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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti ACF- Cz spol. s.r.o. 

za rok 2008 až 2010. 

 Finanční analýza je provedena za pomoci absolutních a poměrových ukazatelů. Je 

provedena horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát a výpočet a 

interpretace hodnot poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

  



 

 

 

ANOTATION 

This thesis deals with the financial analysis undertaken by ACF-Cz spol. s.r.o. 

Ltd. in Years 2008 to 2010. 

Financial analysis is conducted by means of absolute and financial ratios. It is 

made horizontal and vertical analysis of assets, liabilities and profit and loss account and 

the calculation and interpretation of the values of the profitability ratios, activity, leverage 

and liquidity.  



 

 

 

Obsah 
1 ÚVOD .......................................................................................................................................... 1 

2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ACFCz spol. s.r.o. ................................................................. 2 

2.1 Vznik a historie firmy.......................................................................................................... 2 

2.2 Předmět podnikání ............................................................................................................. 2 

2.3 Výrobní činnost .................................................................................................................. 3 

2.4 Výrobní program ................................................................................................................ 3 

2.5 Obchodní partneři a konkurence ....................................................................................... 4 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA.......................................................................................................... 5 

3.1 Předmět a cíl finanční analýzy ............................................................................................ 5 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů ........................................................................................... 6 

3.3 Horizontální analýza ........................................................................................................... 6 

3.4 Vertikální analýza ............................................................................................................... 6 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů ......................................................................................... 6 

3.5.1 Ukazatelé rentability .................................................................................................. 7 

3.5.2 Ukazatelé aktivity ....................................................................................................... 7 

3.5.3 Ukazatelé zadluženosti ............................................................................................... 8 

3.5.4 Ukazatelé likvidity ...................................................................................................... 9 

4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI ACFCZ spol. s.r.o. ............................................................. 10 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů ACF-Cz, spol. s r. o. ......................................................... 10 

4.1.1 Horizontální a vertikální analýza .............................................................................. 10 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů firmy ACF-Cz spol. s r. o. ...................................................... 18 

4.2.1 Ukazatelé rentability ........................................................................................................... 18 

4.2 4.2.2 Ukazatelé aktivity .................................................................................................... 20 

4.3 4.2.3 Ukazatelé zadluženosti ............................................................................................ 22 

4.4 4.2.4 Ukazatelé likvidity ................................................................................................... 23 

5 Závěr ......................................................................................................................................... 25 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................................................ 26 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................................................ 27 

 



 

1 

 

1 ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti ACF-Cz spol.s.r.o. 

Finanční analýza se zaměřuje na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. 

Informace získané pomocí finanční analýzy umožňují dospět k určitým závěrům o 

celkovém hospodaření a finanční situaci firmy. Finanční analýza je pojímána jako metoda 

hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, 

poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální 

souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je pomocí finanční analýzy zhodnotit finanční 

zdraví podniku za pomoci absolutních ukazatelů, jimiž jsou horizontální a vertikální 

analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát, a také pomocí poměrových ukazatelů, kterými 

jsou ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Bakalářská práce obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, která se zabývá 

vznikem a historií firmy, předmětem podnikání, výrobní činností, výrobním programem, 

obchodními partnery a konkurencí. Další část práce obsahuje teoretická východiska 

finanční analýzy, kterými jsou její předmět a cíl, analýza absolutních a poměrových 

ukazatelů. Poslední část, kterou lze považovat za praktickou obsahuje jednotlivé výpočty 

absolutních a poměrových ukazatelů, jejich následné vyhodnocení a znázornění v grafech. 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem používala informace poskytnuté firmou 

ACF-Cz spol.s.r.o. a to především auditorské zprávy za vybrané období, konkrétně r. 2008, 

2009 a 2010. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

ACFCz, spol. s.r.o. 

Obchodní jméno:    ACF-Cz spol. s r. o.  

Sídlo:      Mosty u Jablunkova, Čp. 30, PSČ 739 98  

Právní forma:     společnost s ručením omezeným  

Datum zápisu do OR.:  4. října1999  

Statutární orgán:   vlastník, ředitel a jednatel Antonín Czepiec 

2.1 Vznik a historie firmy 

Společnost ACF-Cz spol. s r.o. byla založena 4.10.1999 v obci Mosty u Jablunkova. 

Za svou dobu činnosti vybudovala tato společnost ze zchátralého objektu bývalého 

zemědělského družstva velmi úspěšně, dynamicky se rozvíjející firmu. Společnost se řadí 

mezi největší výrobní firmy v třineckém regiónu. Dne 1.5.2005 získala společnost 

certifikát politiky jakosti a environmentu. [1]  

Od roku 1999 kdy byla firma založena se stále velmi dobře rozvíjela koupěmi 

nových výrobních linek, tiskáren apod. Zaváděla také nová výrobní střediska a v roce  

2004 se rozšířila o novou výrobní halu v odloučeném středisku Ščente. V roce 2007 byl 

zakoupen závod v Napajedlech, kde byla vybudována výrobní hala recyklace odpadu. 

Ekonomická krize která nastala na podzim v roce 2008 dolehla na hospodářské výsledky 

firmy .Objem výroby klesal a snižovala se produkce. Na základě špatných výsledků došlo 

v únoru 2010 k odprodeji závodu v Napajedlech. 

2.2 Předmět podnikání 

Společnost ACF-Cz spol. s r. o. se od počátku svého vzniku zabývá výrobou fólie, 

fóliových produktů a jejich prodejem. Později společnost zavedla výrobu regranulátu 

z odpadních fólií. Dále se společnost zabývá barevným potiskem fólie, formou 

flexotiskového a sítotiskového potisku.[1] 
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2.3 Výrobní činnost 

Hlavní výrobní náplní společnosti je výroba LDPE, HDPE folie a produktů z ní 

navazujících. Kromě výroby folií, pytlů a odnosných tašek se firma zaměřuje na produkci 

speciálních výrobků, které na našem trhu obsazují zahraniční producenti.  

Jako druhý výrobce v ČR vyrábí pro český i zahraniční trh perforovanou folii 

pod obchodním označením VARSATEN, určenou pro balení rýže do varných sáčků. Jako 

jediná firma na území ČR zvládá náročnou technologii výroby folií s protiskluzovým 

designem pod obchodním názvem RAPATEN.  

Významnou položkou výrobní náplně je odkup a zpracování odpadových folií, její 

recyklace a následná výroba sortimentu z tohoto přepracovaného odpadu. Touto činností 

v nemalé míře přispívá k velmi žádané a preferované ochraně životního prostředí.  

V roce 2007 firma vybudovala výrobní halu recyklace plastů a umístila do ní výrobní 

linku na drcení a praní odpadní fólie. Tato nová výrobní linka zajistí soběstačnost firmy 

v zásobování regranulátem a přispěje ke zvýšení efektivity a kvality výroby a dalšímu 

rozvoji společnosti.  

Výstavba výrobní haly recyklace plastů a pořízení výrobní linky drcení a praní 

odpadní fólie je spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci 

Společného regionálního operačního programu. [1] 

2.4 Výrobní program 

LDPE,HDPE fólie, hadice, polohadice ( transparentní, barevné,… ) 

Teplem smrštitelné fólie a hadice 

LDPE,HDPE sáčky 

LDPE,HDPE pytle 

Pytle rolované 

LDPE tašky (reklamní, termoizolační, páskové držadlo,… ) 

Signální pásky z PE-LD 

LPDE fólie s protiskluzovou úpravou RAPATEN 
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HDPE fólie s celoplošnou perforaci VARSATEN 

Potisk fólie – flexotisk, sítotisk (6 barev ) 

Výkup, odběr odpadní LDPE, HDPE a STRETCH fólie  [1] 

2.5 Obchodní partneři a konkurence 

Produkty firmy jsou určeny jednak pro firmy, které je dále zpracovávají pro vlastní 

výrobu obalových materiálů a jednak pro firmy, které je nabízejí jako konečný produkt 

(pytle, sáčky, nákupní tašky). [6] 

Většinu odběratelů tvoří střední firmy a v menší míře jsou to drobní zákazníci. Mezi 

stálé odběratele patří zejména společnosti: 

MAFLEX - CZ, s. r. o.,  

EKOBAL, s. r. o.,  

HUNAPRO, spol. s r. o.,  

H-OBALY, Dušan Hradec,  

BRANOPAC - CZ, s. r. o.,  

PANODIS - CZ, s. r. o.,  

SEMOPLAST, s. r. o..  

Podravka - Lagris, a. s.,  

SOLIDO Ing. P. Strnadel a K-plast, s. r. o.  

  



 

5 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Předmět a cíl finanční analýzy 

Stejně jako v medicíně je třeba stanovit diagnózu podnikového organismu a 

následně navrhnout způsob léčení. Nástrojem diagnózy ekonomických systémů je finanční 

analýzy, která umožňuje nejen odhalovat působení ekonomických i neekonomických 

faktorů, ale i odhadovat jejich budoucí vývoj [2] 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě 

nejvýstižnější definicí je ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický rozbor 

získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýza 

v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek. [3] 

Z pohledu Jaroslava Sedláčka je finanční analýza pojímána jako metoda hodnocení 

finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi 

sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti mezi daty 

a určuje se jejich vývoj. 

Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování jeho managementu [2] 

Cílem finanční analýzy je zpravidla: 

 Posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku 

 Analýza dosavadního vývoje podniku 

 Komparace výsledků analýzy v prostoru 

 Analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady) 

 Analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty 

 Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku [2] 
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Obecným úkolem finanční analýzy je především posouzení finančního zdraví firmy 

ve čtyřech krocích: 

 Rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů 

 Podrobný rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků z kroku 1 

 Hlubší analýza negativních jevů, ke kterým jsme dospěli v předchozích krocích 

 Návrh na možná opatření a zhodnocení rizik [3] 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů porovnává změny položek účetních výkazu. Bere 

v úvahu změny jejich hodnoty vyjádřené jak absolutně, tak i relativně (tj. v procentech). 

3.3 Horizontální analýza 

Horizontální analýza se běžně používá k zachycení vývojových trendů ve struktuře 

majetku i kapitálu podniku. Je nejčastěji používanou metodou při vypracování zpráv a 

hospodářské situaci podniku a jeho minulém i budoucím vývoji. [2] 

                                      

                
                   

           
 

3.4 Vertikální analýza 

Metoda spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 

podílu k jediné zvolené základně položené jako 100%. [4] 

Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých 

zdrojů byly pořízeny. [2] 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílů. Nejčastěji vycházejí z účetních dat. Poměrové 

ukazatele jsou nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou finanční analýzy, neboť 
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umožňují získat rychlý a nenákladná obraz o základních finančních charakteristikách 

podniku. [2] 

3.5.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, 

že informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. [5] 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

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

kritériem alokace kapitálu. [3] 

Ke zjišťování rentability jsou používány v praxi nejvíce tyto ukazatele: 

 Ukazatel rentability celkového vloženého  kapitálu – ROA 

    
    

              
 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE 

    
          

               
 

 Rentabilita tržeb - ROS 

    
    

     
 

3.5.2 Ukazatelé aktivity 

Měří jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je účelné, 

vznikají zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát 

mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnos, které by 

mohl získat. [2] 
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 Obrat celkových aktiv 

    
             

              
 

 Doba obratu pohledávek 

    
          

                    
 

 Doba obratu zásob 

    
      

                    
 

 Doba obratu závazků 

      
        

                    
 

3.5.3 Ukazatelé zadluženosti 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, 

v jakém podnik používá k financování dluhy. Zadluženost není pouze negativní 

charakteristikou podniku. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím k vyšší hodnotě 

podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability. [2] 

 Debt ratio 

           
            

              
 

 Equity ratio 

             
               

              
 



 

9 

 

3.5.4 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou součástí výročních zpráv akciových společností a běžně se 

objevují jako součást hospodářských analýz. Obecně lze říci, že ukazatelé likvidity mají 

obecný tvar podílu toho, čím možno platit k tomu, co je nutno platit. Z hlediska názvu a 

obsahu ukazatelů se zpravidla používají tři základní ukazatele: [3] 

 Celková likvidita 

   
             

                
 

 Běžná likvidita 

   
                                      

                
 

 Peněžní likvidita 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

ACFCZ spol. s.r.o. 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů ACF-Cz spol. s r. o. 

Analýza absolutních ukazatelů porovnává změny položek účetních výkazů. Bere v 

úvahu změny jejich hodnoty vyjádřené jak absolutně, tak i relativně. 

4.1.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální analýza sleduje změny jednotlivých položek rozvahy v čase. 

Vertikální analýza zobrazuje strukturu finančního výkazu vztaženou k určité veličině, 

nejčastěji k celkové sumě. 

 

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv (v celých tis. Kč) 

 
      Absolutní změna Relativní změna 

  2010 2009 2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009 2009/2010 

AKTIVA CELKEM 39 538 64 449 88 904 -24 911 -24 455 -38,7 -27,5 

DLOUHODOBÝ 
MAJETEK 19 385 20 389 21 722 -1 004 -1 333 -4,9 -6,13 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 71 142 -71 -71 -100 -50 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 19 380 20 306 21 574 -926 -1 268 -4,6 -5,9 

Dlouhodobý 
finanční majetek 5 12 6 -7 6 -58,3 100 

OBĚŽNÁ AKTIVA 20 064 43 751 66 723 -23 687 -22 972 -54,1 -34,4 

Zásoby 8 920 20 109 26 121 -11 189 -6 012 -55,6 -23 

Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé 
pohledávky 8 892 20 217 33 636 -11 325 -13 419 -56 -39,9 

Krátkodobý 
finanční majetek 2 252 3 425 6 964 -1 173 -3 539 -34,2 -50,8 

Časové rozlišení 89 309 459 -220 -150 -71,2 -32,7 
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Tabulka č. 2: Vertikální analýza aktiv (v celých tis. Kč) 

 
      [%] 

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 

AKTIVA CELKEM 39 538 64 449 88 904 100 100 100 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 19 385 20 389 21 722 49,03 31,64 24,43 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 71 142 0 0,11 0,16 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 19 380 20 306 21 574 49,02 31,51 24,27 

Dlouhodobý finanční 
majetek 5 12 6 0,01 0,02 0,01 

OBĚŽNÁ AKTIVA 20 064 43 751 66 723 50,75 67,88 75,1 

Zásoby 8 920 20 109 26 121 22,56 31,2 29,38 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 8 892 20 217 33 636 22,49 31,37 37,83 

Krátkodobý finanční 
majetek 2 252 3 425 6 964 5,7 5,31 7,83 

Časové rozlišení 89 309 459 0,23 0,48 0,52 

Z provedené analýzy (viz tab.č.1) aktiv lze vidět, že v podniku dochází ke 

snižování celkové sumy aktiv. V roce 2009 klesá bilanční suma meziročně ve výši 27,5% a 

v roce 2010 ve výši 38,7%. 

Na poklesu bilanční sumy aktiv se nejvíce podílí dlouhodobý nehmotný majetek, 

který v roce 2009 meziročně klesal ve výši 50% a v roce 2010 došlo k jeho úplnému 

zániku. 

Dalšími položkami s nejvíce se snižující hodnotou bilanční sumy aktiv jsou 

dlouhodobý finanční majetek, jehož hodnota v roce 2010 klesla v relativní změně o 50,3%. 

Dále se jedná o položku krátkodobých pohledávek, která v roce 2009 klesá meziročně o 

39,9% a v roce o 56%  což je v absolutní změně 11 325 000Kč. 

Z vertikální analýzy aktiv (viz tab. č.2) je zřejmé, že jsou převážně tvořena 

oběžnými aktivy, které se pohybují mezi 68% a 75%. Dále je to pak dlouhodobý majek, 

který průměrně kolísá od 25% do necelých 50%. 

V grafu č. 1 je znázorněn vývoj bilanční sumy aktiv všech sledovaných obdobích, 

kde je dobře vidět jejich roční pokles. 
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Graf č. 1: Vývoj bilanční sumy aktiv v jednotlivých letech 
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  2010 2009 2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009 2009/2008 

PASIVA CELKEM 39 538 64 449 88 904 -24 911 -24 455 -38,7 -27,5 

VLASTNÍ KAPITÁL 7 403 5 536 9 054 1867 -3 518 33,7 -38,9 
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Bankovní úvěry a 
výpomoci 16 702 28 561 37 219 -11 859 -8 658 -41,5 -23,3 

Časové rozlišení 22 386 438 -364 -52 -94,3 -11,9 

 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza pasiv (v celých tis. Kč) 

 
      [%] 

  2010 2009 2008 2010 2009 2008 

PASIVA CELKEM 39 538 64 449 88 904 100 100 100 

VLASTNÍ KAPITÁL 7 403 5 536 9 054 18,72 8,59 10,18 

Základní kapitál 8 933 8 933 8 933 22,59 13,86 10,05 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy,nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze 
zisku 563 563 563 1,42 0,87 0,63 

Výsledek hospodaření 
minulých let -3 961 -442 4 508 -10,02 -0,69 5,07 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
(+/-) 1 868 -3 518 -4 950 4,72 -5,46 -5,57 

CIZÍ ZDROJE 32 113 58 527 79 412 81,22 90,81 89,32 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 15 411 29 966 42 193 38,98 46,5 47,46 

Bankovní úvěry a výpomoci 16 702 28 561 37 219 42,24 44,32 41,87 

Časové rozlišení 22 386 438 0,06 0,03 0,49 

Z horizontální analýzy pasiv (viz tab. č.3) je vidět, že si společnost ve všech 

sledovaných obdobích zachovává svůj základní kapitál ve výši 8 933 000Kč a neměnná 

zůstává také položka rezervních, nedělitelných a ostatních fondů ze zisku ve výši 

563 000Kč. 

Za zmínku určitě stojí patrné zvýšení vlastního kapitálu v roce 2010, který 

meziročně vzrostl o 33,7%, což je pro firmu velice pozitivní, jelikož v předchozím roce 

2009 klesal meziročně ve výši 38,9%. 

V roce 2010 došlo ve firmě k vysokému růstu výsledku hospodaření v běžném 

účetním období, v přepočtené absolutní  hodnotě celkem o 5 386 000Kč.. 
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V čerpání bankovních úvěrů dochází ke klesajícímu trendu. V roce 2009 klesá 

meziročně o 23,3% a v roce 2010 o 41,5%. Pozitivní položkou jsou zde také krátkodobé 

závazky, které v posledním sledovaném období klesly o 48,6%. 

Z vertikální analýzy (viz tab. č.4) je vidět, že pasiva jsou převážně tvořena cizími 

zdroji, nejvíce bankovními úvěry a výpomocemi, které se pohybují od 42% do 45%. 

Nejméně se na celkových pasivech podílí krátkodobé přijaté zálohy, které se pohybují 

pouze od 0,02% do 0,75%. 

V grafu č. 2 je znázorněn vývoj vlastního kapitálu a vývoj cizích zdrojů ve všech 

sledovaných obdobích. 

Graf č. 2: Vývoj vlastního kapitálu a cizích zdrojů 
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Výkonová 
spotřeba 79 370 

135 
184 

235 
737 -55 814 -100 553 -41,3 -42,7 

PŘIDANÁ 
HODNOTA 21 812 35 468 48 273 -13 565 -12 805 -38,2 -26,5 

Osobní náklady 20 347 34 626 48 650 -14 279 -14 024 -41,2 -28,8 

Daně a poplatky 320 110 189 210 -79 191 -41,8 
Odpisy 
dlouhodobého 
hmotného a 
nehmotného 
majetku 1 045 1 385 1 984 -340 -599 -24,5 -30,2 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a 
materiálu 3 384 3 874 6 597 -490 -2 723 -12,6 -41,3 

Zůstatková cena 
prodaného 
dlouhodobého 
majetku a 
materiálu 273 3 683 6 181 -3 410 -2498 -92,6 -40,4 

Změna stavu 
rezerv a opravných 
položek v provozní 
oblasti a 
komplexních 
nákladů příštích 
období 0 93 -12 -93 105 -100 -875 

Ostatní provozní 
výnosy 710 1 097 621 -387 476 -35,3 76,7 

Ostatní provozní 
náklady 632 1 233 1 327 -601 -94 -48,7 -7,1 

Převod provozních 
výnosů 0 0 0 0 0 0 0 
PROVOZNÍ 
VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 3 289 -691 -2 828 3 980 2 137 -576 -75,6 

Výnosové úroky 0 6 0 -6 6 -100 0 

Nákladové úroky 1 189 1 689 2 622 -500 -953 -29,6 -35,6 

Ostatní finanční 
výnosy 910 3 066 4 955 -2 156 -1 889 -70,3 -38,1 

Ostatní finanční 
náklady 1 142 4 210 4 455 -3 068 -245 -72,9 -5,5 
FINANČNÍ 
VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ -1 421 -2 827 -2 122 1 406 -705 -49,7 33,2 
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VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ ZA 
BĚŽNOU ČINNOST 1 868 -3 518 -4 950 5 386 1 432 -153,1 -28,9 

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ ZA 
ÚČETNÍ OBDOBÍ   
(+/-) 1 868 -3 518 -4 950 5 386 1 432 -153,1 -28,9 

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM 
(+/-) 1 868 -3 518 -4 950 5 386 1 432 -153,1 -28,9 

 

Tabulka č.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v celých tis. Kč) 

        [%] 

POLOŽKA 2010 2009 2008 2010 2009 2008 

Tržby za prodej zboží 1 617 372 445 1,86 0,21 0,15 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 50 694 346 0,06 0,4 0,12 

OBCHODNÍ MARŽE 1 567 -322 99 1,81 -0,19 0,03 

Výkony 99 615 170 974 283 911 114,76 98,63 99,49 
Výkonová spotřeba 79 370 135 184 235 737 91,44 77,99 82,61 

PŘIDANÁ HODNOTA 21 812 35 468 48 273 25,13 20,46 16,92 

Osobní náklady 20 347 34 626 48 650 23,44 19,98 17,05 

Daně a poplatky 320 110 189 0,37 0,06 0,07 

Odpisy dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 1 045 1 385 1 984 1,2 0,8 0,7 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 3 384 3 874 6 597 3,9 2,23 2,31 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 273 3 683 6 181 0,31 2,12 2,17 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období 0 93 -12 0 0,05 -0,01 

Ostatní provozní výnosy 710 1 097 621 0,82 0,63 0,22 

Ostatní provozní náklady 632 1 233 1 327 0,73 0,71 0,47 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 3 289 -691 -2 828 3,79 -0,4 -0,99 
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Výnosové úroky 0 6 0 0 0 0 

Nákladové úroky 1 189 1 689 2 622 1,37 0,97 0,92 

Ostatní finanční výnosy 910 3 066 4 955 1,05 1,77 1,74 

Ostatní finanční náklady 1 142 4 210 4 455 1,32 2,43 1,56 

FINANČNÍ VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ -1 421 -2 827 -2 122 -1,64 -1,63 -0,74 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 
BĚŽNOU ČINNOST 1 868 -3 518 -4 950 2,15 -2,03 -1,73 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 
ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) 1 868 -3 518 -4 950 2,15 -2,03 -1,73 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM (+/-) 1 868 -3 518 -4 950 2,15 -2,03 -1,73 

Z výpočtu horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty (viz tab. č.5) bylo zjištěno, že 

v roce 2010 došlo k vysokému vzrůstu tržeb za prodané zboží. V absolutní změně tato 

částka činí 1 245 000Kč. 

V roce 2010 došlo ke značné změně obchodní marže, v absolutní změně 

vzrostla o 1 889 000. Přidaná hodnota v roce 2009 meziročně klesá ve výši 26,5% a v roce 

2010 ve výši 38,2%, tento pokles může být zapříčiněn snížením výroby. 

V roce 2010 došlo u provozního výsledku ke zvýšení téměř o 50%. Co se týče 

výsledku hospodaření, vede si firma v posledním sledovaném období podstatně lépe, než 

v roce 2009 kdy se dostala do ztráty. V roce 2010 je tedy zisk ve výši 1 868 000Kč. 

V relativní změně vzrostl  o 153,1%. 

Pro výpočet vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát (viz tab. č.6) jsem zvolila jako 

základnu tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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4.2 Analýza poměrových ukazatelů firmy ACF-Cz spol. s r. o. 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílů. 

4.2.1 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým 

kapitálem. 

Tabulka č. 7: Ukazatelé rentability celkového kapitálu-ROA 

Ukazatelé rentability celkového kapitálu 

Rok 2008 2009 2010 

Zisk před úroky a zdaněním -4 950 -3 518 1 868 

Aktiva celkem 88 904 64 449 39 538 

ROA -5,57 -5,46 4,42 

Rentabilita celkového kapitálu udává, kolik čistého zisku přinese 1 Kč aktiv. 

Z výpočtu (viz tab. č.7) je patrné, že celková rentabilita kapitálu je nejvyšší v roce 

2010 kdy od roku 2009 stoupla téměř o 100% 

 

Tabulka č. 8: Ukazatelé rentability vlastního kapitálu-ROE 

Ukazatelé rentability vlastního kapitálu 

Rok 2008 2009 2010 

Čistý zisk -4 950 -3 518 1 868 

Vlastní kapitál 9 054 5 536 7 403 

ROE -54,67 -63,55 25,33 

Rentabilita vlastního kapitálu udává, kolik čistého zisku připadá na 1Kč, 

investovanou do podniku investory. 

Z výpočtů (viz tab. č.8) je vidět, že nejvyšší rentability vlastního kapitálu firma 

dosáhla v roce 2010 pohybující se ve výši 25%. Nejméně připadajícího zisku na 1Kč 

nastalo v roce 2008 a 2009 kdy ukazatel rentability klesl a pohybuje se od -55% do -64%. 
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Tabulka č.9: Ukazatelé rentability tržeb-ROS 

Ukazatelé rentability tržeb 

Rok 2008 2009 2010 

Zisk před úroky a zdaněním -4 950 -3 518 1 868 

Celkové tržby 285 811 173 715 88 421 

ROS -1,73 -2,02 2,11 

Rentabilita tržeb vyjadřuje kolik zisku připadá na 1 Kč tržeb. Z výpočtu (viz tab. č.9) 

je vidět, že s tržbami je na tom podnik nejlépe v roce 2010. V letech 2008 a 2009 se 

ukazatel pohybuje ve ztrátě. V těchto letech může být pokles rentability tržeb poznamenán 

i finanční krizí která, nastala právě na podzim roku 2008. 

Pro lepší přehled vývoje jednotlivých ukazatelů rentability jsem zvolila i grafické 

znázornění (viz graf č.3). 

 

Graf č.3: Vývoj jednotlivých ukazatelů rentability v letech 2008 - 2009 
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4.2 4.2.2 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými celkově 

vloženými aktivy. 

 

Tabulka č.10: Obrat celkových aktiv-OCA 

Obrat celkových aktiv 

Rok 2008 2009 2010 

Tržby 285 811 173 715 88 421 

Aktiva celkem 88 904 64 449 39 583 

OCA 3,21 2,70 2,24 

Obrat celkových aktiv udává, jak efektivně je podnik využívá, aby dosahoval zisku. 

Hodnota by měla být větší než 1. Z výpočtu (viz tab. č.10) je vidět, že si firma vede ve 

všech sledovaných obdobích velmi dobře, i když ukazatele postupně klesají, stále 

překračují doporučenou hranici. 

 

Tabulka č.11: Doba obratu pohledávek-DOP 

Doba obratu pohledávek 

Rok 2008 2009 2010 

Pohledávky 33 638 20 217 8 892 

Průměrné denní tržby 793,9 482,5 245,6 

DOP 42,37 41,9 36,21 

Doba obratu pohledávek udává, jak dlouho musí firma čekat, než mu odběratelé 

uhradí platbu. Optimální doba splatnosti se pohybuje kolem 30dní. 

Z výpočtu (viz tab. č.11) tedy víme, že splatnost pohledávek přesahuje mírně 

optimální dobu splatnosti a odběratelé se snaží platit poměrně včas. 
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Tabulka č.12: Doba obratu závazků-DOZáv 

Doba obratu závazků 

Rok 2008 2009 2010 

Závazky 42 193 29 966 15 411 

Průměrné denní tržby 793,9 482,5 245,6 

DOZáv. 53,15 62,11 62,75 

Doba obratu závazků ukazuje, jaká je platební morálka firmy vůči jejím 

dodavatelům. Z výpočtu (viz tab. č.12) je vidět, že platební morálka firmy od roku 2008 do 

roku 2010 stoupá. V roce 2010 je ukazatel doby obratu nejvyšší a činí 63dnů, což je 2x 

více než je doporučena doba splatnosti, která činí 30dnů. 

 

Tabulka č.13: Doba obratu zásob-DOZ 

Doba obratu zásob 

  2008 2009 2010 

Zásoby 26 121 20 109 8 920 

Průměrné denní tržby 793,9 482,5 245,6 

DOZ 32,90 41,68 36,32 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby nebo prodeje. 

Z výpočtu (viz tab. č.13) vidíme, že zásoby jsou schopny přeměnit se v tržby v roce 

2008 33krát, v roce 2009 42krát a v roce 2010. Pro lepší přehled vývoje jednotlivých 

ukazatelů aktivity, jsem opět zvolila i grafické znázornění (viz graf č.2). 

Graf č.4: Vývoj jednotlivých ukazatelů aktivity 
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4.3 4.2.3 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. 

Tabulka č.13: Debt ratio-DR 

Debt ratio 

Rok 2008 2009 2010 

Cizí kapitál 79 412 58 527 32 113 

Celková aktiva 88 904 64 449 39 538 

DR 89,32 90,81 81,22 

Debt ratio (celková zadluženost) vyjadřuje poměr cizích zdrojů na aktivech firmy. 

Z výpočtu (viz tab. č.13) je patrné, že firma na tom s celkovou zadlužeností není moc 

dobře. I když v roce 2010 došlo k poklesu, stále tato situace není pro firmu dobrá. 

 

Tabulka č.14: Equity ratio-ER 

Equity ratio 

Rok 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 9 054 5 536 7 403 

Celková aktiva 88 904 64 449 39 538 

ER 10,18 8,59 18,72 

Equity ratio (kvóta vlastního kapitálu) je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. 

Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Pro lepší přehled vývoje ukazatelů zadluženosti jsem 

zvolila grafické znázornění (viz graf č. 3) 

Graf č. 5: Vývoj jednotlivých ukazatelů zadluženosti v letech 2008 - 2010 
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4.4 4.2.4 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou součástí výročních zpráv akciových společností a běžně se 

objevují jako součást hospodářských analýz. 

 

Tabulka č.15: Celková likvidita-CL 

Celková likvidita 

Rok 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 66 723 43 751 20 064 

Krátkodobé dluhy 74 202 53 822 28 422 

CL 0,9 0,81 0,71 

Celková likvidita hodnotí poměr krátkodobého majetku firmy ke krátkodobým cizím 

zdrojům. Z výpočtu (viz tab. 15) lze vyčíst, že firma má ve všech letech vyšší krátkodobé 

dluhy než oběžná aktiva, proto není likvidní a má záporný pracovní kapitál. 

 

Tabulka č.16: Běžná likvidita-BL 

Běžná likvidita 

Rok 2008 2009 2010 

Krátkodobé pohledávky 33 638 20 217 8 892 

Krátkodobý finanční majetek 6 964 3 425 2 252 

Krátkodobé dluhy 74 202 53 822 28 422 

BL 0,55 0,44 0,39 
Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti a měl by se pohybovat od 1,5 – 2,5. 

Z výpočtu viz tab. č.16 je patrné, že má firma celkem značné problémy s platební 

schopností. Každoročně klesá a v roce 2010 je nejmenší 0,39%. 
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Tabulka č.17: Peněžní likvidita-PL 

Peněžní likvidita 

Rok 2008 2009 2010 

Krátkodobý finanční majetek 6 964 3 425 2 252 

Krátkodobé dluhy 74 202 58 822 28 422 

PL 0,09 0,06 0,08 

Peněžní likvidita vyjadřuje okamžitou platební schopnost firmy a její hodnoty by se 

měly pohybovat v rozmezí od 0,2 – 0,8. 

Z výpočtu viz tab. č.17 je úplně jasně vidět, že situace firmy je kritická. Veškerý 

vývoj jednotlivých ukazatelů zadluženosti je dobře vidět v grafickém znázornění 

(viz graf č.1). 

 

Graf č. 6: Vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity 
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5 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce je finanční analýza společnosti ACF-Cz spol. s.r.o. 

jejímž cílem bylo zjistit finanční zdraví podniku za pomoci absolutních a poměrových 

ukazatelů. 

Finanční analýzu společnosti ACF-Cz spol. s.r.o. jsem si vybrala hlavně proto, že 

sledovaná období se týkají ekonomické krize, která nastala na podzim roku 2008, a tak 

jsem chtěla zjistit, jaký dopad měla tato krize na hospodaření společnosti. 

Ze všech vypracovaných ukazatelů je ve většině případů značně viditelná ztráta 

právě v roce 2008 a 2009, kdy došlo již ke zmiňované ekonomické krizi a tudíž lze říci, že 

měla špatný dopad na hospodaření firmy, což potvrzuje i odprodej závodu v Napajedlech, 

který se uskutečnil v roce 2010. 

.Úplným závěrem této bakalářské práce mohu říci, že z dosti špatné situace 

společnosti ACF-Cz spol. s.r.o. v letech 2008 a 2009 dochází v roce 2010 k výraznému 

zlepšení a v současné době společnost stále vykazuje pozitivní výsledky hospodaření. 
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