrole v rámci 

auditu, kontrola plánu auditu a vykonané práce.  
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�  Techniky auditorské práce  

Při provádění auditu se využívá se pouze takových technik, které jsou 

nezbytné pro auditorskou činnost. Techniky se rozvíjejí a uvedený výčet není 

vyčerpávající. 

Mezi základní techniky auditorské práce patří interview, komparativní 

analýza, postupový diagram (flow charting), výběrový vzorek, pozorování, 

srovnávání, analogie, analýza a syntéza, abstrakce, indukce, dedukce, 

matematické a statistické metody, modelování.  

� Auditorská zpráva  

Zpracovává se po ukončení auditu. Jedná se o podrobnou a důkladnou 

dokumentaci veškerých činností, skutečností, analýz a zjištění. Tento dokument 

slouží managementu společnosti. Upozorňuje na nedostatky auditovaného 

procesu a navrhuje patřičná opatření. Zpráva musí být přehledná, srozumitelná, 

jednoduchá a věcná. Především jde o dosažení objektivity a zabránění možného 

zneužití informací. 

Jedním z nejdůležitějších požadavků na auditorskou zprávu je normalizovaná 

struktura. Základními body auditorské zprávy jsou: 

• úvodní část – určuje cíl a realizaci auditu, jeho dosah a omezení, 

použité postupy a dodatečné poznámky, 

• stanovené cíle – jasná a přehledná charakteristika cílů auditu, 

• posudek – názor auditora na zjištěnou situaci v souladu se 

sledovanými cíli, 

• doporučení – podněty k odstranění zjištěných nedostatků, ke zlepšení 

postupů a řízení. 
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4 Interní audit   

4.1 Audit finan ční situace 

Cílem auditu finanční situace je vyhodnocení finanční situace, upozornění na 

rizika a navržení opatření ke zlepšení situace. Základními údaji pro provedení 

finančního auditu jsou data z účetních dokladů. 

Ke zjištění finanční situace se využívá analýza na základě poměrových 

ukazatelů. 

Poměrových ukazatelů existuje celá řada. Zpravidla se dělí do skupin podle 

toho, ze kterých údajů vycházejí a na jaké rysy hospodaření podniku se zaměřují. 

Poměrové ukazatele vyjadřují poměry jednotlivých absolutních ukazatelů. Mezi 

základní skupiny patří: 

• Ukazatelé týkající se výnosové situace organizace 

Rentabilita – je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, resp. 

dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Řadí mezi nejsledovanější 

ukazatele. 

• Ukazatelé týkající se způsobu financování a finanční stability 

Zadluženost – měří rozsah v jakém podnik užívání vlastní a cizí zdroje 

k financování svých aktivit. 

Likvidita – měří momentální schopnost společnosti uspokojit své splatné 

krátkodobé závazky.  

Aktivita – vyjadřuje stupeň vázanosti kapitálu v jednotlivých formách aktiv a 

měří schopnost podnikového managementu dosahovat při optimálním využití 

vloženého majetku co nejlepších hospodářských výsledků. 

• Ukazatelé týkající se kapitálového trhu vyjadřují, jak kapitálová trh hodnotí 

vývoj firmy a jakou očekávají budoucnost. [1] 
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4.2 Zadání interního auditu    

Po dobu existence společnosti Hofmeister, s.r.o. nebyl audit finanční situace 

zpracován. Vedení společnosti uvažuje o zřízení útvaru interního auditu. Pro 

zjištění finanční situace společnosti je potřeba provést interní audit finanční 

situace. Provedením auditu byla pověřena Bc. Romana Syrovátková. 

4.3 Cíl interního auditu 

Cílem prováděného interního auditu je zjistit stav finanční situace podniku. 

Audit finanční situace by měl upozornit na rizika, která mohou ovlivnit auditovanou 

společnost (dluhy, pohledávky po lhůtě splatnosti, pokles tržeb), na základě 

zjištěných rizikových oblastí navrhnout opatření ke zlepšení hospodářské situace. 

4.4 Postup provedení auditu finan ční situace 

K provedení auditu bude využito metody finanční analýzy, zejména výpočet 

na základě poměrových ukazatelů a jejich srovnání s odvětvovými průměry1 

a standardy.  

Postup při auditu finanční situace za použití poměrových ukazatelů je: 

1. výběr poměrových ukazatelů, 

2. určení relevantních dat, 

3. určení scházejících dat a způsobu jejich získávání, 

4. rozšíření pracovních papírů k získání vhodných dat, 

5. výpočet příslušného ukazatele, 

6. porovnání ukazatelů se standardy, v případě rozdílů určení jejich 

možných příčin, 

7. návrh doporučení a možných korektivních akcí, které mohou být pro 

zlepšení stavu použity. [1] 

                                                           
1 Odvětvové průměry k dispozici na www.mpo.cz 
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Při auditu finanční situace jsem využila výkazu zisku a ztrát a výkazu 

rozvahy. To vše za jednotlivé roky ve sledovaném období. Tyto dokumenty 

poskytlo finanční oddělení společnosti Hofmeister, s.r.o. Sledované období bylo 

určeno na roky 2005 až 2007. 

4.5  Ekonomická situace spole čnosti 

Pro názorné vyjádření ekonomické situace společnosti uvádím následující 

grafy č. 2 a č. 3. V grafu č. 2 je znázorněn vývoj tržeb s rozdělením na tržby za 

prodej vlastních výrobků a za prodej zboží. Graf č. 3 ukazuje vývoj hospodářského 

výsledku ve sledovaném období. 

 

 
Graf č. 2 : Vývoj tržeb ve sledovaném období v tis. Kč 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z grafu č. 2 je patrný nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků, kdy 

ve srovnání r. 2005 a 2007, byl zaznamenán nárůst o 25 835 tis. Kč, což je nárůst 

o 43%. Současně se zvýšením objemu tržeb za vlastní výrobky se podařilo 

společnosti zvýšit i objem tržeb za prodeje zboží a to o 8 278 tis. Kč, tj. o 8%.  
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Graf č. 3 : Hospodářský výsledek v letech 2005 – 2007v tis. Kč 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Jak ukazuje graf č. 3, v roce 2006 je patrný pokles výsledku hospodaření 

před zdaněním, který byl způsoben jednak mírným propadem tržeb za prodej 

zboží a též náběhem nových výrobních technologií, jejichž pozitivní nárůst 

ekonomických výstupů se projevil až v roce 2007.  

Celkově lze považovat ekonomické výsledky za dobré, přičemž kladně lze 

ohodnotit zejména orientaci aktivit na vývoj a výrobu vlastních výrobků. 

4.6  Analýza výkazu zisku a ztrát 

Analýza na základě údajů z výkazu zisku a ztrát je prováděna za období 

2005 až 2007. Jednotlivé finanční výkazy jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2.  

V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty vybraných položek za sledované období. 

 

Tabulka č. 1 Vývoj výnosů v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 59 602 61 345 85 437 

změna stavu zásob vlastní činnosti 3 497 1 649 2 414 

aktivace 10 223 5 515 11 779 

tržby za prodej zboží 98 304 89 814 106 582 

ostatní provozní výnosy 1 863 1 594 2 623 

ostatní finanční výnosy 584 966 1 294 
Zdroj:. Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 
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Tabulka č. 2 Vývoj výnosům ve sledovaném období. 

roky 2005 2006 2007 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 34% 38% 41% 

změna stavu zásob vlastní činnosti 2% 1% 1% 

aktivace 6% 3% 6% 

tržby za prodej zboží 56% 56% 51% 

ostatní provozní výnosy 1% 1% 1% 

ostatní finanční výnosy 0% 1% 1% 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

V tabulce č. 2 je znázorněno procentuální rozložení vybraných položek 

výnosů. 

 

 
Graf č. 4 Vývoj výnosů v letech 2005 – 2007 v %. 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

 

Z grafu č. 4 je patrný trend zvyšování podílu výnosů v oblasti výroby 

vlastních výrobků a služeb, což je plně v souladu se strategickým záměrem 

společnosti. V roce 2006 došlo k poklesu tržeb za prodej zboží, což dle interních 

informací firmy bylo způsobeno přerušením dodávek významnému odběrateli, 

který změnil svůj sortiment. 
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Tabulka č. 3 Vývoj nákladů společnosti Hofmeister, s .r.o. v tis. Kč. 

roky 2005 2006 2007 

náklady vynaložené na prodané zboží 74 243 66 628 79 977 

výkonová spotřeba 56 442 50 722 64 155 

osobní náklady 22 634 25 762 33 482 
odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 9 411 10 575 8 089 

ostatní provozní náklady 1 566 904 953 

nákladové úroky 412 911 806 

ostatní finanční náklady 816 869 1 179 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

 

Tabulka č. 4 Vývoj nákladů ve sledovaném období v %. 

roky 2005 2006 2007 

náklady vynaložené na prodané zboží 45% 43% 42% 

výkonová spotřeba 34% 32% 34% 

osobní náklady 14% 16% 18% 
odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 6% 7% 4% 

ostatní provozní náklady 1% 1% 1% 

nákladové úroky 0% 1% 0% 

ostatní finanční náklady 0% 1% 1% 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Ve výše uvedených tabulkách č. 3  a č. 4 jsou data z účetních výkazů, na 

základě kterých je určen vývoj nákladů ve sledovaném období. 
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Graf č. 5 Vývoj nákladů v letech 2005 – 2007 v %. 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z grafu č. 5 je patrný mírný pokles podílu nákladů vynaložených na prodané 

zboží, což je částečně dáno orientací na prodej zboží s vyšší obchodní marží. 

Relativně stabilní stav poměru nákladů na výkonovou spotřebu, která je ovlivněna 

charakterem zakázek, protože společnost nerealizuje velkosériovou výrobu. 

4.7  Analýza rozvahy 

Horizontální analýza porovnává změny položek v časové řadě a po řádcích. 

Z těchto změn můžeme odvodit i pravděpodobný trend vývoje. Pro horizontální 

analýzu je nutné zajistit dostatečně dlouhou časovou řadu, srovnatelnost údajů 

v časové řadě, vyloučit náhodné jevy, v případě odhadu budoucího vývoje je nutné 

objektivně zahrnout změny (inflace, regulace, deregulace, změny měnového 

kurzu).  

Horizontální analýza je prováděna za období 2005 až 2007. Jednotlivé 

finanční výkazy jsou uvedeny v příloze č. 3.  
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Graf č. 6 Vývoj aktiv společnosti Hofmeister, s.r.o. v letech 2005 – 2007 v %. 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z  grafu č. 6 je zřetelný trend růstu oběžného majetku, kde má velký podíl 

výše zásob a obchodních pohledávek. Ty souvisí s rozvojem výroby objemu 

prodeje zejména koncem roku 2007. 

 

 
Graf č. 7 Vývoj pasiv společnosti Hofmeister, s.r.o. v letech 2005 – 2007 v %. 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Jak ukazuje graf č. 7, na vývoji pasiv lze vysledovat velmi pozitivní trend 

v oblasti růstu podílu vlastního kapitálu a pokles cizích zdrojů, zejména 

dlouhodobých. 
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4.8 Analýzy na základ ě poměrových ukazatel ů  

Poměrové ukazatele jsou rentabilita, zadluženost likvidita, aktivita 

a ukazatele kapitálového trhu. Protože společnost Hofmeister, s.r.o. nemá akcie 

obchodovatelné na kapitálovém trhu, poslední zmíněný ukazatel se jí netýká. 

Výsledné hodnoty poměrových ukazatelů následně porovnám se standardy 

a odvětvovými průměry. [3] 

4.8.1  Rentabilita 

Rentabilita neboli výnosnost měří čistý výsledek podnikových činností. 

•  Rentabilita celkového kapitálu (ROA) – vyjadřuje, jak podnik hospodaří 

se všemi používanými prostředky. Poměřuje čistý zisk a celkový vložený kapitál. 

kapitálcizíkapitálvlastní

ziskčistý
ROA

+
=  

 
Tabulka č. 5 Rentabilita celkového kapitálu v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 
čistý zisk 6 721 3 464 15 104 
celková aktiva 88 025 82 003 90 668 
ROA 7,64% 4,22% 16,66% 
odvětvový průměr 8,70% 7,45% 11,70% 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 5 je vývoj sledovaného ukazatele v letech 

2005 – 2007 ovlivněn zaváděným nových výrobních technologií. Výnosy z tohoto 

projektu se projevily až v roce 2007, kdy tento ukazatel převyšuje odvětvový 

průměr. 

•  Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  – ukazatel vyjadřuje, jak jsou 

využívány vlastní investované zdroje. Poměřuje čistý zisk vzhledem k vlastnímu 

kapitálu. 

kapitálvlastní

ziskčistý
ROE=  
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Tabulka č. 6 Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 
čistý zisk 6 721 3 464 15 104 
vlastní kapitál 14 388 17 852 32 957 
ROE 46,71% 19,40% 45,83% 
odvětvový průměr 10,20% 10,08% 14,80% 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z tabulky č. 6 vyplývá jednoznačně pozitivní srovnání s odvětvovým 

průměrem a dokumentuje snahu managementu společnosti reinvestice 

vytvořeného zisku zpět do majetku firmy. Na ukazateli ROE se významně v roce 

2007 projevil výsledek celkového hospodaření společnosti. 

•  Rentabilita tržeb (ROS)  – ukazuje tržní ohodnocení výkonů podniku za 

daný čas. Snížení ukazatele nemusí být vždy negativní, zvláště pokud rostou 

tržby. Hodnota ukazatele závisí na strategii společnosti.  

tržby

ziskčistý
ROS=  

 
Tabulka č. 7 Rentabilita tržeb ve sledovaném období. 

roky 2005 2006 2007 
čistý zisk 6 721 3 464 15 104 

tržby 157 906 150 529 192 019 

ROS   4,26 2,30 7,87 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z tabulky č. 7 je zřejmé, že výše rentability tržeb není vysoká, přesto snížení 

hodnoty ukazatele není negativní, protože je zřejmý růst tržeb. Společnost se 

ve sledovaném období orientuje na zavádění nových výrobků, což s sebou nese 

vyšší provozní náklady na vývojové aktivity a tím také klesá výsledný ukazatel 

rentability tržeb. 

•  Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) – informuje o výnosnosti 

dlouhodobého kapitálu. Měří výkonnost podniku bez ohledu na jeho finanční 

strukturu. 

kapitálcizídlouhodobýkapitálvlastní

EBIT
ROCE

+
=  
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Tabulka č. 8 Rentabilita dlouhodobého kapitálu ve sledovaném období. 

roky  2005 2006 2007 

EBIT 9 826 5 291 20 802 

vlastní kapitál 14 388 17 852 32 957 

dlouhodobý cizí kapitál 23 216 32 237 27 337 

ROCE  26% 11% 35% 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Tabulka č. 8 uvádí, že ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu je v roce 

2006 ovlivněn poklesem hodnoty EBIT, kde se projevil pokles tržeb za zboží a 

dále nárůstem investičních dlouhodobých úvěrů, které byly pořízeny s cílem 

zvýšení objemu tržeb za vlastní výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Pozitivně se 

 ukazateli ROCE odrazily hospodářské výsledky společnosti v roce 2007. 

4.8.2 Zadluženost 

•  Celková zadluženost  – ukazatel, který informuje, jak dobře jsou věřitelé 

společnosti chráněni pro případ platební neschopnosti společnosti. Charakterizuje 

finanční úroveň - věřitelské riziko. Udává míru krytí majetku společnosti pomocí 

cizích zdrojů. Světový průměr tohoto ukazatele je 30 – 60%. Celková zadluženost 

by neměla přesáhnout 70%. V případě, že ukazatel je menší než 60%, jde o 

pozitivní vývoj. Pokud je ukazatel vyšší než 60%, tendence je negativní. 

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženoscelková =  

 
Tabulka č. 9 Celková zadluženost ve sledovaném období. 

roky 2005 2006 2007 
cizí kapitál 73 637 64 151 57 711 

celková aktiva 88 025 82 003 90 668 

celková zadluženost  83,65 78,23 63,65 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z tabulky č. 9 lze sledovat pokles celkové zadluženosti společnosti, což je 

pozitivní signál pro získávání bankovních úvěrů k dalšímu technologickému 

vybavení společnosti. 
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•  Poměr vlastního a cizího kapitálu  – vymezuje riziko společnosti, je 

důležitý pro poskytnutí úvěru. Zjišťuje, zda podíl cizích zdrojů narůstá nebo se 

snižuje. 

kapitálvlastní

kapitálcizí
kapitálucizíhoavlastníhorpomě =  

 

Tabulka č. 10 Poměr vlastního a cizího kapitálu v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 
cizí kapitál 73 637 64 151 57 711 
vlastní kapitál 14 388 17 852 32 957 

pom ěr vl. a ciz. kapitálu  511,79 359,35 175,11 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z hodnot v tabulce č. 10 je zřejmé, že zadluženost vlastního kapitálu 

vykazuje klesající tendeci, která je způsobena rostoucí hodnotou nerozděleného 

zisku, který je vlastníky reinvestován zpět do společnosti. Snahou managementu 

je postupně snižovat celkovou zadluženost společnosti. 

•  Koeficient samofinancování – sleduje dlouhodobou stabilitu společnosti, 

tedy to, jakým způsobem společnost financuje svá aktiva. Vyjadřuje finanční 

nezávislosti podniku na cizích zdrojích. Vysoká hodnota znamená vysokou 

stabilitu společnosti.  Doporučuje se, aby hodnota neklesla pod 30%.  

aktivacelková

kapitálvlastní
níncovásamofinakoeficient =  

 

Tabulka č. 11 Koeficient samofinancování v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 

vlastní kapitál 14 388 17 852 32 957 

celková aktiva 88 025 82 003 90 668 

koeficient samofinancování  16,35 21,77 36,35 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Na základě porovnání výsledných hodnot  z tabulky č. 11 vyplývá, že 

vzrůstající koeficient samofinancování svědčí o posilování stability společnosti, 

která je dána schopností tvořit zisk a současně zvyšovat podíl vlastního kapitálu 

na celkových aktivech společnosti. 
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•  Úrokové krytí – vyjadřuje, jakou část celkového přínosu společnosti 

odčerpávají úrokové náklady. Tabulka č. 12 uvádí hodnoty úrokového krytí ve 

sledovaném období. 

nákladyúrokové

EBIT
krytíúrokové =  

Tabulka č. 12 Úrokové krytí v letech 2005 – 2007.  

 roky 2005 2006 2007 
EBIT 9 826 5 291 20 802 

nákladové úroky 412 806 911 

úrokové krytí  23,85 6,56 22,83 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Tabulka č. 12 ukazuje, že společnost je schopna tvořit dostatečné množství 

vnitřních zdrojů (měřeno ukazatelem EBIT) pro úhradů nákladových úroků, které 

zejména souvisí s pořízením investičních úvěrů na nové technologie. 

•  Ukazatel p řekapitalizování – ukazatel, který porovnává stabilitu a výnos. 

Překapitalizování společnosti nastává, pokud hodnota tohoto ukazatele převyšuje 

hodnotu 1. 

aktivastálá

kapitálvlastní
zovánířekapitalipukazatel =  

 

Tabulka č. 13 Ukazatel překapitalizování v letech 2005 – 2007. 

 roky 2005 2006 2007 
vlastní kapitál 14 388 17 852 32 957 

stálá aktiva (dlouhodobý majetek) 19 793 17 539 11 566 

ukazatel p řekapitalizování v % 0,73 1,02 2,85 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Hodnoty  ukazatele překapitalizování, uvedeny v tabulce č. 13, svědčí 

o schopnosti pokrýt stálá aktiva tzv. vlastním kapitálem, tj. zdroji vytvořenými 

uvnitř podniku. Zůstatková hodnota celkových stálých aktiv je ovilivněna odpisovou 

politikou společnosti – jsou upatňovány daňové zrychlené odpisy. 

•  Ukazatel podkapitalizování – porovnává celkové dlouhodobé zdroje se 

stálými aktivy podniku. Hodnota ukazatele odkapitalizování se doporučuje kolem 

hodnoty 1. 
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aktivastálá

kapitálcizídlouhodobýkapitálvlastní
váníkapitalizopodukazatel

+=  

        

Tabulka č. 14 Ukazatel odkapitalizování ve sledovaném období. 

  2005 2006 2007 
vlastní kapitál 14 388 17 852 32 957 
dlouhodobý cizí kapitál 23 216 32 237 27 337 

stálá aktiva 19 793 17 539 11 566 

ukazatel odkapitalizování  1,90 2,86 5,21 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Jak je zřejmé z tabulky č. 14, ukazatel podkapitalizování má zvyšující trend, 

a protože jeho hodnota je větší než 1, znamená to, že dlouhodobé zdroje jsou 

využívány i k financování  krátkodobých aktiv. Toto je pro společnost narenatbilní. 

4.8.3 Likvidita 

Ukazuje, jak je společnost schopná dostát svým závazkům. Ukazatelé 

likvidity vypovídají o tom, jak je společnost schopna uhradit své běžné závazky za 

pomocí oběžných aktiv. 

•  Běžná likvidita – porovnává to, co by měla společnost získat s tím, co 

bude potřebovat v horizontu jednoho roku. 

zdrojekrátkodobé

majetekžnýěob
likviditaěžnáb =  

Tabulka č. 15 Běžná likvidita ve sledovaném období. 

roky 2005 2006 2007 

oběžná aktiva 67 490 63 758 78 211 

krátkodobé zdroje 50 421 36 614 32 654 

běžná likvidita  1,34 1,74 2,40 

odvětvový průměr  1,64 1,57 1,6 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

  

•  Pohotová likvidita – poměřuje oběžná aktiva bez zásob ke krátkodobým 

zdrojům.  
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zdrojekrátkodobé

zásobymajetekžnýěob
likviditapohotová

−=  

 
Tabulka č. 16 Pohotová likvidita v letech 2005 – 2007.  

roky 2005 2006 2007 

oběžná aktiva 67 490 63 758 78 211 

zásoby 35 681 35 445 41 810 

krátkodobé zdroje 50 421 36 614 32 654 

pohotová likvidita 0,63 0,77 1,11 

odvětvový průměr 0,95 1,04 1,09 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

 

•  Okamžitá likvidita  – porovnává co má klient okamžitě k dispozici s tím, co 

bude platit v průběhu jednoho roku. 

zdrojekrátkodobé

majetekčnífinan krátkodobý  peníze
likviditaokamžitá

+=  

 
Tabulka č. 17 Okamžitá likvidita v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 

finanční majetek 10 553 6 152 4 812 

krátkodobé závazky 50 421 36 614 32 654 

okamžitá likvidita 0,21 0,17 0,15 

odvětvový průměr 0,24 0,26 0,29 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Ukazatelé běžné likvidity, uvedeno v tabulce č. 15 a pohotové likvidity, 

tabulka č. 16, vykazují pozitivní trend a pohybují se nad odvětvovým průměrem. 

Samotný ukazatel okamžité likvidity, uvedeno v tabulce č. 17, vykazuje pokles, což 

je patrně dáno postupným přesunem finančního majetku do zásob a pohledávek, 

které souvisí s růstem tržeb v prvním čtvrtletí roku 2008. 

4.8.4 Aktivita  

Aktivita měří, jak společnost využívá svá aktiva.   

•  Obrat celkových aktiv – ukazuje výkonnost podniku, respektive využití 

celkových aktiv s cílem maximalizovat tržby. 
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aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchobrat =  

      
 

Tabulka č. 18: Obrat celkových aktiv v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 
tržby 157 906 151 159 192 019 

celková aktiva 88 025 82 003 90 668 

obrat celkových aktiv 1,79 1,84 2,12 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Na základě hodnot uvedených v tabulce č. 18 ukazatel obratu celkových 

aktiv má rostoucí trend což svědčí o schopnosti společnosti generovat dostatečné 

množství tržeb.  

•  Doba obratu zásob  – udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná 

k tomu, aby peněžní fondy přes zbožní fondy znovu přešly do peněžní formy. 

Hodnoty doby obratu zásob ve sledovaném období jsou uvedeny v tabulce č. 19. 

tržby

365celkemzásoby
zásobobratudoba

×=  

 
Tabulka č. 19 Doba obratu zásob ve sledovaném období. 

roky 2005 2006 2007 
zásoby x 365 13 023 565 12 937 425 15 260 650 

tržby 157 906 51 159 192 019 

doba obratu zásob 82,48 85,59 79,47 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Tendence nárůstu zásob je dána jednak postupným zvyšováním tržeb za 

prodej vlastních výrobků a také s rozhodnutím vedení o vybudování tzv. 

konsignačních skladů u významných zákazníků společnosti. Tento ukazatel je 

také ovlivněn nárůstem výrobků s delší průběžnou dobou výroby. Doby obratu 

zásob v jednotlivých letech ukazuje tabulka č. 19. 

•  Doba splatnosti závazk ů – vyjadřuje schopnost klienta platit své závazky. 

Prodlužování doby splatnosti závazků sice ekonomicky pomáhá společnosti, ale 

naopak poškozuje její pověst u věřitelů. 
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tržby

365závazkykrátkodobé
platebodkladudoba

×=  

 
Tabulka č. 20 Doba splatnosti závazků v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 
krátkodobé závazky x 365 16 396 165 11 648 610 10 604 710 

tržby 157 906 151 159 192 019 

doba splatnosti závazk ů 103,83 77,06 55,23 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

  

Pokles doby odkladu plateb, jak je jasné z tabulky č. 20, svědčí o schopnosti 

společnosti hradit své závazky a též charakterizuje pozitivně společnost z hlediska 

jejích věřitelů.  Z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů je možno dodat, že 

s některými významnými dodavateli jsou dohodnuty termíny splatnosti faktur 

v rozmezí 60 až 90 dnů, poněvadž na druhé straně část významných zákazníků 

požaduje splatnost faktur až 90 dnů. 

•  Doba splatnosti pohledávek  – výsledek nám ukazuje dobu, která uplyne 

potom, co společnost odeslala a vyfakturovala platbu. V případě prodlužování 

doby splatnosti pohledávek může nastat situace, že klient nebude schopen splácet 

své závazky. 

tržby

365pohledávkykrátkodobé
pohledáveksplatnostidoba

×=  

 
Tabulka č. 21 Doba splatnosti pohledávek ve sledovaném období. 

roky 2005 2006 2007 
krátkodobé pohledávky x 365 7 721 940 8 047 885 11 494 215 

tržby 157 906 151 159 192 019 

doba splatnosti pohledávek 48,9 53,24 59,86 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Z vypočtených průměrných dob splatností odběratelských faktur, uvedených 

v tabulce č. 21, je parný rostoucí trend doby inkasa pohledávek, který v roce 2007 

převýšil průměrnou dobu splatnosti závazků. Jedná se pozitivní trend, na druhé 

straně i v budoucnu bude  třeba klást důraz na monitorování výše pracovního 

kapitálu a způsobu jeho financování. 
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•  Doba obratu aktiv – ukazatel zjišťuje majetkovou vybavenost klienta 

tržby

365celkemaktiva
aktivobratudoba

×=  

 
Tabulka č. 22 Doba obratu aktiv v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 
aktiva celkem x 365 32 129 125 29 931 095 33 093 820 

tržby 157 906 151 159 192 019 

doba obratu aktiv 203,47 198,01 172,35 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 22 ukazují, že doba obratu celkových aktiv má 

klesající tendenci – dochází ke zrychlování obratu, což je z hlediska společnosti 

pozitivní. 

4.9 Altman ův index 

Altmanovu analýzu (identifikátor bankrotu) je možno využít pro vyjádření 

celkové finanční situace. Altmanova rovnice je někdy nazývána jako „Z - skóre“, 

vychází z odhadu vah v lineární kombinaci jednotlivých poměrových ukazatelů. 

Protože společnost Hofmeister, s.r.o. neobchoduje na kapitálovém trhu, použila 

jsem pro výpočet  Altmanova indexu vzorec, který toto svými vahami akceptuje.  

Vzorec pro výpočet Altmanova indexu: 

717,0847,042,0998,0107,3 ×+×+×+×+×=
aktiva

kapitálnícovpračistý

aktiva

ělkyvýdzadržené

dluhycelkové

kapitálzákladní

aktiva

tržby

aktiva

EBIT
Z  
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Tabulka č. 23 Hodnoty jednotlivých ukazatelů v letech 2005 – 2007v tis. Kč. 

roky 2005 2006 2007 

čistý pracovní kapitál 17 069 27 144 45 557 

aktiva 88 025 82 003 90 668 

zadržené výdělky 4 367 11 088 14 553 

EBIT 9 826 5 291 20 802 

základní kapitál 3 000 3 000 3 000 

celkové dluhy 73 637 64 151 57 711 

tržby 157 906 150 529 192 019 
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o.. 

 

Ukázka výpočtu Altmanova indexu: 

� rok 2005  Z = 2,3 (výsledek je zaokrouhlen na 1 desetinné místo) 

717,0
88025

17069
847,0

88025

4367
42,0

73637

3000
998,0

88025

157906
107,3

88025
×+×+×+×+×= 9826

Z  

 

 V tabulce č. 23 jsou uvedena výchozí data pro výpočet Altmanova indexu, 

tabulka č. 24 znázorňuje vypočtené hodnoty.  

 

Tabulka č. 24 Výpočet Altmanova indexu v letech 2005 – 2007. 

roky 2005 2006 2007 váha 

pracovní kapitál / aktiva 0,20815 0,33101 0,50246 0,717 

zadržené výdělky / aktiva 0,04961 0,13521 0,16051 0,847 

EBIT / aktiva 0,11163 0,06452 0,22943 3,107 

zákl. kapitál / celkové dluhy 0,04074 0,04676 0,05198 0,420 

tržby / aktiva 1,79388 1,83565 2,11783 0,998 

Altman ův index 2,3 2,4 3,3  
Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

 Výše hodnoty Z – skóre udává: 

• vyšší než 2,9 - finančně zdravé firmy 

• v rozmezí 1,21 – 2,89  - značí, že firma má dílčí problémy  

• méně než 1,2 - firma má značné finanční potíže.  
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Graf č.8: Vývoj Z – skóre ve sledovaném období 

Zdroj: Účetní výkazy společnosti Hofmeister, s.r.o. 

 

Z grafu č. 8 je patrné, že hodnota Z - skóre se neustále zvyšuje, přesto se 

v letech 2005 a 2006 společnost pohybovala v tzv. „šedé zóně“. V roce 2007 

hodnota Z - skóre převýšila hranici 2,9, což ukazuje na finančně zdravý podnik. 
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4.10  Auditorská zpráva 

Audit finan ční situace spole čnosti Hofmeister, s. r. o. v letech 

2005 až 2007 

 
Identifikace auditované společnosti: 

Název:  Hofmeister, s.r.o.             

Sídlo společnosti: Mezi ploty 12, Plzeň     

IČO:  478 90 911   

Odpovědný zástupce: Jiří Černý, jednatel a Ing. Jaromír Malý, finanční ředitel  

Telefon: 777 123 987 

 
Identifikace auditora: 

Jméno, příjmení: Bc. Romana Syrovátková 

Sídlo:  Horská 321, 434 01 Most  

Telefon: 476 136 631 

Ověření provedla: Bc. Romana Syrovátková 

 

Audit finanční situace byl proveden na základě účetních dokladů – rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát. Uvedené účetní doklady byly sestaveny v letech 2005 – 2007 

vždy k 31.12. Zmiňované doklady jsou přílohou. Dále byly využity informace 

finančního ředitele o uskutečňovaných aktivitách ve sledovaném období. 

Audit finanční situace byl proveden v souladu se zákonem č. 524/1992 Sb., 

o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Při provedení auditu byly uplatněny auditorské směrnice vydané Komorou auditorů 

České republiky s přihlédnutím k mezinárodním standardům interního auditu 

a dalšími předpisy, které jsou závazné pro provádění auditu. 

Cíl auditu: 

Cílem auditu finanční situace bylo zhodnocení finanční situace společnosti ve 

stanoveném období 2005 až 2007, zjistit  rizika a stav hospodaření společnosti. 

Finanční situace byla posuzována na základě analýzy poměrových 

ukazatelů. 
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Termín provedení auditu finanční situace byl v průběhu měsíců března a 

dubna 2009. 

Zjištěná situace: 

Celkovou finanční situaci společnosti lze hodnotit jako stabilní. Celkové tržby 

společnosti progresivně rostou. Zisk roste, ale ne stejně progresivně jako tržby.  

Tento vývoj je způsoben vlivem investiční činnosti, která dosáhla největší hodnoty 

v roce 2006, kdy došlo k náběhu nových výrobních technologií. Většina 

zjišťovaných ukazatelů vykazuje zlepšení v roce 2007. Jako rizikové oblasti lze 

označit zadluženost podniku a částečně aktivaci, zejména dobu obratu zásob. 

Rizikové oblasti a navržená doporučení: 

První rizikovou oblastí je celková zadluženost a zadluženost vlastního 

kapitálu. Přestože zadluženost vykazuje klesající tendenci, je poměr cizího 

kapitálu k vlastnímu kapitálu a k celkovým aktivům stále vysoký. Ukazatel celkové 

zadluženosti převyšuje ve sledovaném období hranici 60%, což značí negativní 

vývoj. Doporučuji pokračovat ve snižování cizího kapitálu, nejlépe navýšením 

základního jmění společnosti, respektive dále pokračovat v nerozdělování 

vytvořeného zisku mezi společníky. 

Druhou vysoce rizikovou oblastí je doba obratu zásob. Odvětvový průměr je 

35 dní, zjištěná doba u auditované společnosti daný průměr dvakrát. Doporučuji 

zlepšit systém řízení zásob, zkrátit dobu, po kterou jsou zásoby uloženy na skladě.  

S ohledem na celosvětovou ekonomickou krizi doporučuji důsledné 

sledování hospodářské situace u významných zákazníků společnosti, 

vyhodnocování jednotlivých zakázek a zavádění aktivního řízení provozního 

kapitálu, tj. zásob, pohledávek, závazků a finančního majetku. Doporučuji 

přistoupit na systém zálohových plateb v případě větších zakázek. 

 

V Žatci dne 20. dubna 2009   Bc. Romana Syrovátková 

      Odpovědná osoba za předložení zprávy 
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5  Návrhy a doporu čení 

Na základě provedeného auditu finanční situace byly zjištěny rizikové oblasti 

a navržena opatření ke zlepšení situace. Jako problematické oblasti byly 

identifikovány doba obratu zásob, zadluženost kapitálu a doba splatnosti 

pohledávek.   

Vedení společnosti v roce 2007 rozhodlo o zřízení konsignačních skladů pro 

své významné zákazníky. Jedná se o sklady, které jsou jednotlivě zřízeny pouze 

pro potřeby konkrétního zákazníka a zásoby v těchto skladech jsou připraveny 

delší dobu. Proto je výsledný ukazatel obratu zásob tak vysoký. Zásoby 

představují pro firmu nemalé náklady, proto je potřeba systém zásobování 

racionálně řešit.  Navrhuji změnu systému řízení zásob, např. využití metody ABC. 

Tato metoda vychází z rozdělení zásob do jednotlivých skupin podle důležitosti 

pro firmu a finančních nákladů na jejich pořízení. 

Na základě ukazatele zadluženosti celková zadluženost společnosti klesá. 

V případě celkové zadluženosti je žádoucí, aby její ukazatel byl nižší než 60%. Ve 

sledovaném období se společnosti nepodařilo celkovou zadluženost snížit na 

požadovaný standard. V případě poměru vlastního a cizího kapitálu (zadluženosti 

vlastního kapitálu) je zjištěná hodnota 175 %, což značí negativní vývoj a není 

dobrým signálem pro banky a věřitele. Doporučuji navýšení základního kapitálu 

společnosti. 

Důvodem prodloužení průměrné doby splatnosti pohledávek je i ta 

skutečnost, že významným zákazníků byla prodloužena splatnost faktur v rozmezí 

60 – 90 dnů. Jako doporučení uvádím snížení doby splatnosti faktur a částečné 

zavedení plateb za hotové. 

V současné době, kdy celý svět prochází krizí, doporučuji velmi důsledně 

sledovat hospodářskou situaci, důsledně vyhodnocovat individuální zakázky a 

u zakázek velkého rozsahu zavést systém zálohových plateb. 
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6  Závěr 

V dnešní době stále více roste význam interního auditu. Cíle a rozsah 

interního auditu jsou závislé na velikosti a struktuře společnosti a také na 

individuálních požadavcích vedení.   

V každé firmě je nutné zabezpečit audit finanční situace. Úlohou auditu je 

upozornit na rizika, která by mohla firmu ohrozit. Mezi taková rizika patří například 

nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti, které zvyšují riziko platební neschopnosti.  

V této oblasti navazuje audit finanční situace na finanční analýzu, zaměřuje 

se na výnosovou situaci a finanční stabilitu. V rámci auditu finanční situace je 

potřeba finanční ukazatele nejen analyzovat, ale také je porovnat 

s doporučovanými standardy. 

Na základě provedeného auditu finanční situace u společnosti Hofmeister,   

s. r. o. bylo zjištěno, že rentabilita roste, dochází k nárůstu výnosů v oblasti výroby 

vlastních výrobků a služeb. Stále se zvyšující nárůst vlastního a pokles cizího 

kapitálu se jeví příznivě, přesto podle doporučených standardů je žádoucí, aby 

hodnota ukazatele byla menší než 150%. Této hodnoty společnost nedosahuj, její 

výše v roce 2007 je 175%. 

V současné době se zhoršuje platební morálka firem, což je zapříčiněno tím, 

že se velké množství podniků potýká s existenčními problémy. U odběratelů 

a zákazníků společnosti Hofmeister, s.r.o. vykazuje doba splatnosti pohledávek 

rostoucí trend. V roce 2007 dokonce hodnota doby splatnosti převýšila průměrnou 

dobu splatnosti závazků. Prodlužování doby splatnosti pohledávek však může vést 

k tomu, že firma nebude schopna splácet své závazky a stane se nedůvěryhodná 

pro své obchodní partnery. Protože společnost nakupuje zboží v zahraničí, pro 

případ snížení kursového rizika by bylo vhodné zavedení fakturace za pořízené 

zboží v Eurech. 

Na základě provedené Altmanovy analýzy bylo zjištěno, že v roce 2007 je 

hodnota Z – skóre 3,3, což značí o finančním zdraví podniku. Přesto, především 
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v dnešní době, kdy procházíme hospodářskou krizí, považuji za velmi důležité 

pravidelně kontrolovat hospodářskou situaci společnosti. 
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Příloha č. 1 -  Rozvaha (aktiva) 

označ.   AKTIVA                                                      
2005 2006 2007 

  AKTIVA CELKEM 88 025 82 003 90 668 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál   0   

B. Dlouhodobý majetek 19 793 17 539 11 566 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 477 320 1 237 
B. I.      
1. 

Zřizovací výdaje 
  

    

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       

3. Software 319 280 1 172 

4. Ocenitelná práva       

5. Goodwill       

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek       

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 158 40 65 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek       

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 19 316 17 219 10 329 
B. II.     
1. Pozemky 

2 682 
2 682 2 682 

2. Stavby       

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 634 14 537 7 647 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů       

5. Základní stádo a tažná zvířata       

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek     0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       

B. III. Dlouhodobý finanční majetek   0 0 

C. Oběžná aktiva 67 490 63 758 78 211 

C. I. Zásoby 35 681 35 445 41 810 
C. I.     
1.  

Materiál 
5 827 

3 949 4 053 

2. Nedokončená výroba a polotovary 2 238 3 523 4 975 

3. Výrobky 1 169 1 623 2 585 

5. Zboží 26 357 26 350 30 197 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 100 112 98 
C. II.    
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 
100 

112 98 

C. III. Krátkodobé pohledávky 21 156 22 049 31 491 
C. III.   
1. Pohledávky z obchodních vztahů 

21 125 
21 303 30 225 

C. IV. Finanční majetek 10 553 6 152 4 812 
C. IV.   
1. 

Peníze 
97 

139 1 003 

2. Účty v bankách 10 456 6 013 3 809 

D. I. Časové rozlišení 742 706 891 
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Příloha č. 2 -  Rozvaha (pasiva) 

  
Označ.       PASIVA                                                                                                 2005 2006 2007 

  

  PASIVA CELKEM 88 025 82 003 90 668 

A. Vlastní kapitál  14 388 17 852 32 957 

A. I.     Základní kapitál 3 000 3 000 3 000 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3 000 300 300 
A. III.  
1. 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 
3 000 

300 300 

2. Statutární a ostatní fondy       

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 4 367 11 088 14 553 
A. IV.  
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 
4 367 

11 088 14 553 

2. Neuhrazená ztráta minulých let       

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období                                            6 721 3 464 15 104 

B. Cizí zdroje 73 637 64 151 57 711 

B. I. Rezervy 0 0 1 320 
B. I.    
1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 
0 

0 1 320 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 10 893 10 893 10 893 
B. II.   
1. 

Závazky z obchodních vztahů 
  

    

8. Dohadné účty pasivní       

9. Jiné závazky 10 893 10 893 10 893 

10. Odložený daňový závazek       

B. III. Krátkodobé závazky 44 921 31 914 29 054 
B. III.  
1. 

Závazky z obchodních vztahů 
39 177 

27 374 20 987 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám     0 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 265 

0   

5. Závazky k zaměstnancům 1 107 1 243 1 835 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 689 

731 1 116 

7. Stát - daňové závazky a dotace 3 282 1 371 3 726 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 215 303 1 050 

9. Vydané dluhopisy       

10. Dohadné účty pasívní 167 105 264 

11. Jiné závazky 19 787 76 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 17 823 21 344 16 444 
B. IV.  
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 
12 323 

16 644 12 844 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 5 500 4 700 3 600 

C. I. Časové rozlišení   0 0 
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Příloha č. 3 -  Výkaz zisku a ztrát 

Ozn.      TEXT                                                                                                               2005 2006 2007 

I. Tržby za prodej zboží 98 304 89 814 106 
582 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 74 243 66 628 79 977 

+ Obchodní marže                                                        24 061 23 186 26 605 

II. Výkony                                                             73 322 68 509 99 630 
        II.     
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 59 602 61 345 85 437 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 497 1 649 2 414 

3. Aktivace 10 223 5 515 11 779 

B. Výkonová spotřeba                                                   56 442 50 722 64 155 

           1. Spotřeba materiálu a energie 6 798 24 746 33 731 

          2. Služby 39 644 25 976 30 424 

+ Přidaná hodnota                                               40 941 40 973 62 080 

C. Osobní náklady 22 634 25 762 33 482 

           1. Mzdové náklady 16 280 18 606 24 380 

           3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 698 6 456 8 343 

      4. Sociální náklady 656 700 759 

D. Daně a poplatky 82 80 95 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 411 10 575 8 089 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 300 25 821 
       III.     

1. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1 300 25 821 

2. Tržby z prodeje materiálu       

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 222 56 722 

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 222 56 722 

2. Prodaný materiál       

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 363 

-76 1 381 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 863 1 594 2 623 

H. Ostatní provozní náklady 1 566 904 953 

V. Převod provozních výnosů       

I. Převod provozních nákladů       

* Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                    9 826 5 291 20 802 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 

X. Výnosové úroky 18 29 35 

N. Nákladové úroky 412 806 911 

XI. Ostatní finanční výnosy 584 966 1 294 

O. Ostatní finanční náklady 813 869 1 179 

* Finanční výsledek hospodaření                                                                                     -626 -680 -761 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              2 479 1 147 4 937 

Q.    1. -splatná 2 479 1 147 4 911 

        2. dodatečná   0 26 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost           6 721 3 464 15 104 

XIII. Mimořádné výnosy       
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R. Mimořádné náklady       

S. Daň z příjmů za mimořádnou činnost                         0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření                          0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)       

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)       6 721 3 464 15 104 

**** Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (+/-)       9 200 4 611 20 041 

 

 


