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Anotace 

 

     V této práci jsem zpracovala finanční analýzu ekonomické situace společnosti Strojírna 

Litvínov spol. s  r. o. za zdaňovací období 2003 – 2007. Vypracovala jsem horizontální a 

vertikální analýzy Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za jednotlivá účetní období. V další 

části práce jsem zpracovala poměrové ukazatele likvidity, aktivity a rentability. Cílem 

práce je přehledný popis historického i budoucího vývoje ekonomické situace společnosti a 

zhodnocení praktického vyuţití výsledků finanční analýzy. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha 

 

 

Summary 

    There is processed the financial analysis of economic situation of Strojírna Litvínov 

company, for the taxation period 2003 – 2007. I created the horizontal and vertical  

analyses of profit and loss of company behind several accounting period. There is a 

compilation of ratio indexes of solidity, activity and profitability in another part of my 

thesis. The target of my thesis is transparent description of historical and future 

development of economic´s situation in company and the evalution of practical utilization 

of the results, which the financial analysis show. 
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1. Úvod 

 

     Jako téma bakalářské práce jsem zvolila Finanční analýzu vybrané společnosti. 

V bakalářské práci chci objasnit postupy zpracování výsledků hospodaření, a to z různých 

úhlů pohledu na ekonomickou situaci společnosti. V účetních výkazech můţeme vyčíst 

minulá i současná data o hospodaření společnosti, která umoţní zhodnocení jejího 

finančního zdraví a navrhnout budoucí strategii společnosti. Vyhodnocování údajů o 

hospodaření z účetnictví a dobře zpracovaná finanční analýza jsou základem úspěšného 

řízení kaţdé obchodní společnosti. Cílem kaţdého ekonomického subjektu je vytvořit zisk, 

zhodnotit vlastní kapitál a udrţet finanční stabilitu, tj. schopnost splácet své závazky. 

Finanční management se při rozhodování ex-ante, tj. o budoucí strategii či novém směru 

podnikání, bez kvalitně zpracované finanční analýzy neobejde. Stejně důleţitá je finanční 

analýza ex-post pro vyhodnocování a kontroly jiţ vynaloţených finančních prostředků. 

 

     Základním prvkem elementární finanční analýzy je horizontální a vertikální analýza 

účetních výkazů, tj. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. Tyto analýzy umoţňují vidět 

původní údaje z účetních výkazů v jiných souvislostech. Horizontální analýza sleduje 

vývoj zkoumaných dat v čase, zatím, co vertikální analýza zkoumá změny struktury 

účetních výkazů.  Tyto výkazy mají závaznou strukturu stanovenou Ministerstvem financí 

a poskytují základní přehled o majetkové a kapitálové struktuře společnosti a také o 

nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za jednotlivá účetní období. Kaţdá obchodní 

společnost má povinnost zveřejňovat tyto výkazy společně s doplňujícími daty o účetní 

jednotce, účetní závěrce a pouţitých účetních metodách, které se uvádějí v příloze 

k účetním výkazům. Na internetových stránkách Ministerstva financí jsou tyto základní 

výkazy přístupné veřejnosti [7]. 

 

    Další metody finanční analýzy nabízejí jiný úhel pohledu na finanční situaci společnosti. 

Nejčastěji se zpracovává poměrová analýza, která zkoumá hospodaření ekonomického 

subjektu pomocí poměrových ukazatelů likvidity, aktivity a rentability. Tito poměroví 

ukazatelé popisují způsob financování podnikatelských aktivit, efektivnost hospodaření 

s majetkem společnosti a míru ziskovosti. Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost 

ekonomického subjektu splácet své krátkodobé závazky a jsou pevně spojené s ukazateli 
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rentability. Ukazatelé rentability porovnávají zisk společnosti s jednotlivými zdroji, 

ukazují míru vyuţití kapitálu. Výnosnost investovaného kapitálu vyjadřuje míru zisku k 

vloţenému kapitálu, ukazuje schopnost společnosti vytvářet nové zdroje. Ukazatelé 

aktivity zobrazují podle rychlosti obratu efektivnost hospodaření společnosti.  

 

    Pro zpracování finanční analýzy jsem vybrala obchodní společnost Strojírna Litvínov 

spol. s r. o., se kterou dlouhodobě spolupracuji. Finanční analýza účetních výkazů za 

období 2003 - 2007 má za úkol popsat historický vývoj ekonomické situace této 

společnosti, změny struktury aktiv i pasiv v jednotlivých letech. Výsledky hospodaření dle 

Výkazů zisku a ztráty zpřehledňují vývoj ekonomické situace rozborem jednotlivých 

nákladů a výnosů společnosti.  

 

     Cílem práce je prověřit stabilitu hospodaření společnosti. Výsledky jednotlivých analýz 

umoţňují posoudit historický vývoj i aktuální stav finančního zdraví společnosti a 

sumarizují celkovou ekonomickou situaci. Součástí práce je také hodnocení praktického 

vyuţití výsledků a odhad budoucího vývoje hospodaření společnosti. 
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

 

     Obchodní společnost Strojírna Litvínov spol. s r. o. vznikla 18. 8. 1999, jediným 

společníkem je pan Tomáš Maršík. Společnost změnila svůj název z původního EUROPE 

TRADE CZ, s. r. o. na současný Strojírna Litvínov s.r.o. Obchodní společnost se zabývá 

kovoobráběčstvím, výrobou kovových konstrukcí a pronájmem movitých věcí. 

 

 

2.1  Přehled vzniku a vývoje společnosti 
 

 

     Obchodní společnost vznikla za účelem velkoobchodního prodeje náhradních dílů, 

součástek, hadic a zároveň poskytování zámečnických prácí. V roce 2005 rozšířila své 

činnosti o povrchové úpravy a svařování kovů, výrobu kovových konstrukcí, 

kovoobráběčství a provádění staveb.  

 

     Postupná změna hlavní ekonomické činnosti z velkoobchodu na zpracovatelskou a 

výrobní činnost zároveň způsobila nutnost změny názvu obchodní společnosti na nový -  

Strojírna Litvínov spol. s r. o. Nárůst poptávky po strojírenských dílech a nutnost rozšíření 

výrobní kapacity vedly společnost k rozsáhlým investicím. Nejen do nového strojního 

vybavení, které splnilo poţadavky pro zavedení moderních výrobních technologií, ale také 

do výrobních prostor společnosti. Velké investice do vlastního výrobního areálu umoţnily i 

další potencionální rozšiřování činností společnosti.  

 

 

2.2 Současný stav 
 

    Současné výrobní a zpracovatelské činnosti zahrnují hlavně zakázkové CNC obrábění a 

frézování kovových částí, úpravu a zpracování materiálů, údrţbu a opravu výrobních 

zařízení. Výhledově se novým směrem v podnikání stává pronájem vrtulníků (R44 Raven). 

S nárůstem ekonomické aktivity rozšiřuje i nabídku svých činností, zvyšuje se také počet 

kvalifikovaných zaměstnanců. Nárůst zisku přináší společnosti další ekonomický růst a 

moţnost investic do nových oborů podnikání, zvyšování úrovně kvality zpracování 

zakázek. 
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3. Teoretické vymezení finanční analýzy  

     Finanční analýza je nástrojem pro řízení společnosti. Jejím hlavním úkolem je 

komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Ukazuje nejen 

na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit nedostatky ve finančním hospodaření 

společnosti. Umoţňuje nastínit budoucí vývoj - koncepci rozvoje, volbu strategie a její 

realizaci pro plánování peněţních příjmů a výdajů (peněţních toků) v různých časových 

horizontech.  

     Volba metod analýzy musí odpovídat zadaným poţadavkům pro zpracování finanční 

analýzy, je třeba si dobře uvědomit, pro jaký účel se analýza tvoří. Celkové náklady na 

kompletní analýzu mohou hrát také významnou roli při rozhodování o volbě správné 

metody analýzy. A v neposlední řadě i správně zvolená metoda zkoumání ekonomických 

dat můţe selhat, pokud nebudou vstupní data dostatečně spolehlivá [4,5]. 

 

3.1 Zdroje informací  
 

     Spolehlivost vstupních údajů, podmiňuje výsledek celé finanční analýzy. Vstupní 

informace musí být kvalitní a nezkreslená. Základní finanční informace získáváme 

z účetních výkazů finančního (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, přílohy, výroční zprávy) a 

vnitropodnikového účetnictví (zpřesňující data o vnitropodnikové evidenci). Finanční 

výkazy jsou externím zdrojem dat a obchodní společnosti mají povinnost zveřejňovat je ve 

sbírce listin Rejstříkových soudů. Jsou hlavním zdrojem informací pro externí uţivatele, 

poskytují údaje o struktuře majetku společnosti, zdrojích krytí a o výsledcích hospodaření. 

 

     Dalším zdrojem nefinančních informací můţe být statistika, podnikové plány, cenové a 

nákladové kalkulace, evidence produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost, atd. Při 

rozhodování o finanční strategii společnosti se často opíráme o různé interní (vedoucí 

pracovníci) nebo externí (auditoři) zprávy, komentáře manaţerů, články v odborném tisku 

nebo o nezávislá hodnocení a prognózy budoucího ekonomického vývoje společnosti [3]. 
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3.2 Metody elementární finanční analýzy 
 

 

     Finanční analýza zkoumá účetní poloţky z výkazů, které je třeba rozlišovat z hlediska 

časového toku dat. Vyuţívají se tři metody – absolutní, rozdílová a poměrová. Metoda 

absolutní se vypočítá z pevných hodnot účetních výkazů, které se obvykle označují jako 

finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Metoda rozdílová se obvykle pouţívá 

pro oblast zjišťování likvidity. Poměrové metody se vyuţívají nejčastěji při časových 

průřezech nebo pro časové srovnání změn dat v jednotlivých účetních obdobích. 

 

     Elementární finanční analýza absolutních ukazatelů se skládá z horizontální a vertikální 

analýzy. Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase, např. o kolik procent se změnil 

hospodářský výsledek proti minulému roku, jedná se o analýzu vývojových trendů. 

Vertikální analýza porovnává strukturu, tj. podíl jednotlivých částí na celkové sumě, jde o 

procentní rozbor komponent [5]. 

 

 

3.3 Poměrová analýza  

 

     Nejpouţívanější metodou zkoumání finanční situace ekonomického subjektu je 

poměrová analýza. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen tomu, co chceme změřit, 

umoţňuje zobrazit finanční stabilitu, finanční zdraví společnosti. Pro podrobný rozbor lze 

vyuţít mnoho různých poměrových ukazatelů, zaměřím se pouze na základní prvky 

poměrové analýzy, tj. ukazatelé likvidity, aktivity a rentability. 

 

     Likvidita představuje míru solventnosti společnosti nebo také schopnost hradit své 

dluhy. Je to základní podmínka úspěšného podnikání. Aktivita sleduje hospodaření 

s investovanými finančními prostředky a míru zhodnocení vázaných aktiv. Rentabilita 

zjišťuje míru výnosnosti vloţeného kapitálu. 
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3.3.1 Ukazatelé likvidity 

 

     Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost ekonomického subjektu dostát svým 

závazkům. Poměřují likvidní prostředky, které má firma k dispozici pro úhradu svých 

splatných závazků. Zajišťují solventnost, kterou definujeme jako připravenost hradit své 

dluhy. Likvidita je základní podmínkou podnikání. Dělíme ji na běţnou, pohotovou a 

okamţitou. 

     Běţná likvidita, likvidita 3. stupně (current ratio), ukazuje kolikrát pokrývají oběţná 

aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel běţné likvidity je měřítkem budoucí solventnosti, 

nemá ale velkou vypovídací schopnost. Postačující jsou hodnoty v rozmezí 1,5 - 2,5 [4]. 

   oběţná aktiva 

běžná likvidita        =                        

                           krátkodobá pasiva 

      Pohotová likvidita, jinak známá jako likvidita 2. stupně (acid test), charakterizuje 

nejpřesněji platební pohotovost, tj. schopnost krýt peněţními prostředky závazky z 

obchodního styku. Optimální poměr v rozmezí 1 - 1,5 ukazuje na dobré nakládání 

s oběţnými aktivy [1].    

          krátkodobé pohledávky + finanční majetek 

pohotová likvidita     =                             

                           krátkodobá pasiva 

      Okamţitá likvidita, likvidita 1. stupně (cash ratio), měří schopnost firmy hradit právě 

splatné dluhy. Porovnává ty nejlikvidnější poloţky aktiv se závazky s okamţitou 

splatností. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele  0,9 – 1,1 [1]. 

              finanční majetek 

  okamžitá likvidita           =                             

       krátkodobá pasiva 
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3.3.2 Ukazatelé aktivity 

 

     Ukazatelé aktivity čerpají údaje z Rozvahy i Výkazu zisků a ztráty. Měří efektivnost 

hospodaření s investovanými finančními prostředky a zhodnocení vázaných aktiv. 

Ukazatele aktivity sledují obraty celkových a stálých aktiv, obraty zásob, pohledávek a 

závazků. Pro lepší přehlednost se vypočítávají také odvozené ukazatele – doba obratu 

zásob, pohledávek a závazků [2]. 

 

     Vázanost celkových aktiv zjišťuje ukazatel obratu celkových aktiv, který vyjadřuje 

poměr trţeb k celkovým aktivům z Rozvahy. Udává počet obrátek, tj. kolikrát se aktiva 

obrátí za rok. 

                      trţby 

      obrat celkových aktiv      =                             

        celková aktiva 

 

       Dalším ukazatelem je obrat stálých aktiv, který vyjadřuje poměr trţeb k stálým 

aktivům z Rozvahy. Niţší hodnota tohoto ukazatele signalizuje nízké vyuţití výrobních 

kapacit [3].  

             trţby 

          obrat stálých aktiv      =                             

            stálá aktiva 

     Rychlost obratu zásob, nebo-li ukazatel intenzity vyuţití zásob udává, kolikrát je v 

průběhu roku zásoba prodána a znovu uskladněna. Vyjadřuje poměr trţeb a průměrného 

stavu zásob. 

                     trţby 

           obrat zásob      =                              

            průměrný stav zásob 
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     Odvozeným ukazatelem je doba obratu zásob, která udává průměrný počet dnů, po 

něţ jsou zásoby vázány do doby jejich spotřeby. Vypočítá se jako poměr 365 dní k obratu 

zásob [1]. 

                   zásoby 

        doba obratu zásob     =   365  *                     

                      trţby 

     Stejně se zjišťuje obrat pohledávek. Vyjadřuje poměr trţeb a pohledávkám.  

                  trţby 

         obrat pohledávek     =                       

               pohledávky 

     Odvozeným ukazatelem je doba obratu pohledávek, kdy výsledek udává počet dnů 

během nichţ je hodnota trţeb zadrţena v pohledávkách. Vypočítá se jako poměr 365 dní 

k obratu pohledávek. Doba obratu ukazuje skutečnou dobu splatnosti vystavených faktur a 

poukazuje na nedodrţování obchodních podmínek úhrady pohledávek [3]. 

                pohledávky 

         doba obratu pohledávek     =  365  *                       

                     trţby 

     Poslední ukazatel je obrat závazků. Vyjadřuje poměr trţeb a závazkům.  

                  trţby 

              obrat závazků       =                       

                  závazky 

     Odvozeným ukazatelem je doba obratu závazků, ukazuje rychlost splácení závazků. 

Vypočítá se jako poměr 365 dní k obratu závazků. Vyšší doba obratu poukazuje na 

nedodrţování obchodních podmínek úhrady závazků [6]. 

                  závazky 

    doba obratu závazků     =   365  *                      

                      trţby 
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3.3.3 Ukazatelé rentability 

     Ukazatelé rentability představují výnosnost vloţeného kapitálu. Poměřují zisk se zdroji, 

efektivnost vytváření zisku a zhodnocování kapitálu. Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele 

rentability patří: 

- rentabilita celkových aktiv (ROA) - ukazatel poměřuje zisk po zdanění (EAT) s 

celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů 

jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Čím je hodnota 

tohoto ukazatele vyšší, tím je situace sledovaného podniku příznivější [4]. 

     zisk (EAT) 

            rentabilita celkových aktiv (ROA)       =                        

                            celková aktiva 

 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - míra ziskovosti z vlastního kapitálu je 

ukazatelem, jímţ vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda 

jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se vyuţívá s intenzitou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika [3]. 

     zisk (EAT) 

            rentabilita vlastního kapitálu (ROE)     =                       

                              vlastní kapitál 

- rentabilita trţeb (ROS) - charakterizuje zisk vztaţený k trţbám. V praxi se vyuţívá 

pro zjišťování ziskového rozpětí, k vyjádření ziskové marţe [2]. 

     zisk (EAT) 

                       rentabilita trţeb (ROS)    =                       

                              celkové trţby 

- rentabilita nákladů (ROC) - charakterizuje zisk vztaţený k nákladům. Je to 

doplňkový ukazatel, který ukazuje míru nákladů na 1 Kč trţeb [3]. 

                      rentabilita nákladů (ROC)    =    1  -   ROS 
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4. Praktické provedení finanční analýzy  

     Srovnání změn aktiv a pasiv v čase ukazuje vývojové trendy. Analýza aktiv v grafu č. 1 

poskytla srovnání meziročních stavů oběţných aktiv. Je zde vidět nárůst hodnot 

pohledávek, jak krátkodobých tak dlouhodobých, které mohou vázat finanční prostředky. 

Špatná platební kázeň odběratelů nebo dlouhá doba obrátky pohledávek můţe negativně 

ovlivnit likviditu.  

Tabulka č.1   Rozvaha společnosti v letech 2003 – 2007 [v tis. Kč] 
 

2003 2004 2005 2006 2007

Netto Netto Netto Netto Netto

AKTIVA CELKEM 9 342 21 588 25 871 48 067 47 620

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 2 936 6 118 11 255 11 696 17 878

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 2 936 6 118 11 255 11 696 17 878

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 6 391 15 447 14 289 34 843 28 558

C.I. Zásoby 122 370 1 184 1 262 1 065

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 17 419 11 105

C.III. Krátkodobé pohledávky 5 710 14 578 9 970 5 979 12 682

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 559 499 3 135 10 183 3 706

D. OSTATNÍ AKTIVA 15 23 327 1 528 1 184

PASIVA CELKEM 9 342 21 588 25 871 48 067 47 620

A. VLASTNÍ KAPITÁL 735 11 691 14 825 32 898 43 328

A.I. Základní kapitál 100 100 100 100 100

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

A.III. Fondy ze zisku 0 0 10 10 10

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 322 649 11 563 14 715 32 788

A.V. Výsledek hospodaření běžného období 313 10 942 3 152 18 073 10 430

B. CIZÍ ZDROJE 8 581 9 883 11 031 15 158 4 189

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 1 119 1 182 618

B.III. Krátkodobé závazky 8 581 9 883 9 912 13 976 3 571

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0

C. OSTATNÍ PASIVA 26 14 15 11 103

Položka

 
pramen [vlastní zpracování]  
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Graf č. 1  Vybrané položky strany aktiv [v tis. Kč] 
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     Z hlediska pasiv došlo ke změně financování, jak ukazuje graf č. 2 cizí zdroje kapitálu 

poklesly o 50 % v roce 2007 ve srovnání s rokem 2003. Věřitelé to budou vnímat jako 

pozitivní změnu, společnost nemá problémy splácet krátkodobé závazky. Je zde vidět 

nárůst vlastního kapitálu, hlavně nerozděleného výsledku hospodaření. Společnost je 

financována převáţně vlastním kapitálem a krátkodobými závazky. 

Graf č. 2  Vybrané položky strany pasiv[v tis. Kč] 
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4.1 Analýza Rozvahy  

     Elementární finanční analýza absolutních ukazatelů se skládá z horizontální a vertikální 

analýzy. Umoţňuje lépe pochopit změny za jednotlivá období v základních sumárních 

poloţkách aktiv a pasiv. 

4.1.1 Horizontální analýza Rozvahy 

     Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase, např. o kolik procent se změnila 

aktiva a pasiva proti minulému roku, jedná se o analýzu vývojových trendů.  

Tabulka č. 2  Horizontální analýza společnosti v letech 2003 – 2007  

∆ 1 ∆ 2 ∆ 3 ∆ 4 ∆ 5 ∆ 6 ∆ 7 ∆ 8

AKTIVA CELKEM 12 246 4 283 22 196 -447 131 20 86 -1

A. POHL. ZA UPS. VL. KAPITÁL   

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 3 182 5 137 441 6 182 108,4 84,0 3,9 52,9

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek  3 182 5 137 441 6 182 108,4 84,0 3,9 52,9

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 9 056 -1 158 20 554 -6 285 141,7 -7,5 143,8 -18,0

C.I. Zásoby 248 814 78 -197 203,3 220,0 6,6 -15,6

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 17 419 -6 314    -36,2

C.III. Krátkodobé pohledávky 8 868 -4 608 -3 991 6 703 155,3 -31,6 -40,0 112,1

C.IV. Krátkodobý finanční majetek  -60 2 636 7 048 -6 477 -10,7 528,3 224,8 -63,6

D. OSTATNÍ AKTIVA - přech. účty aktiv  8 304 1 201 -344 53,3 1321,7 367,3 -22,5

D.I. Časové rozlišení 8 304 1 201 -344 53,3 1321,7 367,3 -22,5

PASIVA CELKEM 12 246 4 283 22 196 -447 131 20 86 -1

A. VLASTNÍ KAPITÁL 10 956 3 134 18 073 10 430 1490,6 26,8 121,9 31,7

A.I. Základní kapitál 0 0 0 0     

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0     

A.III. Rezervní fondy a ost. fondy ze zisku  0 10 0 0  0,0   

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 327 10 914 3 152 18 073 101,6 1681,7 27,3 122,8

A.V. Výsledek hosp.běžného uč. období (+/-) 10 629 -7 790 14 921 -7 643 3395,8 -71,2 473,4 -42,3

B. CIZÍ ZDROJE 1 302 1 148 4 127 -10 969 15,2 11,6 37,4 -72,4

B.I. Rezervy 0 0 0 0     

B.II. Dlouhodobé závazky 0 1 119 63 -564   5,6 -47,7

B.III. Krátkodobé závazky 1 302 29 4 064 -10 405 15,2 0,3 41,0 -74,4

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0     

C. OSTATNÍ PASIVA - přech. účty pasiv  -12 1 -4 92 -46,2 7,1 -26,7 836,4

C.I. Časové rozlišení -12 1 -4 92 -46,2 7,1 -26,7 836,4

Položka

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. Změny absolutní (v tis. Kč) Změny relativní (v %)

pramen [vlastní zpracování]  

Legenda: 

∆ 1 = 2004 - 2003    ∆ 5 = 2004 / 2003 *100 - 100 

∆ 2 = 2005 - 2004     ∆ 6 = 2005 / 2004 *100 - 100 

∆ 3 = 2006 - 2005    ∆ 7 = 2006 / 2005 *100 - 100 

∆ 4 = 2007 - 2006     ∆ 8 = 2007 / 2006 *100 - 100 

 



Iva Součková: Finanční analýza 

 

2009  - 13 - 

     Tabulka č. 2 ukazuje na změny ve struktuře aktiv a pasiv. Jsou zde vidět přírůstky 

dlouhodobého majetku jen v některých letech. Lze určit období pořizování nového 

majetku, tj. modernizace výrobních zařízení, jsou to účetní období 2004, 2005 a 2007. 

Zároveň horizontální analýza ukazuje období, kdy se zvyšují aktiva pomaleji, v těchto 

účetních obdobích se dlouhodobý majetek pouze opotřebovává – účetní období 2006.  

     Nárůst hodnot dlouhodobých pohledávek v účetním období 2006 by mohl negativně 

ovlivnit likviditu společnosti – špatná platební kázeň odběratelů omezuje solventnost. 

Sníţení výše dlouhodobých pohledávek, společně se zvýšením krátkodobých, naopak 

zlepšilo v roce 2007 bonitu, tzn. solventnost firmy. Likvidita společnosti vzrostla (viz 

kapitola 4.3.1).  

     Analýza pasiv také ukazuje nárůst výsledku hospodaření a vlastního kapitálu v účetních 

obdobích 2004 a 2006, který umoţnil společnosti další rozvoj. Díky těmto přírůstkům 

pasiv mohla společnost samofinancovat modernizaci výrobní technologie.   

 

4.1.2 Vertikální analýza Rozvahy 

     Vertikální analýza porovnává strukturu aktiv a pasiv, zkoumá podíl jednotlivých sloţek 

na celkovém součtu aktiv a pasiv rozvahy.  

     Jak je patrné z tabulky č. 3, změnila se v roce 2006 struktura aktiv. Podíl dlouhodobých 

pohledávek (36 %) proti krátkodobým (12 %) zvýšil míru rizika nesplacení poskytnutých 

dlouhodobých úvěrů. Bylo třeba klást velký důraz na dodrţování úvěrových podmínek a 

zajištění úvěrů. Zdali dluţníci řádně dodrţovali platební podmínky, zjistíme rozborem 

struktury aktiv v následujícím roce 2007. Je zřejmé, ţe se podíl pohledávek zlepšil - 

krátkodobé (27 %) pohledávky převýšily dlouhodobé (23 %) o 4 %, míra rizika nesplacení 

pohledávek klesla. Platební kázeň dluţníků zlepšila solventnost společnosti. 
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Tabulka č. 3 Vertikální analýza společnosti v letech 2003 – 2007  [v %] 

2003 2004 2005 2006 2007

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100

A. POHLEDÁVKY ZA UPS. VL. KAPITÁL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 31,4 28,3 43,5 24,3 37,5

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 31,4 28,3 43,5 24,3 37,5

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 68,4 71,6 55,2 72,5 60,0

C.I. Zásoby 1,3 1,7 4,6 2,6 2,3

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,0 0,0 36,2 23,3

C.III. Krátkodobé pohledávky 61,1 67,6 38,5 12,5 26,6

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 6,0 2,3 12,1 21,2 7,8

D. OSTATNÍ AKTIVA 0,2 0,1 1,3 3,2 2,5

   PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100

A. VLASTNÍ KAPITÁL 7,9 54,1 57,3 68,4 91,0

A.I. Základní kapitál 1,1 0,4 0,4 0,2 0,2

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 3,4 3,0 44,7 30,6 68,9

A.V. Výsledek hosp. běžného uč. období 3,4 50,7 12,2 37,6 21,9

B. CIZÍ ZDROJE 91,9 45,8 42,6 31,6 8,8

B.II. Dlouhodobé závazky 0,0 0,0 4,3 2,5 1,3

B.III. Krátkodobé závazky 91,9 45,8 38,3 29,1 7,5

C. OSTATNÍ PASIVA 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2

Položka

 
pramen [vlastní zpracování]  

     V tabulce č. 3 je vidět mírný nárůst podílu stálých aktiv a pokles krátkodobých 

pohledávek. Coţ znamená zlepšení stability investic a zlepšení likvidity. Meziroční pokles 

dlouhodobých pohledávek také sníţil podíl vázaných finančních prostředků. 

Graf č. 3 Vertikální analýza strany aktiv  
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     Z hlediska vertikální analýzy kapitálové struktury (pasiv) v grafu č. 4 lze konstatovat, 

ţe společnost sníţila podíl cizích zdrojů z 91,9 % na 8,8 %. Coţ ukazuje na vyuţití hlavně 

vlastních zdrojů pro financování investic do stálého majetku společnosti. Tato struktura 

pasiv můţe přinést negativní výsledky rentability vlastního kapitálu a celkového vloţeného 

kapitálu. Vlastní zdroje financování jsou nákladnější neţ cizí zdroje a mohou způsobit 

sníţení rentability [2]. 

Graf č. 4 Vertikální analýza strany pasiv  
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4.2 Analýza Výkazu zisku a ztráty  

     Výkaz zisku a ztráty ukazuje náklady i výnosy za jednotlivá období, informuje o 

výsledku hospodaření. Jednotlivé poloţky VZZ představují podíl na výsledku hospodaření 

společnosti v druhovém členění. 
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Tabulka č. 4  Výkaz zisku a ztráty v letech 2003 - 2007 [v tis. Kč]  

 
č.ř. 2003 2004 2005 2006 2007

I. Tržby za prodej zboží 01 10 780 22 134 2 208 1 075 8

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 3 004 1 704 1 014 672 7

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 7 776 20 430 1 194 403 1

II. Výkony 04 5 496 16 854 36 463 81 382 52 435

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5 496 16 854 35 654 81 272 52 607

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0 0 809 110 -172

B. Výkonová spotřeba 08 11 571 19 867 30 685 49 174 26 741

1. Spotřeba materiálu a energie 09 6 686 5 015 20 600 28 828 17 645

2. Služby 10 4 885 14 852 10 085 20 346 9 096

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 1 701 17 417 6 972 32 611 25 695

C. Osobní náklady 12 912 1 671 1 699 7 603 10 148

1. Mzdové náklady 13 664 1 227 1 248 5 602 7 468

3. Náklady na sociální zab. a zdravotní poj. 15 232 428 435 1 939 2 525

4. Sociální náklady 16 16 16 16 62 155

D. Daně a poplatky 17 12 10 18 31 34

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 0 610 1 225 1 045 2 044

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 55 40 1 331 250 306

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 55 40 1 204

2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 127 250 306

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 480 1 1 212 0 0

1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku 23 480 1 1 212 0 0

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v pr.       

oblasti a komplexních nákladů přístích období 25 0 0 0 95 6

IV. Ostatní provozní výnosy 26 964 0 164 283 138

H. Ostatní provozní náklady 27 4 24 34 95 178

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 1 312 15 141 4 279 24 275 13 729

X. Výnosové úroky 42 3 6 15 17 28

N. Nákladové úroky 43 0 0 0 11 0

XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 5 107 709

O. Ostatní finanční náklady 45 70 25 23 212 323

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -65 -19 -3 -99 414

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 39 4 265 1 097 5 806 3 601

1. splatná 50 39 4 265 1 097 5 806 3 601

** VÝSLEDEK HOSP. ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 1 208 10 857 3 179 18 370 10 542

XIII.Mimořádné výnosy 53 0 85 0 0

R. Mimořádné náklady 54 895 27 297 112

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58 -895 85 -27 -297 -112

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 313 10 942 3 152 18 073 10 430

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 352 15 207 4 249 23 879 14 031

Položka

pramen [vlastní zpracování]  

 

 

     Přechod z obchodní do zpracovatelské oblasti podnikání se projevuje v roce 2005, kdy 

hlavním zdrojem příjmů jiţ nebyly trţby za zboţí, ale výkony – trţby za prodej výrobků a 

sluţeb. Ukončení obchodní činnosti v tomto období mělo vliv na mírný pokles zisku (proti 

roku 2004), ačkoliv hodnota výkonů výrazně vzrostla.    
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Graf č. 5  Analýza výsledků hospodaření 2003 - 2007 [v tis. Kč] 
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     V grafu č. 5 jsou vidět změny v hospodaření společnosti. Nárůst zisku v letech 2004 a 

2006 ukazuje na zlepšení ekonomické situace. Lze předpokládat, ţe v těchto letech 

společnost výrazně zvýšila svůj vliv na trhu se strojírenskými produkty. 

 

Graf č. 6  Analýza tržeb / výkonové spotřeby 2003 - 2007 [v tis. Kč] 
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     Meziroční nárůst zisku umoţnil v dalších letech nové investice do modernizace strojů. 

Jak ukazuje graf č. 6 - skutečný nárůst zisku nastal aţ v roce 2006, kdy trţby za prodej 

vlastních výrobků a sluţeb dosáhly hranice 80 miliónu korun.  



Iva Součková: Finanční analýza 

 

2009  - 18 - 

4.2.1 Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty 
 

     Horizontální analýza sleduje vývoj zkoumaných dat v čase, umoţňuje vidět původní 

údaje z účetních výkazů v jiných souvislostech. 

 

Tabulka č. 5 Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty v letech 2003-2007 

 

č.ř ∆ 1 ∆ 2 ∆ 3 ∆ 4 ∆ 5 ∆ 6 ∆ 7 ∆ 8

I. Tržby za prodej zboží 01 11 354 -19 926 -1 133 -1 067 105 -90 -51 -99

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 -1 300 -690 -342 -665 -43 -40 -34 -99

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 12 654 -19 236 -791 -402 163 -94 -66 -100

II. Výkony 04 11 358 19 609 44 919 -28 947 207 116 123 -36

1. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 05 11 358 18 800 45 618 -28 665 207 112 128 -35

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0 809 -699 -282   -86 -256

B. Výkonová spotřeba 08 8 296 10 818 18 489 -22 433 72 54 60 -46

1. Spotřeba materiálu a energie 09 -1 671 15 585 8 228 -11 183 -25 311 40 -39

2. Služby 10 9 967 -4 767 10 261 -11 250 204 -32 102 -55

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 15 716 -10 445 25 639 -6 916 924 -60 368 -21

C. Osobní náklady 12 759 28 5 904 2 545 83 2 347 33

1. Mzdové náklady 13 563 21 4 354 1 866 85 2 349 33

3. Náklady na sociální zab. a zdravotní poj. 15 196 7 1 504 586 84 2 346 30

4. Sociální náklady 16 0 0 46 93 0 0 288 150

D. Daně a poplatky 17 -2 8 13 3 -17 80 72 10

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 610 615 -180 999  101 -15 96

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 -15 1 291 -1 081 56 -27 3 228 -81 22

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 -15 1 164 -1 204 0 -27 2 910 -100  

2. Tržby z prodeje materiálu 21 0 127 123 56   97 22

F. Zůstatková cena prod. dl. maj. a mat. 22 -479 1 211 -1 212 0 -100 121 100 -100  

1. Zůstatková cena prodaného dl. maj. 23 -479 1 211 -1 212 0 -100 121 100 -100  

G. Změna stavu rezerv a opravných pol. v pr.          

oblasti a komplexních nákladů př. období 25 0 0 95 -89    -94

IV. Ostatní provozní výnosy 26 -964 164 119 -145 -100  73 -51

H. Ostatní provozní náklady 27 20 10 61 83 500 42 179 87

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0     

I. Převod provoz. nákladů 29 0 0 0 0     

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 13 829 -10 862 19 996 -10 546 1 054 -72 467 -43

X. Výnosové úroky 42 3 9 2 11 100 150 13 65

N. Nákladové úroky 43 0 0 11 -11    -100

XI. Ostatní finanční výnosy 44 -2 5 102 602 -100  2 040 563

O. Ostatní finanční náklady 45 -45 -2 189 111 -64 -8 822 52

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 46 16 -96 513 -71 -84 3 200 -518

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 4 226 -3 168 4 709 -2 205 10 836 -74 429 -38

1. splatná 50 4 226 -3 168 4 709 -2 205 10 836 -74 429 -38

** VÝSLEDEK HOSP. ZA BĚŽNOU ČIN. 52 9 649 -7 678 15 191 -7 828 799 -71 478 -43

XIII.Mimořádné výnosy 53 85 -85 0 0  -100   

R. Mimořádné náklady 54 -895 27 270 -185 -100  1 000 -62

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPOD. 58 980 -112 -270 185 -109 -132 1 000 -62

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 10 629 -7 790 14 921 -7 643 3 396 -71 473 -42

****Výsledek hospodaření před zdaněním 61 14 855 -10 958 19 630 -9 848 4 220 -72 462 -41

Změny absolutní (v tis. Kč) Změny relativní (v %)VZZ v plném rozsahu k 31. 12.

Položka

pramen [vlastní zpracování] 
 

Legenda: 

            

 

 

∆ 1 = 2004 - 2003    ∆ 5 = 2004 / 2003 *100 - 100 

∆ 2 = 2005 - 2004     ∆ 6 = 2005 / 2004 *100 - 100 

∆ 3 = 2006 - 2005    ∆ 7 = 2006 / 2005 *100 - 100 

∆ 4 = 2007 - 2006     ∆ 8 = 2007 / 2006 *100 - 100 
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     Tabulka č. 5 ukazuje vývoj hospodaření společnosti v druhovém členění nákladů a 

výnosů. Prodej zboţí se významně podílel na zisku celé společnosti naposledy v roce 2004, 

v dalších letech pouze klesal. Naopak trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb stoupaly 

v letech 2003 – 2006. 

 

     Střídavé poklesy a nárůsty přidané hodnoty a výsledku hospodaření v letech 2005 a 

2007 naznačují mírnou stagnaci celkové produkce společnosti. A zároveň ukazuje zlomové 

období, kdy pokles poptávky vyvolal vznik potřeb na zkvalitnění nabídky a modernizaci 

výrobních zařízení. Změna směru podnikání od obchodu k zakázkové výrobě, rozšíření 

výrobní kapacity a zkvalitnění sluţeb způsobilo zvýšení přidané hodnoty v letech 2004 a 

2006.  

 

4.2.2 Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty 

     Vertikální analýza udává strukturu, tj. podíl jednotlivých částí na celkové sumě, jde o 

procentní rozbor komponent. V analýze jsem zvolila jako vztaţnou veličinu trţby 

společnosti, tj. 100 % = řádek I. Trţby za prodej zboţí + řádek II. Výkony.  

 

     V tabulce č. 6. je vidět pokles podílu obchodní marţe v letech 2005 - 2007, kdy 

společnost jiţ neměla téměř ţádné trţby z prodeje zboţí. Také se zde ukazuje nárůst podílu 

osobních nákladů, který znamená zvyšování nákladů na zaměstnance. Podíl výkonné 

spotřeby, tj. vstupních nákladů na materiál, sluţby a nákup zboţí, klesal a nyní je v 

rozmezí 50 - 60 %, coţ znamená zlepšení rentability trţeb. Důsledkem meziročního 

poklesu poměru nákladů k trţbám je nárůst přidané hodnoty a zároveň zlepšení rentability 

trţeb (viz kapitola 4.3.3). 
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Tabulka č. 6  Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty v letech 2003-2007 [v %] 

č.ř. 2003 2004 2005 2006 2007

I. Tržby za prodej zboží 01 66,2 56,8 5,7 1,3 0,0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 18,5 4,4 2,6 0,8 0,0

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 47,8 52,4 3,1 0,5 0,0

II. Výkony 04 33,8 43,2 94,3 98,7 100,0

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 33,8 43,2 92,2 98,6 100,3

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 0,0 0,0 2,1 0,1 -0,3

B. Výkonová spotřeba 08 71,1 51,0 79,3 59,6 51,0

1. Spotřeba materiálu a energie 09 41,1 12,9 53,3 35,0 33,6

2. Služby 10 30,0 38,1 26,1 24,7 17,3

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 10,5 44,7 18,0 39,5 49,0

C. Osobní náklady 12 5,6 4,3 4,4 9,2 19,4

1. Mzdové náklady 13 4,1 3,1 3,2 6,8 14,2

3. Náklady na sociální zab. a zdravotní poj. 15 1,4 1,1 1,1 2,4 4,8

4. Sociální náklady 16 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3

D. Daně a poplatky 17 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 0,0 1,6 3,2 1,3 3,9

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 0,3 0,1 3,4 0,3 0,6

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,3 0,1 3,1 0,0 0,0

2. Tržby z prodeje materiálu 21 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6

F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0

1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku 23 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v pr.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

oblasti a komplexních nákladů přístích období 25 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

IV. Ostatní provozní výnosy 26 5,9 0,0 0,4 0,3 0,3

H. Ostatní provozní náklady 27 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3

 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 8,1 38,8 11,1 29,4 26,2

X. Výnosové úroky 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

N. Nákladové úroky 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4

O. Ostatní finanční náklady 45 0,4 0,1 0,1 0,3 0,6

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -0,4 0,0 0,0 -0,1 0,8

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 0,2 10,9 2,8 7,0 6,9

1. splatná 50 0,2 10,9 2,8 7,0 6,9

** VÝSLEDEK HOSP. ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 7,4 27,8 8,2 22,3 20,1

XIII.Mimořádné výnosy 53 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

R. Mimořádné náklady 54 5,5 0,0 0,1 0,4 0,2

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58 -5,5 0,2 -0,1 -0,4 -0,2

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 1,9 28,1 8,3 21,9 19,9

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 2,2 39,0 11,2 29,0 26,8

Položka

 
pramen [vlastní zpracování]  
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4.3 Poměrová analýza  

     Mezi základní prvky poměrové analýzy patří ukazatelé likvidity, aktivity a rentability. 

Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen tomu, co chceme změřit, umoţňuje zobrazit 

finanční stabilitu, finanční zdraví společnosti.  

4.3.1 Ukazatelé likvidity  
 

Likvidnost oběţného majetku se rozlišuje ve třech stupních: 

 

 likvidita 1. stupně  

              finanční majetek 

           okamžitá likvidita    =                         

       krátkodobá pasiva 

 

 likvidita 2. stupně 

          krátkodobé pohledávky + finanční majetek 

    pohotová likvidita    =                            

                           krátkodobá pasiva 

 

 likvidita 3. stupně 

   oběžná aktiva 

    běžná likvidita     =                        

                           krátkodobá pasiva 

 

 

 

Tabulka č. 7   Poměrová analýza – ukazatelé likvidity 

 

Vstupní data (v tis. Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 

Krátkodobé závazky 8 581 9 883 9 912 13 976 3 571 

Oběžná aktiva 6 391 15 447 14 289 34 843 28 558 

Krátkodobé pohledávky 5 710 14 578 9 970 5 979 12 682 

Krátkodobý finanční majetek 559 499 3 135 10 183 3 706 
            

Běžná likvidita  (1,5 – 2.5) 0,74 1,56 1,44 2,49 8,00 

Pohotová likvidita  (1 – 1,5) 0,73 1,53 1,32 1,16 4,59 

Okamžitá likvidita  (0,9 – 1,1) 0,07 0,05 0,32 0,73 1,04 

     pramen [vlastní zpracování]  
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     Okamţitá likvidita se pohybuje ve stanovených mezích pouze v roce 2007, v ostatních 

obdobích nikdy nedosáhla minimální hranice. Zůstatky na účtech finančního majetku 

(bankovní účty, hotovost) nestačily pokrýt krátkodobé dluhy. Hodnoty okamţité likvidity 

mohou být částečně zkresleny okamţikem sestavení závěrky. Stavy finančních účtů na 

konci roku často neodpovídají průměrným hodnotám běţného období. Porovnáme-li 

hodnoty okamţité likvidity s ukazateli aktivity (viz kapitola 4.3.2) zjistíme, ţe doba obratu 

závazků se v letech 2003 - 2006 pohybovala v rozmezí od 181 do 66 dnů. Z toho lze 

usuzovat, ţe společnost vyuţívala výhod „dodavatelských úvěrů“, tj. kompenzovala 

nedostatečnou výši finančního majetku pozastavením úhrad přijatých faktur. 

     Pohotová likvidita určuje schopnost společnosti, vyrovnat se se závazky, bez nutnosti 

prodat zásoby. Výrazný vliv na překročení rozmezí doporučených hodnot v roce 2007 má 

sníţení krátkodobých závazků a nárůst hodnoty krátkodobých pohledávek, přestoţe 

finanční majetek poklesl. Hodnota 4,59 signalizuje věřitelům dobré zprávy o zlepšení 

bonity společnosti. Pro management ale znamená špatné vyuţití vloţených prostředků, 

které nepřinášejí ţádný úrok. 

Graf č. 7 Ukazatelé likvidity 
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pramen [vlastní zpracování] 

  

     Hodnota běţné likvidity vypovídá o schopnosti společnosti uspokojit věřitele prodejem 

všech oběţných aktiv. Jak je patrné z grafu č. 7, zvýšila se běţná likvidita v roce 2007 na 

hodnotu 8, tj. nad doporučovanou horní mez. Vysoká hodnota tohoto ukazatele byla 

způsobena poklesem krátkodobých závazků (o 74 %), sníţením hodnot dlouhodobých 
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pohledávek (o 36 %) a více neţ dvojnásobným zvýšením stavu krátkodobých pohledávek 

ve srovnání s rokem 2006 (viz kapitola 4.1.1).  

4.3.2 Ukazatelé aktivity  

 

     Ukazatelé aktivity sledují obraty celkových a stálých aktiv. V rámci oběţných aktiv se 

nejčastěji sleduje obrat zásob, obrat pohledávek a obrat závazků [1,3]. 

  

 Vázanost celkových aktiv zjišťuje ukazatel obratu celkových aktiv, který 

udává počet obrátek aktiv za rok. 

                     tržby 

    obrat celkových aktiv       =                             

                              celková aktiva 

     

 Obrat stálých aktiv vyjadřuje poměr trţeb k stálým aktivům.  

                  tržby 

        obrat stálých aktiv       =                             

                             stálá aktiva 

 

 Obratu zásob je ukazatel intenzity vyuţití zásob.  

                     tržby 

       obrat zásob       =                          

                            průměrný stav zásob 

 

 Doba obratu zásob udává průměrný dobu vázanosti zásob do jejich 

spotřeby.  

                  zásoby 

         doba obratu zásob    =   365 *                     

                    tržby 

   

 Obrat pohledávek vyjadřuje poměr trţeb a pohledávkám.  

                  tržby 

          obrat pohledávek      =                       

               pohledávky 
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 Doba obratu pohledávek udává počet dnů zadrţení trţeb v pohledávkách.  

              pohledávky 

          doba obratu pohledávek     =  365 *                       

                    tržby 

 Obrat závazků vyjadřuje poměr trţeb a závazkům.  

                  tržby 

                obrat závazků      =                       

                  závazky 

 Doba obratu závazků, ukazuje rychlost splácení závazků.  

                 závazky 

      doba obratu závazků    =   365 *                      

                     tržby 

     Doba obratu závazků, ukazuje výrazné zkrácení lhůt úhrad závazků. Rychlost splácení 

závazků potvrzuje dobrou platební morálku a vysokou míru likvidity (viz kapitola 4.3.1). 

Dodrţování smluvních obchodních podmínek je důleţité nejen pro věřitele, je to součást 

dobrého jména společnosti.  

Tabulka č. 8   Poměrová analýza – ukazatelé aktivity 

 
Vstupní data (v tis. Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkové tržby 17 300 39 119 40 186 83 114 53 624 

Celková aktiva 9 342 21 588 25 871 48 067 47 620 

Dlouhodobý majetek 2 936 6 118 11 255 11 696 17 878 

Zásoby 122 370 1 184 1 262 1 065 

Krátkodobé pohledávky 5 710 14 578 9 970 5 979 12 682 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 17 419 11 105 

Pohledávky celkem 5 710 14 578 9 970 23 398 23 787 

Krátkodobé závazky 8 581 9 883 9 912 13 976 3 571 

Dlouhodobé závazky 0 0 1 119 1 182 618 

Závazky celkem 8 581 9 883 11 031 15 158 4 189 
            

Aktivita 2003 2004 2005 2006 2007 

Obrat celkových aktiv 1,85 1,81 1,55 1,73 1,13 

Obrat stálých aktiv 5,89 6,39 3,57 7,11 3,00 

Obrat zásob 141,80 105,73 33,94 65,86 50,35 

Obrat pohledávek 3,03 2,68 4,03 3,55 2,25 

Obrat závazků 2,02 3,96 3,64 5,48 12,80 

Doba obratu zásob (dny) 2,57 3,45 10,75 5,54 7,25 

Doba obratu pohledávek (dny) 120,47 136,02 90,56 102,75 161,91 

Doba obratu závazků (dny) 181,04 92,21 100,19 66,57 28,51 

pramen [vlastní zpracování]  
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     Doba obratu zásob se meziročně sníţila, vázanost zásob do doby jejich spotřeby a 

proměny v trţby se pohybuje mezi 5 aţ 8 dny. Pouze v roce 2005 překročila doba obratu 

zásob 10 dnů a zároveň vzrostla hodnota zásob na skladě - vloţený kapitál byl déle vázán 

v zásobách. Delší dobu obratu zásob ovlivnily změny oboru podnikání společnosti, kdy se 

obchodní činnost měnila na výrobně-zpracovatelskou. Pro nastartování nové výroby bylo 

třeba zajistit minimální stavy zásob na skladě. V tomto roce se poprvé vykázaly 

materiálové zásoby, které zůstaly delší dobu ve stádiu rozpracovanosti - vznikla 

nedokončená výroba.  

Graf č. 8  Ukazatelé aktivity 
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pramen [vlastní zpracování] 

 
  

     Z grafu č. 8 je patrné, ţe v letech 2005, 2006 a 2007 stoupala doba obratu pohledávek 

z 91 dnů na 162 dnů. Doba obratu pohledávek představuje skutečnou dobu splatnosti 

vystavených faktur. Upozorňuje na zhoršení platební morálky odběratelů, na potřebu 

zavést důkladnou kontrolu dodrţování splatnosti pohledávek (upomínky) a na nutnost 

trestání dluţníků (úrok z prodlení). Nedodrţování obchodních podmínek splatnosti 

pohledávek přináší riziko nesplacení dluhů a ohroţuje solventnost společnosti.  
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4.3.3 Ukazatelé rentability  

 

    Ukazatelé rentability představují výnosnost vloţeného kapitálu, úspěšnost při 

dosahování cílů podnikání, jsou měřítkem schopnosti vytvářet nové zdroje. Poměřují zisk, 

jeho účinné vytváření a zhodnocování vloţeného kapitálu [3]. 

 

 Rentabilita celkových aktiv (ROA) poměřuje zisk po zdanění s celkovými 

aktivy. 

                zisk (EAT) 

                       rentabilita celk. aktiv v %  =  100 *                    

             celková aktiva 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatelem, jímţ vlastníci zjišťují, 

zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. 

                zisk (EAT) 

                       rentabilita vl. kapitálu  v % = 100 *                    

              vlastní kapitál 

 

 Rentabilita trţeb (ROS) určuje ziskového rozpětí. 

                zisk (EAT) 

                                 rentabilita tržeb v %  = 100 *                    

              celkové tržby 

 

 Rentabilita nákladů (ROC)  určuje poměr nákladů na 1 Kč trţeb. 

                            rentabilita nákladů v %  =  ( 1 -  ROS ) * 100 
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 Tabulka č. 9   Poměrová analýza – ukazatelé rentability 

Vstupní data (v tis. Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkové tržby 17 300 39 119 40 186 83 114 53 624 

Celkové náklady 16 987 28 177 37 034 65 041 43 194 

Výsledek hospodaření (EAT) 313 10 942 3 152 18 073 10 430 

Celková aktiva 9 342 21 588 25 871 48 067 47 620 

Vlastní kapitál 735 11 691 14 825 32 898 43 328 

Rentabilita (v %)           

Rentabilita celkových aktiv - ROA 3,35 50,69 12,18 37,60 21,90 

Rentabilita vlast. kapitálu - ROE 42,59 93,59 21,26 54,94 24,07 

Rentabilita tržeb - ROS 1,81 27,97 7,84 21,74 19,45 

Rentabilita nákladů - ROC 98,19 72,03 92,16 78,26 80,55 

             pramen [vlastní zpracování]  

 

     Rentabilita celkových aktiv (ROA) hodnotí výnosnost aktiv společnosti. Ukazuje míru 

zhodnocení vloţených prostředků. Měla by meziročně růst, coţ se společnosti zatím 

nedaří. Stejné výsledky má také ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), který vzrostl 

výrazně v letech 2003, 2004 a 2006, ale v letech 2005 a 2007 klesal. Je pravděpodobné, ţe 

byl ovlivněn probíhající modernizací výrobní a zpracovatelské technologie, během které 

společnost vyuţívala hlavně vlastních zdrojů financování.  

 

     Rentabilita trţeb (ROS) ukazuje míru ziskového rozpětí, která je stabilní. Zisková 

marţe se udrţuje kolem 20 %. Rentabilita nákladů (ROC) je doplňkový ukazatel, který 

ukazuje míru nákladů na 1 Kč trţeb. 

Graf č.9 Ukazatelé rentability 
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5. Návrhy a opatření  

     Z hlediska hodnocení stavu majetku a zdrojů financování společnosti je vidět převaha 

vlastního kapitálu nad cizím. Rentabilita aktiv a kapitálu by měla meziročně růst, ale 

společnosti se to zatím nedaří. Lze navrhnout pravidelné sledování vyuţití vlastního 

kapitálu a porovnávání jeho rentability, s ohledem na náklady vlastního kapitálu. Větší 

míra vyuţívání cizích zdrojů financování umoţňuje lepší výnosnost a menší míru 

vyuţívání vlastních zdrojů. Financování modernizace nebo rozšiřování výrobní kapacity 

společnosti lze dosáhnout také z jiných neţ vlastních zdrojů [2]. 

 

Tabulka č. 10  Poměrová analýza - shrnutí  

 

Účetní období 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkové tržby (v tis.Kč) 17 300 39 119 40 186 83 114 53 624 

Celkové náklady (v tis. Kč) 16 987 28 177 37 034 65 041 43 194 

Výsledek hospodaření (EAT) 313 10 942 3 152 18 073 10 430 

Běžná likvidita 0,74 1,56 1,44 2,49 8,00 

Pohotová likvidita 0,73 1,53 1,32 1,16 4,59 

Okamžitá likvidita 0,07 0,05 0,32 0,73 1,04 

Obrat celkových aktiv 1,85 1,81 1,55 1,73 1,13 

Obrat stálých aktiv 5,89 6,39 3,57 7,11 3,00 

Obrat zásob 141,80 105,73 33,94 65,86 50,35 

Obrat pohledávek 3,03 2,68 4,03 3,55 2,25 

Obrat závazků 2,02 3,96 3,64 5,48 12,80 

Doba obratu zásob (dny) 2,57 3,45 10,75 5,54 7,25 

Doba obratu pohledávek (dny) 120,47 136,02 90,56 102,75 161,91 

Doba obratu závazků (dny) 181,04 92,21 100,19 66,57 28,51 

Rentabilita celkových aktiv 3,35% 50,69% 12,18% 37,60% 21,90% 

Rentabilita vlastního kapitálu 42,59% 93,59% 21,26% 54,94% 24,07% 

Rentabilita tržeb 1,81% 27,97% 7,84% 21,74% 19,45% 

Rentabilita nákladů 98,19% 72,03% 92,16% 78,26% 80,55% 

            pramen [vlastní zpracování]  

     Stav finančního majetku ukazuje nárůst peněţních prostředků, které ovlivňují vysokou 

míru likvidity firmy. Výkaz zisku a ztráty ukazuje výkyvy v absolutních číslech 

meziročních hospodářských výsledků (viz kapitola 4.2.1). Nárůst zisku v roce 2004 o 

3396% a v roce 2006 o 473 % střídá jeho pokles v následujících letech 2005 o 71 % a 

v roce 2007 o 42 %. Tato situace je způsobena vlivem potřeby investování vyšších 

hospodářských výsledků do modernizace strojů a vzrůstá také vliv osobních nákladů na 

jednotku trţeb. 
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5.1 Hodnocení 

     Budeme-li hodnotit výkonnost a stabilitu společnosti, dojdeme k závěru, ţe návratnost 

vloţeného vlastního kapitálu (ROE) se udrţuje v přijatelné míře 20 - 30 %. Rentabilita 

trţeb ukazuje stabilní míru ziskového rozpětí kolem 20 %. 

 

     Situace v oblasti nabídky a poptávky na strojírenském trhu je sloţitá, je zde velká 

konkurence. Úspěch z podnikání závisí na určení optimálního poměru kvality a ceny 

nabízených výrobků a sluţeb. Je třeba stále zlepšovat vyuţití dostupné výrobní kapacity, 

zkvalitňovat nabídky sluţeb, zavádět nové technologie zpracování. Během rozšiřování 

výrobní kapacity společnosti můţe být výhodnější vyuţívání cizích zdrojů.    

 

5.2 Navržená opatření  

      Na základě získaných výsledků lze odhadnout moţný vývoj společnosti. Je třeba 

věnovat pozornost oblastem dodrţování platebních podmínek pohledávek a závazků, 

v rámci udrţení dobré obchodní politiky ve vztahu k bonitě zákazníků. Management 

krátkodobých pohledávek je součástí zachování solventnosti společnosti. 

 

     K financování rozvoje společnosti, ať v rámci modernizace či rozšíření stávající výrobní 

kapacity nebo s moţnostmi získání nových trţních segmentů, je třeba více vyuţívat cizích 

zdrojů financování, samozřejmě s ohledem na přiměřenou úrokovou míru [2]. 

 

     Je třeba věnovat větší pozornost nárůstu nejen osobních nákladů, ale také sledování 

změn podílu nákladů k zisku a řízení nákladů v čase.  

 

     Dalším důleţitým prvkem budoucího vývoje je důraz na ekonomickou přidanou 

hodnotu, která se musí stále zvyšovat.  Uvedené parametry je dobré sledovat v delší časové 

řadě, dosahované hodnoty lze porovnávat s ukazateli rentability konkurentů v daném 

odvětví. 
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6.  Závěr  

     Tato bakalářská práce měla téma „Finanční analýza vybrané společnosti“. Jejím cílem 

bylo teoreticky i prakticky provést analýzu finančního zdraví obchodní společnosti 

Strojírna Litvínov s. r. o. a objasnit postupy zpracování výsledků finanční analýzy. Jejím 

smyslem bylo zhodnocení finanční situace, zobrazení aktuálního stavu a nástin budoucí 

perspektivy podnikání. 

     Volba metod analýzy odpovídala předem definovaným cílům pro zpracování finanční 

analýzy. Výsledky, které jsou zde uvedeny, hodnotily historický vývoj a aktuální stav 

ekonomické situace společnosti Strojírna Litvínov s.r.o. Dostatek kvalitních vstupních dat, 

které jsem získala od této společnosti, byl základní podmínkou zpracování této bakalářské 

práce.  

     V úvodní části bakalářské práce jsem přehledně shrnula vše potřebné pro teoretické 

zpracování finanční analýzy. Charakterizovala jsem základní podmínky, metody a postupy 

jednoduchého a přehledného provedení finanční analýzy. Uvedla jsem elementární metody 

horizontální a vertikální analýzy a metody jejich výpočtů. Dále jsem vybrala hlavní 

ukazatele poměrové analýzy, tj. ukazatele likvidity, rentability a aktivity, které jsem 

teoreticky vysvětlila a popsala způsob jejich výpočtů. 

     V další části bakalářské práce jsem provedla výpočty horizontálních a vertikálních 

analýz základních účetních výkazů, tj. Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy společnosti 

Strojírna Litvínov s.r.o. za účetní období 2003 – 2007. Tyto výsledky jsem se posuzovala 

z hlediska historického vývoje ekonomické situace společnosti. Vytyčila jsem hlavní body, 

které měli vliv na změny struktury aktiv a pasiv, na rozvoj podnikání společnosti, na její 

transformaci z obchodní na výrobně-zpracovatelskou společnost. Dále jsem spočítala 

poměrové ukazatele likvidity, aktivity a rentability s ohledem na vývoj hospodaření 

společnosti v jednotlivých účetních obdobích. Popsala jsem hlavní rozdíly v meziročních 

hodnotách těchto ukazatelů. 

     V závěrečné části jsem se pokusila shrnout výsledky finanční analýzy, zhodnotit 

celkovou ekonomickou situaci společnosti. Pokusila jsem se navrhnout některá opatření ke 

zlepšení rentability, odkrýt vnitřní rezervy v hospodaření a rezervy v řízení společnosti.  
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