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1 Úvod 

Finanční výkonnost má v současném podnikatelském prostředí svůj opodstatněný 

význam. Všem zúčastněným na trhu je umožněno zjistit konkrétní finanční situaci podniku, 

jeho silné a slabé stránky nebo také srovnat výsledky s ostatními podniky, které se pohybují 

v daném odvětví. Obecně je vycházeno ze standardních ukazatelů finanční analýzy, nicméně 

vlivem současných trendů směřuje finanční řízení k tvorbě hodnoty pro vlastníky společnosti. 

Moderním měřítkem výkonnosti podniku je hodnotově orientovaný ukazatel EVA, jehož 

podstata je významná především v ekonomické praxi podniku. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti 

ARMATURY Group a. s. za období let 2006 až 2010.  

Diplomová práce je rozdělena do tří částí, v první části jsou definována teoretická 

východiska finanční výkonnosti podniku, pozornost je věnována tradičním přístupům finanční 

analýzy, kdy dochází k detailnějšímu popisu analýzy poměrových ukazatelů. V rámci této 

části jsou dále rozvedeny souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku tj. modely 

bankrotní a bonitní a je popsána ekonomická přidaná hodnota včetně jejího stanovení. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků předchozí 

části vedoucí k provedení finanční analýzy společnosti. Nejprve je představena daná 

společnost, následně je provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty. Dále je zpracována analýza poměrových ukazatelů, pozornost je zaměřena na ukazatele 

rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity.  

V poslední části diplomové práce je provedeno komplexní zhodnocení finanční 

výkonnosti společnosti. Nejprve jsou aplikovány vybrané souhrnné modely hodnocení 

finanční úrovně, z bankrotních je vybrán Altmanův model, Index IN05 a Taflerův model. 

Z bonitních modelů je vybrán Kralickův rychlý Quick-test. Dále je stanovena ekonomická 

přidaná hodnota na bázi zúženého hodnotového rozpětí, k provedení výpočtu jsou stanoveny 

náklady kapitálu na základě stavebnicového modelu. V rámci této části jsou rovněž 

kvantifikovány dílčí faktory, které ovlivňují ukazatel EVA. Závěrem je provedeno celkové 

zhodnocení finanční situace společnosti včetně srovnání s odvětvím.  
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2 Metodická východiska hodnocení finanční výkonnosti 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teoretickou rovinu zkoumání pojmu 

finanční výkonnost. Pozornost je věnována rovněž finanční analýze, souhrnným modelům 

hodnocení finanční úrovně podniku a v neposlední řadě ekonomické přidané hodnotě. 

 

2.1 Finanční výkonnost podniku 

Pojem výkonnost je obecně chápán jako schopnost podnikatelského subjektu 

zhodnocovat vložené zdroje, respektive vložený kapitál. Výkonnost podniku bývá odlišně 

hodnocena z pohledu vlastníků, zaměstnanců, zákazníků a věřitelů, jenž preferují své zájmy. 

Vlastníci usilují o maximalizaci svého bohatství, jinými slovy očekávají maximální 

zhodnocení kapitálu, jenž do společnosti vložili. 

Zaměstnanci hodnotí výkonnost podniku prostřednictvím pracovních podmínek a 

mzdy, jenž je odměnou za pracovní výkon a individuální přínos pro společnost. 

Z pohledu zákazníka lze považovat za výkonnou společnost tu, která dokáže uspokojit 

jeho požadavky a akceptuje jeho zájmy 

Věřitelé, kteří nesou určité riziko, se zajímají především o solventnost a pověst dané 

společnosti. 

Zvyšování výkonnosti podniku je spojeno s respektováním zájmů všech zúčastněných 

aktérů. 

 

2.1.1 Přístupy k měření výkonnosti podniku 

Podnikatelské prostředí je ovlivňováno globalizačními trendy, fůzemi, akvizicemi či 

zpřístupněním nových trhů. Tyto faktory mají vliv na zvyšování výkonnosti podniku. 

S výkonností podniku je spojena tradiční koncepce a nová koncepce. Tradiční 

koncepce vychází ze standardních ukazatelů finanční analýzy, výkonnost podniku je 

hodnocena na základě dosahovaného zisku. Negativními aspekty této koncepce je především 

fakt, že tradiční ukazatelé mohou být ovlivněny účetními postupy, nezohledňují faktor rizika a 

nezahrnují časovou hodnotu peněz. 

Přechod k nové koncepci je spojen s rozvojem informačních technologií a zvyšující se 

efektivností alokace kapitálu. Nová koncepce (Shareholder Value) spočívá v řízení hodnoty 

pro vlastníky, kteří dlouhodobě a reálně zvyšují hodnotu pro akcionáře. Na tuto koncepci lze 
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nahlížet jako na měřítko výkonu a nejvyšší podnikový cíl.
 1

 Z prvního hlediska jde o 

maximalizaci bohatství akcionářů, jenž by mělo být přirozené a z druhého hlediska jde o 

plnění zájmů akcionářů. 

Mimo zájmy akcionářů jsou v současné době brány v potaz i zájmy ostatních 

zúčastněných na trhu, například věřitelé, investoři, zaměstnanci apod. Tato skupina je 

nazývána „stakeholders“, v podstatě se jedná o další zainteresované strany. 

Podstatné však zůstává, že k tomu, aby bylo možné dosáhnout zvýšení stakeholder 

value, je nutné přistoupit k preferenci koncepce shareholder value. Znamená to tedy, že pouze 

takový podnik, který splňuje všechny nároky vlastníků, může přinášet prospěch i ostatním 

zainteresovaným stranám (stakeholders). 

 

2.2 Finanční analýza 

Vznik finanční analýzy je spojen s využíváním samotných peněz. Od svého počátku 

prodělala finanční analýza velké změny ve struktuře a vypovídacích schopnostech. Důvody 

jejího sestavení a principy, kterými se finanční analýza řídí, jsou však dodnes téměř shodné. 

Moderní metody finanční analýzy, které jsou využívány v současných podmínkách, 

vznikly v USA, rovněž samotný pojem „finanční analýza“ pochází z angličtiny. 

Finanční analýza představuje komplexní rozbor finanční situace podniku, jeho 

jednotlivých stránek a vzájemných vazeb. Jedná se o významnou oblast finančního řízení 

podniku, analyzuje finanční systém podniku, umožňuje včas rozpoznat blížící se krizi a 

zkvalitňuje rozhodovací procesy.  

Její smysl se zakládá na tzv. diagnóze finančního zdraví podniku. Finanční zdraví 

podniku spočívá v naplňování smyslu jeho existence, tzn. dosažení požadovaného zhodnocení 

kapitálu investory (akcionáři). Nezbytnou podmínkou finančního zdraví podniku je 

dosahování rentability a likvidity, tedy schopností podniku dostát svých závazků v daný čas. 

Opačná situace, se kterou se můžeme potkat ve finanční analýze je tzv. finanční tíseň. 

V podniku ji můžeme vypozorovat tehdy, pokud dochází k velkým problémům s likviditou, 

jenž nelze vyřešit bez výraznějších změn ve způsobu financování a činnosti podniku. 

Postup provádění FA (finanční analýzy) lze shrnout do tří navazujících fází: diagnóza 

uplynulého vývoje finanční situace podniku, rozbor příčin zlepšení nebo zhoršení a 

usměrňování dalšího vývoje činnosti podniku včetně přijetí opatření.  

                                                           

1
 Zdroj: Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování (2010) 
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2.2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základem kvalitní finanční analýzy je především vysoká úroveň zpracovaných 

podkladů. Tyto podklady neboli vstupní data finanční analýzy, lze rozčlenit do 3 skupin, tj. 

účetní data podniku, která čerpají z účetních výkazů finančního účetnictví, vnitropodnikového 

účetnictví, controllingu a dále výročních zpráv, rozpočtů, průzkumů trhu aj. Druhou skupinu 

představují ostatní data podniku čerpaná z podnikových statistik prodeje, výroby, 

zaměstnanosti aj., vnitřních směrnic, zpráv jednotlivých vedoucích pracovníků. Poslední 

skupinou jsou externí data, tedy data z ekonomického prostředí podniku, jedná se o různé 

statistiky ministerstev, státních institucí, zprávy odborného tisku, nezávislá hodnocení a 

prognózy ekonomických poradců, auditorských firem a další. 

Výchozími zdroji informací jsou však účetní data podniku zachycená v rozvaze, 

výkaze zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích. 

Volba zdrojů informací závisí na konkrétním účelu finanční analýzy a metodě jejího 

zpracování. 

 

Rozvaha představuje peněžní vyjádření aktiv a pasiv podniku k určitému časovému 

okamžiku. Podává ucelený přehled o jednotlivých složkách majetku (aktiva) včetně zdrojů 

jejich krytí (pasiva). Aktiva jsou v rozvaze tříděna podle likvidnosti, tj. schopnosti majetku 

přeměnit se na pohotové finanční prostředky, pasiva jsou rozdělena dle původu zdrojů na 

vlastní a cizí. Základem bilančního principu je vztah, kdy celková hodnota aktiv je shodná 

s celkovou výší pasiv. 

 

Výkaz zisku a ztráty objasňuje proces tvorby výsledku hospodaření za určité období. 

Struktura VZZ je založena na druhovém členění nákladů, jenž jsou rozděleny na provozní, 

finanční a mimořádné. Výsledek hospodaření se v ČR zjišťuje odděleně za jednotlivé oblasti. 

Při sestavování výsledovky je nutné respektovat 2 principy, tj. princip věcné shody nákladů a 

výnosů, který znamená, že k výnosům daného období lze přiřadit pouze ty náklady, které se 

výnosů týkají. Podstata akruálního principu spočívá v zachycování hospodářských operací 

v období, se kterým věcně i časově souvisí. Dle tohoto principu je důležitý okamžik realizace 

transakce, nikoliv úhrada peněžních prostředků. 

 

Cas-flow neboli přehled o peněžních tocích, vysvětluje změny peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů daného podniku za určité období. Účelem tohoto výkazu je podat 
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přehled o finanční situaci podniku v rámci daného účetního období, zaměřuje se především na 

likviditu, solventnost a jejich vývoj v čase. Cash-flow podává informace o změnách stavu PP, 

analyzuje příčiny těchto změn. 

 

2.2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza se provádí především v zájmu podnikového managementu, akcionářů a 

věřitelů. Údaje z finanční analýzy však využívají i další subjekty, jenž pak prosazují své 

zájmy. Jsou to především investoři, manažeři, obchodní partneři, zaměstnanci, konkurence, 

banky, věřitelé, stát a ostatní subjekty. 

Investoři, pro něž je při rozhodování o budoucích investicích charakteristický 

především zájem o míru rizika a ziskovost vloženého kapitálu. Mezi investory a manažery 

podniku může někdy dojít k rozporu v stanovování a dosahování cílů, z toho důvodu jsou 

investoři informování o finančním hospodaření podniku prostřednictvím výročních, případně 

častějších zpráv. 

 

Manažeři využívají informace z finanční analýzy především pro dlouhodobé a 

operativní finanční řízení. Většinou bývají motivováni výsledky společnosti, zajímají se o 

likviditu podniku, efektivnost využitých zdrojů, investování apod. Finanční analýza je 

podkladem pro sestavení finančního plánu pro další období. 

 

Obchodní partneři, čímž se rozumí jak dodavatelé, tak zákazníci, využívají rovněž 

finanční analýzu. Dodavatelé se zajímají především o to, zda bude podnik schopen včas 

uhradit své závazky, zda je stabilní a likvidní. Zákazníci se zaměřují na to, aby nebyla 

ohrožena jejich vlastní výroba především v případě dlouhodobých obchodních vztahů. 

 

Zaměstnanci se soustřeďují na finanční analýzu především z důvodu jistoty 

zaměstnání, sociální a mzdové perspektivy. 

 

Konkurence se o finanční analýzu zajímá především z hlediska komparace 

s vlastními výsledky. 

 

Banky a věřitelé zjišťují informace o finančním stavu potenciálního dlužníka. Tyto 

instituce se zajímají především o platební schopnost, likviditu a finanční stabilitu. Bonita 
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neboli platební schopnost podniku je pro banku prvním z klíčových ukazatelů, zda podniku 

vůbec poskytnou úvěr. 

 

Stát a jeho orgány využívají výstupy finanční analýzy především pro statistické 

účely, daňovou kontrolu, rozdělování státních dotací a získání přehledu o finanční situaci 

podniků se státními zakázkami. 

 

Ostatní subjekty tvoří široká veřejnost, analytici, účetní a daňoví poradci, burzovní 

makléři, odborové svazy, univerzity a další. 

 

2.2.3 Metody finanční analýzy 

Problematika finanční analýzy spočívá v nejednotnosti základních pojmů a metod 

finanční analýzy, neboť finanční analýza zatím není upravována žádnou právní normou či 

standardem. Při výběru dané metody je nutné brát zřetel na spolehlivost, dostupnost a 

strukturu dat. Nejpodstatnějším hlediskem je však cíl finanční analýzy, jehož má být 

dosaženo. Mnohdy se doporučuje kombinace několika metod. Metody lze členit různě, 

obecně však rozeznáváme dvě základní skupiny metod finanční analýzy: 

 

 Elementární (základní) metody: 

- analýza absolutních ukazatelů (horizontální analýza, vertikální analýza), 

- analýza tokových a rozdílových ukazatelů (čistý pracovní kapitál), 

- analýza poměrových ukazatelů (ukazatelé rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti), 

- analýza soustav ukazatelů (DuPontovy rozklady, pyramidové rozklady), 

- analýza citlivosti.
 2
 

 

 Matematicko-statistické metody: 

- regresní analýza, 

- diskriminační analýza, 

- analýza rozptylu, 

- testování statistických hypotéz (T-test, F-test).
3
 

                                                           

2
Účetnictví v praxi 2008/6, Ing. Jiří Strouhal, Ph.D  (Využití účetních dat ve finanční praxi aneb základní metody 

finanční analýzy 
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Elementární metody se využívají především pro menší počet období, v praxi jsou 

hojně užívané. Využití matematicko-statistických metod je podmíněno hlubší znalostí 

matematické statistiky analytika včetně softwarové vybavenosti.  

 

2.2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů vychází z účetních výkazů, sleduje absolutní a relativní 

změny analyzovaných dat za daný účetní rok s předcházejícím rokem. Součástí této analýzy je 

horizontální analýza (analýza trendů) a vertikální analýza (procentní rozbor komponent). 

 

2.2.4.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza zjišťuje absolutní a relativní změny položek účetního výkazu 

v určité časové posloupnosti. Údaje porovnáváme v jednotlivých řádcích, tj. horizontálně. 

Tato metoda využívá bazických a řetězových indexů, přičemž z daných změn lze odvodit 

vývoj ukazatelů i v budoucnu. Vypovídací schopnost metody však závisí na dostatečně 

dlouhé časové řadě údajů, srovnatelnosti údajů, přičemž je nutné vyloučit náhodné vlivy. 

 

Výpočet absolutní změny:    

                                              (2.1) 

 

Výpočet relativní změny: 

 

        í   ě    
        í   ě       

           
                                                                                

 

2.2.4.2 Vertikální analýza (procentní rozbor komponent) 

Vertikální analýza zkoumá podíl jednotlivých složek rozvahy na celkové bilanční 

sumě. Pojem „vertikální“ vychází z techniky rozboru zpracování položek v jednotlivých 

letech od shora dolů, tedy vertikálně. Tato metoda je v praxi využívána pro rozbor rozvahy, 

kdy základnu tvoří celková částka aktiv nebo pasiv, při rozboru výkazu zisku a ztráty tvoří 

základnu celkové výnosy, ostatní položky se vyjádří ve vztahu k této základně. Nespornou 

                                                                                                                                                                                     

3
 Zdroj: Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování (2010) 
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výhodou této metody je její nezávislost na meziroční inflaci, což umožňuje srovnání za 

několik let. 

 

                
  

   
                                                                                                                               

          

kde Ui je hodnota dílčího ukazatele, ∑Ui je velikost absolutního ukazatele. 

 

2.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů představuje základní metodický nástroj finanční 

analýzy. Tyto ukazatelé jsou vyznačovány vzájemným vztahem dvou položek z účetních 

výkazů, jenž je vyjádřen pomocí jejich podílu. Význam poměrové analýzy je rozhodující, 

neboť tato analýza je v současné době nejpoužívanější. Mezi hlavní důvody jejího užití patří 

například: 

- rychlost a nenákladnost vytvořeného úsudku o základních finančních 

charakteristikách, 

- umožňuje provést tzv. analýzu časového vývoje, tj. srovnat výkazy podniku za více 

období, 

- umožňuje porovnání výsledků podniků s výsledky v oboru, tzv. oborová analýza, 

- umožňuje konstrukci finančních modelů. 

 

Poměrové ukazatelé se zpravidla slučují do čtyř základních skupin, přičemž každá 

skupina souvisí s určitou oblastí podniku. Těmito skupinami jsou ukazatelé rentability, 

druhou skupinu ukazatelů tvoří ukazatelé zadluženosti. Třetí skupinu představují ukazatelé 

likvidity a poslední skupina je zaměřena na ukazatele kapitálového trhu. Samostatnou skupinu 

tvoří ukazatelé aktivity, jenž mají pevnou vazbu na ukazatele rentability. 

 

2.2.5.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

pomocí nových investic. Jinými slovy se jedná o míru zhodnocení investovaného kapitálu. 

Tyto ukazatelé poměřují zisk s množstvím zdrojů, jenž byly vynaloženy na jeho dosažení. 

Ukazatelé rentability vycházejí ze základního vztahu: 
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          ý      á 
                                                                                                

        

 

Při konstrukci ukazatelů rentability je vycházeno především z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Pro samotný výpočet jednotlivých ukazatelů je důležité objasnění pojmu 

„investovaný kapitál“, který rozlišujeme z hlediska vlastníků podniku na vlastní kapitál a 

z hlediska managementu podniku na celkový investovaný kapitál, jenž porovnáváme se 

ziskem.  

 

Dle vloženého kapitálu rozlišujeme tři základní kategorie ukazatelů: 

- rentabilita aktiv (ROA), 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

- rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), 

 

Mezi další ukazatele rentability patří: 

- rentabilita tržeb (ROS), 

- rentabilita nákladů (ROC). 

 

Rovněž čitatele zlomku „zisk“, lze vyjádřit různými způsoby, existují různé 

modifikace těchto ukazatelů. Nejčastěji se využívá následujících kategorií zisku: 

- EBDIT - zisk před úhradou odpisů, úroků a daní (Earnings before Depreciations, 

Interest and Taxes), 

- EBITDA – zisk před úhradou odpisů, úroků a daní (Earnings before Interest, Taxis, 

Depreciations and Amortisation) 

- EBIT - zisk před úroky a zdaněním (Earnings before Interest And Taxes), 

- EBT - zisk před zdaněním (Earnings before Taxes), 

- EAT – zisk po zdanění (Earnings after Taxes), 

- EAR – nerozdělený zisk (Earning Retained). 

 

EBIT je klíčovým ukazatelem měření výkonnosti podniku pomocí rentability aktiv 

(ROA), EBT  bývá označován jako hrubý zisk. Pod pojmem EAT se v účetní terminologii 
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jedná o výsledek hospodaření za účetní období po zdanění, využívá se při konstrukci 

rentability vlastního kapitálu (ROE).  

Ukazatelé rentability zajímají především investory, přičemž žádoucí je dosažení co 

nejvyšší ziskovosti. Je však nutné zkoumat, zda podnik není příliš zadlužený, či naopak 

neudržuje příliš velké zásoby kapitálových zdrojů, aby dosáhl tohoto cíle. 

 

Rentabilita aktiv (angl. Return on Assets, zkr. ROA) 

Ukazatel ROA je považován za klíčový ukazatel rentability, představuje poměr zisku 

(nejčastěji provozní hospodářský výsledek) k celkovým aktivům. Ukazatel je konstruován 

v řadě modifikací, jmenujme alespoň tyto: 

 

EBIT
ROA = 

aktiva
          (2.5) 

 

aktiva

túrokyEAT
ROA

)1( 


         (2.6) 

 

Ukazatel v podobě EBIT/A je vhodné využívat pro mezipodniková srovnání, neboť 

lépe postihuje vlivy různých finančních struktur podniku. ROA ve zdaněné verzi se v praxi 

příliš nevyužívá. Úroky jsou převáděny na jejich skutečnou cenu, zahrnuje se zde daňový 

efekt. 

ROA dává odpověď na otázku, kolik korun vytvořeného zisku připadá na jednu 

korunu majetku aktiv firmy. 

Znalost ukazatele ROA usnadňuje podniku rozhodování v otázkách přijímání úvěrů, 

neboť umožňuje stanovit mezní úrokovou sazbu, za kterou je pro podnik vhodné přijetí úvěru. 

Úroková sazba z úvěru musí splňovat tento následující vztah: 

 

u  < ROA,            (2.7) 

 

kde u je úroková sazba.  

Není-li tato podmínka dodržena, využití úvěru pro firmu nebude výhodné. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (angl. Return of Equity, zkr. ROE) 

Ukazatel ROE je klíčový pro akcionáře podniku, kteří s jeho pomocí zjišťují, zda se 

jejich kapitál dostatečně zhodnocuje. ROE dává managementu podniku podnět k úvahám o 

ukončení podnikatelské činnosti v případě, že je hodnota ukazatele ROE několik let nižší, než 

výnos z alternativních bezrizikových investic na finančním trhu. 

 

EAT
ROE = 

vlastní  kapitál
         (2.8) 

 

ROE se nevyskytuje v žádné modifikaci, neboť efektem pro vlastníky je zde čistý zisk. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed, zkr. ROCE) 

Rentabilitou dlouhodobých zdrojů je vyjadřována výnosnost dlouhodobých zdrojů. 

Představuje poměr mezi celkovými výnosy investorů a dlouhodobými finančními prostředky 

od akcionářů a dlouhodobých věřitelů. ROCE má oproti ostatním ukazatelům rentability lepší 

vypovídací schopnost, neboť pracuje nejen s VK, ale také i s dluhy.  

 

zdrojecizídlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE


       (2.9) 

       

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů může být chápána rovněž jako schopnost podniku 

přilákat nové investory nebo také schopnost podniku odměňovat poskytovatele finančních 

prostředků. 

 

Rentabilita tržeb (angl. Retrun on Sales, zkr. ROS) 

Pod pojmem rentabilita tržeb se obecně rozumí pojmenování zisková marže podniku. 

Zisková marže poměřuje čistý zisk s celkovými tržbami.  

 

EAT
ROS = 

tržby
                       (2.10) 

 

Ukazatel poskytuje odpověď na otázku, kolik korun zisku vynesla podniku jedna 

koruna tržeb. Obecně vysoká hodnota ziskové marže je považována za pozitivní, je však 
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nutné brát ohled na ostatní faktory, tj. celkový objem tržeb a rychlost obratu zásob, neboť i 

nízká hodnota může být příznivá za předpokladu dosažení rychlého obratu zásob a vysokého 

objemu tržeb. Zisková marže je také využívána jako měřítko schopnosti podniku ovlivňovat 

úroveň nákladů, jejich snížením může podnik dosáhnout vyššího zisku a pozitivnější hodnoty 

tohoto ukazatele. Dochází-li při srovnání ziskové marže v čase k jejímu klesání, je třeba, aby 

se podnikový management zaměřil na jednotlivé složky nákladů. 

Zisk můžeme ve výpočtu ziskové marže vyjádřit různě, v závislosti na účelu sestavení 

finanční analýzy. 

 

2.2.5.2 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost představuje vztah, kdy podnik financuje svá aktiva z vlastních a cizích 

zdrojů. Obecně platí zásada, že vlastní kapitál by měl být vyšší, než cizí kapitál, neboť ten je 

nutno splatit. Je-li poměr VK k CK nízký, v podniku může docházet k platební neschopnosti. 

Využívá-li podnik příliš vlastních zdrojů, stává se pro něho hospodaření neekonomické, 

vlastní kapitál je nejdražším zdrojem financování. V každém podniku je podstatné určení 

optimální skladby zdrojů, což je nejdůležitějším úkolem finančního řízení. 

Ukazatelé zadluženosti vycházejí z rozvahy, z rozborů vazeb mezi závazky, vlastním 

jměním a celkovým kapitálem.  

Zadluženost zajímá především banky, tj. poskytovatele dlouhodobých úvěrů a 

investory, tj. akcionáře. 

 

Věřitelské riziko (ang. Debt Ratio)        

 

aktivacelková

kapitálcizí
tzadluženosCelková                           (2.11) 

 

Ukazatel věřitelského rizika představuje základní ukazatel zadluženosti, dává odpověď 

na otázku, do jaké míry je majetek kryt cizím kapitálem. Obecně platí, že čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím je zadluženost podniku a samotné riziko vyšší. Doporučené hodnoty 

zadluženosti se pohybují v rozmezí 50-60 %, avšak otázka optimální zadluženosti je velice 

složitá, proto se musí tento ukazatel hodnotit v kontextu s vývojem dalších ukazatelů, 

především s ukazateli rentability, úrokového krytí, aktivity aj. Hodnocení finanční situace 
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může zkomplikovat položka rezervy, pokud jich firma vytváří více, dochází k růstu její 

zadluženosti. 

Zadluženost je vhodné analyzovat z dlouhodobého a krátkodobého pohledu, kdy cizí 

zdroje jsou rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé. Výpočet je poté následující: 

 

,
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
tzadluženosDlouhodobá 

                       

              (2.12) 

                

.
aktivacelková

kapitálcizíkrátkodobý
tzadluženosKrátkodobá                            (2.13) 

 

Finanční samostatnost 

Ukazatel finanční samostatnosti neboli podíl vlastního kapitálu na aktivech vypovídá o 

tom, jak vysoká je finanční stabilita daného podniku. Poskytuje informace o tom, kolik korun 

VK připadá na jednu korunu majetku podniku. Zvyšující se trend je pozitivní, ale pouze do 

určité míry. Příliš vysoké hodnoty ukazatele znamenají, že podnik využívá málo levnějších 

zdrojů financování a tím může dojít k situaci, že se stane málo flexibilní. Tento ukazatel je 

doplňkovým ukazatelem věřitelského rizika, jejich součet činí 100 %. 

 

vlastní kapitál
Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 

celková aktiva
                                             (2.14) 

 

Finanční páka 

Finanční páka představuje převrácenou hodnotu ukazatele finanční samostatnosti. 

Vypovídá o tom, kolik korun majetku aktiv podniku připadá na 1 korunu vlastních zdrojů, 

tedy do jaké míry je majetek financován VK. Optimální finanční situace podniku nastává 

tehdy, je-li finanční páka stabilní, případně neklesající v dlouhodobém vývoji. 

 

kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientMajetkový                                                    (2.15) 

 

Obecně je růst finanční páky způsobován zvyšováním podílu cizích zdrojů na 

celkovém financování. Tato veličina je často ovlivňována vývojem úrokových sazeb z úvěrů, 

vývojem sazeb daně z příjmů, nákladů aj. 
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Zadluženost vlastního kapitálu 

Doplňkem ukazatele celkové zadluženosti je ukazatel zadluženosti VK, představuje 

poměr mezi VK a CK. Ukazatel vyjadřuje množství dluhu připadající na 1 Kč kapitálu. 

V případě, že ukazatel nabývá hodnot vyšších, než 1, podnik preferuje cizí zdroje, v opačném 

případě je preferováno financování vlastními zdroji. Doporučené hodnoty zadluženosti u 

stabilního podniku se pohybují v pásmu od 80 % do 120 %. 

 

cizí  kapitál
Zadluženost vlastního kapitálu = 

vlastní  kapitál
                                (2.16) 

 

Úrokové krytí 

Vypovídací schopnost ukazatele úrokového krytí spočívá v posouzení vývoje 

celkového hospodaření podniku. Tento ukazatel podniku umožní zjistit, kolikrát vytvořený 

efekt překryje placené nákladového úroky. Čím vyšší úrovně tohoto ukazatele podnik 

dosáhne, tím efektivnější je jeho činnost. 

 

EBIT
Úrokové krytí = 

úroky
                                  (2.17) 

 

Úrokové zatížení 

Úrokové zatížení představuje převrácenou hodnotu předcházejícího ukazatele. 

V tomto případě je pro podnik žádoucí jeho co nejnižší úroveň, zvyšující se trend svědčí o 

zhoršující se situaci. 

 

úroky
Úrokové zátížení = 

EBIT
                      (2.18)

      

Úrokové zatížení představuje část celkového vytvořeného efektu, který odčerpávají 

úroky. 
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2.2.5.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita neboli platební schopnost podniku představuje rozhodující předpoklad 

úspěšné existence podniku v tržních podmínkách. Poměrové ukazatele likvidity zjišťují, zda 

podnik nebudeme potíže s dostáním svých závazků splatných v blízké budoucnosti 

Poměrové ukazatelé odvozují solventnost podniku od poměru mezi oběžnými aktivy 

jako nejlikvidnější skupinou aktiv a krátkodobými závazky splatnými do jednoho roku.
4
 

 

V souvislosti s platební schopností podniku je nutné následující vymezení pojmů: 

 solventnost představuje schopnost podniku získat finanční prostředky na úhradu 

závazků, 

 likvidita je chápána jako schopnost podniku dostát svých závazků v daný čas a v dané 

výši, 

 likvidností rozumíme stupeň obtížnosti transformace majetku podniku do hotovostní 

formy. V samotné rozvaze jsou členěny jednotlivé položky aktiv dle stupně přeměny 

na hotové peníze. 

 

Rozlišujeme tři úrovně ukazatelů likvidity: 

 běžná (likvidita třetího stupně), 

 pohotová (likvidita druhého stupně), 

 peněžní (likvidita prvního stupně). 

 

Ukazatel běžné (celkové) likvidity 

 

oběžná aktiva
Celková likvidita = 

krátkodobé závazky
                   (2.19) 

 

Běžná (celková) likvidita udává, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku. Tento ukazatel má význam především pro krátkodobé věřitele podniku a poskytuje 

jim cennou informaci, do jaké míry jsou jejich krátkodobé investice chráněny hodnotou 

majetku (aktiv), neboť věřitelé podstupují určité riziko, že jim závazky nebudu splaceny.
2
 

                                                           

4
 Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku (1999). 
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V praxi existují pro běžnou likviditu vžité normy hodnot ukazatele, jenž se pohybují 

optimálně v rozmezí 1,5 – 2,5. Mezi nedostatky tohoto ukazatele patří oběžná aktiva, která 

jsou obvykle udána včetně nedobytných pohledávek, případně zásob těžce prodejných 

hotových výrobků. Tyto dvě situace mohou opticky vylepšit běžnou likviditu. Ukazatel může 

být rovněž ovlivněn způsobem oceňování zásob. 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

 

oběžná aktiva - zásoby
Pohotová likvidita = 

krátkodobé závazky
                                (2.20) 

 

Pohotová likvidita je oproti předešlému ukazateli izolována od vlivu nejméně 

likvidních částí oběžných aktiv, tedy zásob. Při výpočtu je žádoucí ukazatel upravit o 

nedobytné pohledávky, případně pohledávky po lhůtě splatnosti. V některých případech se 

pohledávky dokonce započítávají pouze v poloviční výši. Pohotovou likviditu je vhodné 

v praxi porovnávat s běžnou likviditou, neboť nejpříznivější hodnota pohotové likvidity může 

signalizovat nadměrný podíl zásob v oběžných aktivech podniku. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,1 – 1,5. Růst tohoto ukazatele je příznivější z hlediska 

věřitelů, nikoliv managementu podniku, neboť to znamená, že oběžná aktiva jsou ve velkém 

množství vázána v pohotových prostředcích, jenž nepřinášejí prakticky žádný úrok. Finanční 

prostředky vložené do podniku jsou využívány neproduktivně. 

 

Ukazatel peněžní  (okamžité) likvidity 

 

pohotové platební prostředky
Okamžitá likvidita = 

krátkodobé závazky
               (2.21) 

 

Ukazatel zjišťuje schopnost podniku hradit okamžitě splatné závazky. Finanční 

majetek v čitateli je představován penězi v hotovosti, na běžných účtech a krátkodobým 

finančním majetkem, tj. obchodovatelnými cennými papíry (CP). Peněžní neboli okamžitá 

likvidita je významná z krátkodobého hlediska. V literatuře se setkáváme s doporučenými 

hodnotami ukazatele cca 0,2. 
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2.2.5.4 Ukazatele aktivity 

Tato skupina ukazatelů finanční analýzy zjišťuje efektivnost, s jakou podnik hospodaří 

se svými aktivy. Podstatné je určení optimální výše aktiv podniku, neboť menší množství, než 

je potřeba zamezuje vznik potenciálním tržbám, naopak příliš velké množství aktiv způsobuje 

vznik zbytečných nákladů. 

Ukazatele aktivity vyjadřují v zásadě dvě situace, tj. kolikrát se podniku majetek vrátí 

v tržbách za dané sledované období – počet obrátek (PO) a dobu obratu (DO), po kterou je 

majetek podniku vázán ve výrobním procesu. Tyto ukazatele je nutné sledovat ve vývoji. 

 

Obrátka aktiv 

Tento ukazatel má významný vliv na rentabilitu aktiv, v zásadě je pro podnik 

pozitivnější vyšší hodnota, neboť to znamená, že podnik využívá lépe svůj majetek.  

 

tržby
Obrátka celkových aktiv = 

celková aktiva
                   (2.22) 

 

Doba obratu aktiv 

Pro podnik je pozitivní, aby doba obratu aktiv nebyla příliš dlouhá, neboť to znamená, 

že jsou aktiva déle vázána ve výrobním procesu. Doba obratu je u různých typů podniků 

odlišná. 

 

celková aktiva  360
Doba obratu aktiv = 

tržby


                (2.23) 

 

Obrátka zásob 

Ukazatel udává, kolikrát se zásoby za dané období přemění na jiné formy oběžného 

majetku až k prodeji majetku a následný nákup zásob nových. V praxi se doporučuje využívat 

při výpočtu průměrný stav zásob za dané období. 

 

zásoby

tržby
zásobObrátka                    (2.24) 

 

Obrátku zásob je vhodné porovnávat s odvětvovým průměrem, čím nižší je její 

hodnota oproti odvětví, tím více přebytečných zásob podnik vlastní. 
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Doba obratu zásob 

Tento ukazatel informuje o tom, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob, 

tj. jak dlouhá doba uplyne mezi nákupem materiálu a následným prodejem výrobků. Ukazatel 

doby obratu zásob včetně předchozího ukazatele informuje o intenzitě využití zásob. 

Intenzivní využití zásob však nemusí znamenat pouze rychlý obrat zásob, ale i určitou 

podkapitalizaci podniku. 

 

zásoby  360
Doba obratu zásob = 

tržby


                   (2.25) 

 

Doba obratu pohledávek 

DO pohledávek ukazuje, za jakou dobu jsou pohledávky v průměru spláceny, tedy jak 

dlouhá doba uplyne ode dne vystavení faktury odběratelům až po okamžik jejího zaplacení. 

Pro podnik je žádoucí, aby tato doba byla co nejkratší. 

 

pohledávky  360
Doba obratu pohledávek = 

tržby


                  (2.26) 

 

Doba obratu závazků 

DO závazků má stejnou vypovídací schopnost jako předchozí ukazatel, ale z pohledu 

dlužníka. Ukazatel vypovídá o solidnosti podniku vůči ostatním obchodním partnerům a o 

platební disciplíně. 

 

závazky  360
Doba obratu závazků = 

tržby


                                                          (2.27) 

 

Pravidlo solventnosti 

S předchozími dvěma ukazateli souvisí pravidlo solventnosti, jenž představuje relaci 

mezi dobou obratu pohledávek a závazků v daném podniku. Pravidlo solventnosti je dodrženo 

tehdy, jestliže je doba obratu pohledávek kratší, než doba obratu závazků. Podnik je solventní, 

dostává svým závazků v daný čas a v dané výši.  V opačném případě mohou nastat ve firmě 

finanční problémy. V praxi je však toto pravidlo záměrně porušováno, neboť z hlediska 

konkurenceschopnosti podniky prodlužují splatnosti faktur obchodním partnerům nebo 

splácejí závazky co nejdříve. 
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Pravidlo solventnosti = doba obratu závazků > doba obratu pohledávek.                      (2.28) 

 

2.2.6 Pyramidové rozklady ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů tvoří součást finanční analýzy, její význam spočívá ve 

vyčíslení vlivů změn dílčích ukazatelů na změnu souhrnného vybraného ukazatele. Provádí se 

postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. 

Pyramidová soustava ukazatelů slouží podniku k určení vzájemných vazeb a vztahů 

mezi jednotlivými ukazateli, umožňuje dokonalejší zhodnocení minulé a současné výkonnosti 

podniku a zároveň dokáže předpovídat budoucí vývoj. 

V pyramidových soustavách se v zásadě objevují dva typy vazeb: 

- aditivní, 

- multiplikativní, 

V případě aditivní vazby se u dílčích ukazatelů vyskytují součty či rozdíly, přičemž 

vliv dílčích ukazatelů se vyčísluje dle vztahu: 

 

,X

i

i

i

ai y
a

a
x 







                      (2.29) 

 

přitom ,0,1, iii aaa  ai,0, resp. ai,1 je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas 

(index 0) a následný stav nebo čas (index 1).
5
 

 

Multiplikativní vazba, jak je patrné ze samotného názvu, vypovídá o tom, že mezi 

dílčími ukazateli se vyskytuje násobení či dělení. Vzhledem k tomu, že na syntetický ukazatel 

působí dílčí ukazatelé nejen zvlášť, ale zároveň určitou část změny vyvolává i jejich společné 

působení, je multiplikativní vazba řešena pomocí čtyř základních metod: 

- metoda postupných změn, 

- metoda rozkladu se zbytkem, 

- metoda logaritmická, 

- metoda funkcionální. 

                                                           

5
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010) 
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Metoda postupných změn 

Tato metoda slouží k vyčíslení vlivu dílčího ukazatele na ukazatel vrcholový, avšak 

pouze za předpokladu, že dochází ke změně jednoho činitele a ostatní se nemění. Největší 

výhodou je jednoduchost výpočtu, navíc při rozkladu nevzniká žádný zbytek. Výsledek je 

však ovlivněn pořadím výpočtu vlivů dílčích ukazatelů.  

Postup výpočtu pomocí metody postupných změn je následující: 

 

1 1 2,0 3,0 ,0... x
a n

y
x a a a a

x


       


, 

2 1,1 2 3,0 ,0... x
a n

y
x a a a a

x


       


, 

1,1 2,1 3,1 ...
x

an n

y
x a a a a

x


       


,                 (2.30) 

 

kde x je změna syntetického ukazatele, 0,ia  je hodnota vysvětlujícího ukazatele i 

v době základní, 1,ia  je hodnota vysvětlujícího ukazatele i v době následující, xy  je 

analyzovaná odchylka. 

 

Metoda rozkladu se zbytkem 

Výhodou této metody oproti předchozí je fakt, že výsledek již není ovlivněn pořadím 

výpočtu, vzniká pouze jeden jednoznačný rozklad. Nevýhodou je však vznik zbytku. 

 

Metoda logaritmická 

U této metody můžeme zkoumat vlivy dílčích ukazatelů při současné změně ostatních 

vysvětlujících ukazatelů, navíc při rozkladu nevzniká žádný zbytek a význam jednotlivých 

ukazatelů není ovlivněn pořadím jejich výpočtu. Hlavní nevýhodou této metody je její 

nevyužitelnost v případě záporných indexů, neboť logaritmus záporného čísla nelze vypočítat. 

Vlivy dílčích ukazatelů se určí dle vztahu: 

    
  

     

     
                                                                                                                          

 

kde       
    

    
 , je indexem změny dílčích ukazatelů a     

  

  
 , je indexem změny 

analyzovaného ukazatele. 



24 

 

Metoda funkcionální 

Tato metoda pracuje s diskrétními výnosy, oproti předcházející metodě odpadá 

problém záporného čísla, neboť v tomto případě můžeme pracovat i se zápornými indexy. 

V případě součinu dvou dílčích ukazatelů x = a1 ∙ a2, lze vlivy funkcionální metody 

vyjádřit dle těchto rovnic: 

 

    
  

 

  
       

   
 

 
     

     
         

    
  

 

  
       

   
 

 
     

     
                                                                              

 

kde     
  

  
 je diskrétní výnos ukazatele x a    

  
   

    
 je diskrétní výnos ukazatele ai. 

 

Popis metodiky včetně odvození rovnic funkcionální metody je uveden především v 

publikaci Finanční řízení a rozhodování podniku (Dluhošová Dana, 2010). 

 

2.3 Souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku 

Poměrová finanční analýza, která je ve firemní praxi nejvyužívanější, má určité 

nedostatky. Jedná se především o statičnost a orientaci na minulost, neboť vychází 

z historických finančních výsledků, které mohou být pro určení budoucí finanční výkonností 

zavádějící a velmi obtížně použitelné ve finančním řízení. 

Souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku tyto nedostatky eliminují, 

jsou orientovány více na budoucnost. Úroveň finanční situace a výkonnosti podniku tyto 

modely vyjadřují pomocí jediného čísla. 

Důvodem vzniku těchto souhrnných modelů byla snaha o včasné rozpoznání příčin 

nestability podniků, které mohou signalizovat úpadek (bankrot) podniku. Východiskem pro 

tvorbu těchto modelů je předpoklad, že v podniku již několik let před úpadkem dochází 

k určitým anomáliím a vývoji, který je charakteristický právě pro ohrožené podniky.
6
 

Tyto souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti podniku se člení na modely 

bankrotní a bonitní. 

 

                                                           

6
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010) 
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2.3.1 Bankrotní modely 

Bankrotní modely se využívají k predikci finanční tísně, tzn. hodnotí možnost úpadku 

společnosti. Mezi tyto modely patří například Altmanův model (Z-skóre), Index In a Taflerův 

model. 

 

Altmanův model (Z-skóre) 

Tento model je jedním z nejznámějších predikčních modelů, pracuje na bázi 

diskriminační analýzy. Z celkového počtu 22 zkoumaných finančních poměrů bylo postupně 

vybráno pět poměrových ukazatelů, jimž byly přiřazeny pevné váhy. Po dosazení 

jednotlivých hodnot poměrových ukazatelů se stanoví číselná hodnota neboli Z-skóre, které 

umožňuje posoudit výkonnost firmy v horizontu 2-5 let. 

Z-skóre včetně hraničních hodnot je stanoveno rozdílně pro podniky, jejichž akcie jsou 

veřejně obchodovatelné na burze a pro ostatní podniky. 

 

Altmanova rovnice pro společnosti obchodované na burze vychází ze vztahu: 

 

                                                        (2.33) 

kde: 

 Z  je Z-skóre, 

X1 je pracovní kapitál/aktiva celkem, 

X2 je nerozdělený zisk/aktiva celkem, 

X3 je EBIT/aktiva celkem, 

X4 je tržní hodnota VK/účetní hodnota CZ, 

X5 je tržby celkem/aktiva celkem. 

 

Interpretace vypočteného Z-skóre je následující. Podniky s pozitivním výhledem na 

udržení finanční výkonnosti a stability podniku mají Z > 2,99, podniky s vysokou 

pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,81 a podniky, jejichž situace je neutrální, se nacházejí 

v tzv. šedé zóně 1,81 < Z .< 2,99. 

 

Altmanova rovnice pro ostatní společnosti vychází ze vztahu: 

 

                                                                  (2.34) 
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kde X1 až X5 je shodné jako v předešlé rovnici. 

 

Hraniční hodnoty u této rovnice jsou o něco nižší. Podniky, jenž jsou finančně 

poměrně stabilní dosahují Z > 2,90, naopak pokud je Z < 1,20, finanční situace podniku je 

velmi problematická, podnik má vysokou pravděpodobnost bankrotu. Podniky, které se 

nacházejí v tzv. šedé zóně, dosahují rozmezí hodnot 1,20 < Z< 2,90. 

 

V roce 1995 byl model modifikován, při výpočtu je vynechána pátá proměnná X5. 

Model je určen pro nevýrobní společnosti a emerging markets, vychází ze vztahu: 

 

                                                                                   (2.35) 

 

Podniky, jejichž pravděpodobnost bankrotu je minimální, dosahují Z > 2,6, podniky 

s vysokou pravděpodobností bankrotu mají Z < 1,1, podniky jenž se nacházejí v šedé zóně se 

pohybují v rozmezí 1,1 < Z< 2,6. 

 

Altmanovo Z-skóre umožňuje podnikům získat poměrně jednoduchým způsobem 

rychlé zhodnocení současného a budoucího vývoje finanční stability a výkonnosti, 

v horizontu pěti let. 

 

Index IN dle Inky a Ivana Neumaierových 

Tento model je pro hodnocení českých podniků považován ekonomy dlouhodobě za 

nejvhodnější. Index IN byl vytvořen z nejvýznamnějších ukazatelů, existuje několik verzí 

tohoto modelu, jenž byly označeny podle roku svého vzniku - IN95, IN99, IN01, IN05.  

Nejnovější verze index IN05 nejen, že odhaduje bankrot firmy s vyšší, než 72% 

úspěšností, ale určuje, zda podnik vytváří určitou hodnotu i pro své vlastníky. 

 

Index IN05 se určí dle vzorce: 

 

                                                                    (2.36) 

kde:   

 IN05 je výsledná hodnota indexu, 

K1 je aktiva/cizí zdroje, 

K2 je EBIT/nákladové úroky, 
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K3 je EBIT/aktiva, 

K4 je tržby/aktiva, 

K5 je oběžná aktiva/(kr. závazky + krátkodobé bank úvěry a výpomoci). 

 

Výsledná klasifikace podniku se pak určí na základě vypočtených hodnot. Podnik, 

jehož finanční situace je uspokojivá, dosahuje indexu IN > 1,6. Podniky s velmi vážnými 

finančními problémy mají IN ≤ 0,9 a podniky v tzv. šedé zóně se ocitají v rozmezí 0,9 < IN ≤ 

1,6. 

 

Taflerův model 

Taflerův model je svou konstrukcí podobný Altmanovu modelu, klade však vyšší důraz 

na likviditu. 

Taflerův výsledný koeficient se určí ze vzorce: 

 

                                     ,              (2.37) 

kde: 

 ZT je výsledná hodnota indexu, 

X1 je EBIT/krátkodobé závazky, 

X2 je oběžná aktiva/závazky celkem, 

X3 je krátkodobé závazky/aktiva celkem, 

X4 je finanční majetek/(provozní náklady – odpisy). 

 

Platebně schopný podnik, u něhož je velmi malá pravděpodobnost úpadku, dosahuje 

ZT > 0, podniky, které mají ZT < 0, se nacházejí v rizikové oblasti, existuje zde poměrně 

vysoká pravděpodobnost, že se podnik dostane do finančních problémů. 

 

2.3.2 Bonitní modely 

Bonitní modely oproti předchozí kategorii hodnotí pouze možnost zhoršení finanční 

úrovně podniku, nikoliv však úpadku. Příkladem bonitních modelů je Kralickův Quicktest, 

Tamariho model, Argentiho model, Beermanova diskriminační funkce. V praktické části bude 

řešen první z výše jmenovaných modelů, proto bude v této kapitole detailněji popsán právě 

Kralickův Quicktest. 
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Kralickův Quicktest 

Model rakouského ekonoma Kraliceka vychází ze čtyř ukazatelů, jimž jsou na základě 

jejich výsledných hodnot přidělovány body. Souhrnné hodnocení je stanoveno pomocí kritéria 

váženého průměru. Základní vzorce a bodové hodnocení je zobrazeno v Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Kralickův Quicktest 

Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 vlastní kapitál/aktiva celkem < 0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 > 0,3 

R2 cizí zdr. – (pen. p. /prov. CF) > 30 12 – 30 5 – 12 3 - 5 < 3 

R3 EBIT/aktiva celkem < 0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 > 0,15 

R4 
provozní CF/provozní 

výnosy 
< 0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 > 0,1 

Zdroj:Růčková, P. Finanční analýza (2010) 

 

Ukazateli R1 a R2 je hodnocena finanční stabilita (FS), ukazatelé R3 a R4 udávají 

výnosovou situaci (VS). Jak již bylo řečeno výše, souhrnné hodnocení je určeno pomocí 

kritéria váženého průměru, vychází tedy ze vztahu (FS + VS)/2. 

Interpretace Kralickova quicktestu je jednoduchá, pokud podnik dosáhne více, než tří 

bodů, jeho finanční situace je považována za velmi dobrou. Pokud je souhrnný počet bodů 

menší než jeden bod, finanční situace podniku není příliš pozitivní. 

 

2.4 Ekonomická přidaná hodnota 

Metoda ekonomické přidané hodnoty je přisuzována autorům Stern a Stewart, kteří ji 

zpracovali v roce 1991, je měřítkem výkonnosti firmy. Původním záměrem byla motivace 

managerů k orientaci na růst hodnoty pro akcionáře. 

Ukazatel EVA vychází z konceptu ekonomického zisku, jenž je rozdílem mezi výnosy 

a ekonomickými náklady. Mimo účetní náklady jsou do výpočtu zahrnovány tzv. oportunitní 

náklady neboli náklady ušlých příležitostí, které mohou představovat například úroky 

z vlastního kapitálu podnikatele. 

 Základní myšlenkou ukazatele EVA je, že podnik musí vytvářet určitý nadzisk, musí 

vyprodukovat alespoň tolik, kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků.
7
 

                                                           

7
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010) 
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Ukazatel EVA má široké využití ve finančním řízení, kromě měření výkonnosti se 

využívá při hodnocení investičních projektů nebo stanovování hodnoty firem. 

 

2.4.1 Výpočet ukazatele EVA 

Výpočet ukazatele EVA je závislý na dostupnosti dat a způsobu stanovení nákladů 

kapitálu, obecně lze tento ukazatel vyčíslit na bázi provozního zisku a na bázi hodnotového 

rozpětí. 

EVA na bázi provozního zisku neboli Eva-Entity představuje základní metodu výpočtu, 

vychází ze vztahu: 

 

                                                                                                   (2.38) 

 

kde NOPAT je čistý operativní zisk, C je celkový investovaný kapitál a WACC jsou 

průměrné vážené náklady na kapitál. 

 

Čistý operativní zisk v našich podmínkách dosud nemá žádné synonymum, operativní 

je z toho důvodu, že by se měl vztahovat pouze k produktivní činnosti, z výpočtu se vylučují 

neoperativní aktiva, je nutné provádět úpravy účetních dat.  

Výpočet se v našich podmínkách zjednodušuje dosazením EBITU po zdanění místo 

NOPAT, výpočet poté vypadá následovně: 

 

                                                                                             (2.39) 

 

Dalším možným způsobem výpočtu je EVA na bázi hodnotového rozpětí. Rozlišujeme 

zúžené a celkové hodnotové rozpětí. Celkové hodnotové rozpětí (EVA-entity) vychází ze 

vztahu: 

 

                 ,                                        (2.40) 

kde ROC představuje výnosnost investovaného kapitálu. 

 

Zúžené hodnotové rozpětí, jenž je často označováno jako EVA-equity, je 

nejvyužívanější metodou, vychází ze vztahu: 
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               ,                                        (2.41) 

kde ROE je výnosnost vlastního kapitálu, RE náklady na vlastní kapitál a E je vlastní 

kapitál. 

V případě mezipodnikového srovnání se využívá ukazatele EVA v relativním 

vyjádření, jenž se stanoví takto: 

 

   

 
                                                                                                                               

 

Interpretace výsledných hodnot ukazatele EVA je snadná, jestliže je EVA kladná, 

společnost zhodnotila svůj kapitál, jestliže dosahuje EVA záporných hodnot, podnik svůj 

kapitál nezhodnotil dostatečně, nedošlo k růstu tržní hodnoty firmy, v žádném případě to však 

neznamená, že je podnik ztrátový. 

Při aplikaci metody EVA mohou nastat určité metodické problémy, které jsou 

důvodem kombinace účetních a tržních dat, které ukazatel využívá. Problémem může být 

stanovení nákladů na kapitál, především na vlastní kapitál. 

 

2.4.2 Náklady kapitálu 

Určování nákladů kapitálu představuje důležitou složku propočtu ukazatele EVA. 

Stanovení vhodné diskontní sazby není jednoduché, je nutné zohlednit všechny aspekty, 

kterými jsou především likvidita, požadavky manažerů a vlastníků, způsob financování a 

další. 

Sazba nákladů kapitálu plní při výpočtu EVA dvě základní funkce, jednak určuje 

minimální rentabilitu kapitálu a zároveň je základnou pro diskontování budoucích EVA při 

oceňování pomocí této hodnoty.
8
 

 

Náklady na celkový kapitál 

Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) vychází ze základního 

vztahu: 

 

                                                           

8
 Zdroj: Mařík, Maříková: Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku 
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ED

ERDtR
WACC ED






1
,                    (2.43) 

 

kde RD jsou náklady na vlastní kapitál, t je daňová sazba, D je úročený cizí kapitál, RE 

jsou náklady na vlastní kapitál, E je vlastní kapitál. 

Náklady na celkový kapitál zahrnují náklady na cizí kapitál a náklady na kapitál 

vlastní, přičemž je mnohem složitější stanovit náklady na vlastní kapitál. Náklady na kapitál 

se vyčíslují na základě tržních hodnot. 

 

Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představují platby, které plynou z použití cizího kapitálu, 

přičemž základní úroková míra vychází ze situace na finančním trhu.  

Sazbu nákladů na cizí kapitál lze vyjádřit několika způsoby, jednak v podobě úroku 

sníženého o daňové úspory, které plynou z použití cizího kapitálu, tedy: 

 

 ,t1iRD                                       (2.44) 

kde i je úroková míra z dluhu. 

 

Jestliže má podnik různé portfolio úvěrů, úrokovou sazbu je možné odhadnout pomocí 

stanoveného poměru, jenž je: 

 

                      (2.45) 

 

V případě emitovaných obligací představuje náklad dluhu výnos do splatnosti 

z obligace, výpočet je totožný s vnitřním výnosovým procentem a je následující: 

 

                                                 (2.46) 

 

kde P je tržní cena obligace, c je kuponová platba, T je doba do splatnosti obligace a 

NV je nominální hodnota obligace. 
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Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou synonymem pro požadovanou výnosnost z pohledu 

vlastníků. Tyto náklady jsou odvozeny především od dividend či podílů na zisku. 

Náklady na vlastní kapitál bývají obecně vyšší, než náklady na cizí kapitál, neboť 

vlastník, který vkládá prostředky do podniku, podstupuje vyšší riziko než věřitel a zároveň 

nákladové úroky patří mezi daňově uznatelné položky a tím pádem snižují základ pro výpočet 

daně z příjmu. 

Jak již bylo řečeno výše, stanovení nákladů na vlastní kapitál je složitější, než 

v případě cizího kapitálu. V zásadě se rozlišuje několik metod stanovení RE, jedná se o tržní a 

účetní metody. Mezi základní metody patří: 

- Gordonův dividendový model, 

- model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

- arbitrážní model oceňování (APM), 

- stavebnicové modely. 

První tři modely z výše jmenovaných jsou zástupci typicky tržních modelů, 

stavebnicový model je modelem účetním. V našich podmínkách se využívají účetní přístupy, 

důvodem je dlouhodobě nefungující kapitálový trh. 

 

Stavebnicový model 

Tento model patří v našich podmínkách mezi nejpoužívanější, využívá se 

v ekonomikách s nedokonalým kapitálovým trhem. Existuje několik verzí stavebnicového 

modelu, pro český trh lze uvést jako příklad model, který využívá Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (MPO), jenž čerpá z předpokladu MM II.
9
 Stavebnicový model vychází ve své 

základní podobě ze součtu bezrizikové sazby a rizikových přirážek. Náklady celkového 

kapitálu nezadlužené firmy (WACCU) se pak stanoví následovně: 

 

LAFINSTABPODFU RRRRWACC  ,                   (2.47) 

 

                                                           

9
 Zdroj: Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku (2010) 
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kde RF představuje bezrizikovou úrokovou míru, RPOD je riziková přirážka za 

obchodní podnikatelské riziko, RFINSTAB je riziková přirážka za riziko vyplývající z finanční 

stability a RLA je riziková přirážka za velikost podniku. 

 

Pro samotné stanovení nákladů nezadlužené firmy WACCU je nutné znát hodnotu 

bezrizikové přirážky a jednotlivých rizikových přirážek.  

 

Stanovení bezrizikové úrokové míry RF 

Bezriziková sazba představuje úrokovou sazbu, kterou ovlivňuje řada faktorů. 

V literatuře neexistuje přesný návod, jak postupovat při stanovení bezrizikové sazby. V našich 

podmínkách se doporučuje vycházet z průměrných úrokových sazeb desetiletých státních 

dluhopisů ČR. 

 

Riziková přirážka RPOD 

Tato riziková přirážka charakterizuje produkční sílu firmy, je závislá na ukazateli 

A

EBIT
, jenž se porovnává s ukazatelem X1 (Dluhošová, 2006). Ukazatel X1 se vypočte 

následovně: 

OBU

Ú

A

OBUVK
X







)(
1 ,                   (2.48) 

 

kde VK je vlastní kapitál, BU jsou bankovní úvěry, O jsou obligace, Ú jsou úroky A 

jsou aktiva. 

 

Pro stanovení RPOD platí následující vztahy: 

- jestliže ,1X
A

EBIT
  pak RPOD = minimální hodnota v odvětví, 

- jestliže ,0
A

EBIT
  pak %00,10PODR , 

- jestliže 01 
A

EBIT
X , pak 

2

2

POD
1X10

A

EBIT
1X
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 .                                           (2.49) 
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Minimální hodnotu RPOD v průmyslu určíme jako průměrnou hodnotu RPOD co 

nejpodrobnější agregace odvětví (možno nalézt v Benchmarkingovém diagnostickém systému 

finančních indikátorů INFA na webových stránkách MPO).
10

 

 

Riziková přirážka RFINSTAB 

Riziková přirážka finanční stability vychází z celkové likvidity (L3) a ukazatelů 

okamžité (XL1) a pohotové likvidity odvětví (XL2). Tyto dvě mezní hodnoty se stanovují 

individuálně pro každé odvětví obdobně jako v případě RPOD. Pro RFINSTAB platí: 

- je-li L3 ≤ XL1, pak RFINSTAB = 10,00 %, 

- je-li L3 ≥ XL2, pak RFINSTAB = 0,00 %, 

- je-li XL1 < L3 < XL2, pak RFINSTAB = 
 

 
.1,0

12

32
2

2






XLXL

LXL

                                   

 (2.50) 

 

Riziková přirážka RLA 

Riziková přirážka charakterizující velikost podniku se stanoví na základě předpokladů 

vycházejících z firem poskytujících rizikový kapitál. Pro RLA je podstatná velikost úplatných 

zdrojů (součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů): 

- jestliže UZ ≥ 3 mld. Kč, pak RLA = 0,00 %, 

- jestliže UZ ≤ 100 mil. Kč, pak RLA = 5,00 %, 

- jestliže 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč, pak 
 

,
2,168

.3
2

UZmld
RLA


  

kde UZ představují úplatné zdroje.                 (2.51) 

 

 

Stanovení celkových nákladů  

Dle stavebnicového modelu MM II se poté celkové náklady zadlužené firmy vypočtou 

ze vztahu:   

                  
 

 
                                                                                            

 

                                                           

10
 Zdroj: Finanční analýza průmyslu a obchodu za rok 2010 
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kde WACCL jsou celkové náklady zadlužené firmy a D jsou úplatné zdroje snížené o 

kapitál.                                  

 

Náklady vlastního kapitálu se určí ze vztahu: 

 

(1 )

E

UZ Ú UZ VK
WACC t

A BU OBL A A
R

VK

A

 
      

   ,               (2.53) 

 

kde UZ jsou úplatné zdroje (VK + BU + OBL), A jsou aktiva, Ú jsou úroky, BU jsou 

bankovní úvěry, OBL jsou obligace, VK je vlastní kapitál. 

  

2.4.3 Pyramidový rozklad EVA 

Smyslem pyramidového rozkladu EVA je vyčíslit vliv jednotlivých faktorů, které 

působí na tvorbu EVA. Pomocí metody pyramidového rozkladu je možné zjistit vzájemné 

vazby mezi dílčími ukazateli.  

Pyramidový rozklad ukazatele EVA na bázi zúženého hodnotového rozpětí, jenž 

využívá MPO je uveden v Příloze č. 11. 
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3 Aplikace finanční analýzy 

Tato část diplomové práce je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků předchozí 

části vedoucí k provedení finanční analýzy společnosti ARMATURY Group a.s. za období let 

2006 – 2010. V první kapitole je představena daná společnost, následně je provedena 

horizontální a vertikální analýza rozvahy, výkazu zisku a ztráty. Další kapitola je věnována 

analýze poměrových ukazatelů, pozornost je zaměřena na ukazatele rentability, zadluženosti, 

likvidity a aktivity.  

 

3.1 Profil společnosti ARMATURY Group a.s. 

Společnost ARMATURY Group a.s. (AG) je jednou z nejvýznamnějších firem 

v České republice v oblasti výroby průmyslových armatur, dodávky potrubí a příslušenství. 

Společnost zahájila svou činnost dne 1. ledna 2000, za první desetiletí svého působení si tato 

mladá, dynamicky se rozvíjející společnost dokázala vybudovat silnou pozici nejen na 

českém, ale i zahraničním trhu. 

 Společnost byla založena na základě fúze tří firem – Eko Prima, spol. s r.o., MSA 

Servis, s. r. o. a Armatury Servis Kravaře a.s. AG vznikly se základním kapitálem ve výši 

1 200 000,- Kč, následně však došlo upisováním akcií ke zvýšení základního kapitálu na 

501,2 mil. Kč. Vlastnická struktura společnosti je velmi jasná a stabilní již od svého založení, 

jedná se o skupinu českých soukromých osob, která všechny své aktivity směřuje 

k budoucímu rozvoji a růstu společnosti. 

V současné době produkce společnosti zaujímá téměř 40 % tuzemského trhu 

s průmyslovými armaturami, přičemž roční produkce činí přibližně 80 000 armatur a 500 000 

položek potrubí a příslušenství. 

 

Výrobky a služby společnosti 

Výroba průmyslových armatur vychází z více, než padesátileté historie výroby armatur 

na Hlučínsku. Výrobní program AG tvoří: 

- kulové kohouty, 

- hutní armatury, 

- klapky, šoupátka, ventily,  

- speciální armatury do náročných technologických provozů (jaderné elektrárny). 
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Společnost provádí dodávky potrubních tras včetně uložení a konečné povrchové 

úpravy, sortiment produktů dále tvoří trubky a roury, příruby, tvarovky, spojovací a těsnící 

materiál, prefabrikace potrubí a svařence.  

V současné době nabývá na významu dodávka velkých technologických celků, v rámci 

níž AG nabízejí komplexní dodávky armatur, potrubí a příslušenství včetně poradenství při 

vývoji projektů a dále montáž a uvádění do provozu nových zařízení. V rámci těchto 

komplexních dodávek společnost doplňuje vlastní sortiment o produkty zahraničních a 

tuzemských výrobců.
11

 

Nedílnou součástí nabízených služeb je i poskytování servisních služeb a oprav. 

Společnost provádí montážní práce, komplexní generální opravy armatur a zabezpečuje 

nonstop havarijní servisní službu. 

Největší odbyt výrobků zabezpečují AG velké společnosti z průmyslových oblastí: 

- klasické a jaderné energetiky, 

- hutnictví, 

- plynárenství, 

- ropného průmyslu, 

- vodárenství 

- a další. 

Klíčovými zákazníky jsou například společnosti ČEZ, Dalkia ČR, ArcelorMittal, 

Teplárna Otrokovice, Agrofert, Vítkovice, Třinecké železárny a Siemens, AG se podílí na 

rekonstrukci elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéřov a Počerady. 

 

Oblast působení 

Společnost je v současné době považována za lídra na tuzemském trhu, nicméně své 

výrobky dodává také na Slovensko, do Ruska, Polska, Norska, Rumunska, Indie, Číny, 

Egypta a Jordánska. V roce 2010 dodala společnost své výrobky a služby celkově do 64 zemí 

celého světa. Společnost aktuálně usiluje o navázání nových kontraktů se státy severní Afriky, 

jihovýchodní Asie a Ukrajinou. 

Společnost vlastní celkem 5 provozoven, z toho 4 jsou umístěny v České republice a 

to v Dolním Benešově, Kravařích, Hranicích na Moravě a Ústí nad Labem. Poslední 

provozovna je umístěna v Moskvě. 

                                                           

11
  Zdroj: http://www.armaturygroup.cz/soubory/Profil%20spolecnosti/profil_cz_2010.pdf 
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Majetkové účasti 

Společnost vlastní několik dceřiných společností a to: 

- ARMATÚRY GROUP, s.r.o., Slovensko (100 % podíl), 

- ARMATURY Group Poland Sp. Z o.o. (100 % podíl), 

- AG PUMPY s.r.o. (51 %), 

- Průmyslový areál Martinov s.r.o. (100 %), 

- MARTINOV Group, a.s. (100 %). 

 

Zařazení společnosti do odvětví 

 Dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, která od 1. 1. 2008 nahradila 

původní OKEČ (Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností), je společnost ARMATURY 

Group a.s. zařazena do sekce C – Zpracovatelský průmysl. Společnost je se svým širokým 

okruhem činností zařazena do oddílu 28 – Výroba strojů a zařízení j. n., pododdíl 28.14 – 

Výroba ostatních potrubních armatur. 

Dle původního členění OKEČ byla společnost zařazena do sekce D, oddíl 29 – Výroba 

a opravy strojů a zařízení j.n., podsekce 29.13 – Výroba a opravy potrubních armatur. 

 

Zaměstnanci 

Společnost je považována za významného zaměstnavatele v opavském regionu, 

zaměstnává odborníky s dlouholetou praxí a mladé vzdělané pracovníky, jejichž osobní přínos 

je nezbytnou součástí při dosahování cílů celé společnosti. 

Budoucí kvalifikované odborníky AG získávají mimo jiné spoluprácí se základními a 

středními školami v okolí, dále se podílejí na vypracování závěrečných a diplomových 

pracích absolventů vysokých škol. 

V současné době společnost zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců, kterým poskytuje 

nadstandardní pracovní podmínky, mezi které patří například 13. a 14. plat, týden dovolené 

navíc, příspěvek na penzijní připojištění a další. Společnosti se podařilo získat dotaci na 

vzdělávání svých zaměstnanců z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

státního rozpočtu. Zaměstnanci AG mají v letech 2011-2012 možnost získat nejrůznější 

osvědčení jednak v oblasti dělnických profesí (např. řízení motorových vozíků, jeřábů), ale i 

rozvinout tzv. měkké dovednosti v oblasti obchodních, prodejních dovedností, cizích jazyků 

apod. 
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3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V rámci této části diplomové práce je provedena horizontální a vertikální analýza 

vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty za období let 2006 – 2010.  

 

3.2.1 Horizontální analýza rozvahy 

Trend vývoje vybraných položek rozvahy, jenž byl v daném období sledován, je 

zachycen v Přílohách č. 4 a 5. Zaměříme-li se na horizontální analýzu aktiv, v Grafu 3.1 je 

uveden vývoj jejich hlavních položek. 

 

Graf 3.1 Trend vývoje vybraných položek aktiv  

 

 

Z Grafu 3.1 je patrné, že ve struktuře majetku společnosti dominují zásoby, vzhledem 

k výrobní činnosti společnosti však tento fakt není příliš překvapivý. Do roku 2008 dochází 

k jejich růstu, což souvisí s příznivým vývojem na trzích s výrobky společnosti. Rostoucí 

poptávka po dodávkách hutního materiálu vedla k plnému využití výrobní kapacity podniku, 

tedy i udržování většího stavu zásob. S příchodem finanční krize dochází v roce 2008 

k meziročnímu poklesu zásob o 69 963 tis. Kč, tj. o 11,35 %. 

Rozvahová položka krátkodobé pohledávky ve sledovaném období prakticky kopíruje 

vývoj zásob, projevují se zde vyšší meziroční změny, např. mezi roky 2009-2010 dochází 

k nárůstu o 56 %, absolutně o 233 256 tis. Kč. Na celkovém růstu této položky se 

nejvýznamněji podílely pohledávky za ovládající a řídící osobou, společnost měla vysoké 

pohledávky za dceřinou společností na Slovensku. Dlouhodobé pohledávky vykazují kromě 

let 2007-2008, kdy došlo k jejímu snížení o 14 349 tis. Kč (tj. 44,07 %), stabilní vývoj. 
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K nestabilnímu vývoji však dochází u dlouhodobého majetku především z důvodu 

kolísání výše nehmotného majetku, respektive softwaru. Společnost v roce 2006 zavedla nový 

informační systém IFS, který zefektivnil řízení společnosti a plánování kapacitního vytížení 

výroby, do roku 2009 docházelo k meziročnímu poklesu hodnoty softwaru. 

Ve společnosti je zřetelný klesající trend krátkodobého finančního majetku, dochází ke 

snižování peněžních prostředků na běžných účtech, příčinou tohoto jevu je využití 

kontokorentních úvěrů u bank, což si můžeme potvrdit pohledem na rozvahovou položku 

bankovní úvěry krátkodobé. 

Nejednoznačný vývoj vykazuje časové rozlišení, nejvíce se na něm podílí kolísající 

výše nákladů příštích období.  

Vývoj vybraných položek pasiv je zobrazen v Grafu 3.2, přičemž detailnější popis 

analýzy trendů je uveden níže. 

 

Graf 3.2 Trend vývoje vybraných položek pasiv  

 

 

Na základě zjištěných údajů lze konstatovat, že vývoj zdrojů financování aktiv 

společnosti zaznamenal ve sledovaném období značné změny, především se měnil poměr 

vlastního a cizího kapitálu.  

Vlastní kapitál společnosti vykazuje rostoucí trend, což lze hodnotit pozitivně, 

meziroční změna se pohybuje okolo 3 %. Dynamický vývoj je zaznamenán mezi roky 2006-

2007 u položky výsledku hospodaření minulých let, kdy došlo k meziročnímu navýšení o 

3142,15 %, což je dáno především ztrátou, kterou podnik utrpěl v předchozích letech. V roce 

2006 však již dochází k vyrovnání této ztráty a další roky jsou charakteristické růstovým 

trendem.  
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Výsledek hospodaření běžného období vykazuje vzhledem k neuhrazené ztrátě v roce 

2007 meziroční růst o 359,96 %, v letech 2008 a 2009 dochází k mírnému klesajícímu trendu, 

což lze přikládat projevům celosvětové finanční krize. Rok 2010 je charakteristický 

meziročním růstem o 42,86 %, v tomto roce společnost prakticky dosáhla nejvyššího 

výsledku hospodaření v průběhu sledovaného období.  

U cizích zdrojů je kromě roku 2009 evidován rostoucí trend, neboť ve zmíněném roce 

dochází k výraznějšímu poklesu krátkodobých a dlouhodobých závazků. Obecně však mezi 

těmito položkami dochází k odlišnému vývoji, dlouhodobé závazky vykazují klesající trend a 

krátkodobé závazky jsou charakteristické trendem rostoucím. Pokles dlouhodobých závazků 

je způsoben nikoliv závazky z obchodních vztahů (společnost má tyto závazky nulové), avšak 

poklesem jiných závazků a odložených daňových závazků. Je důležité zaměřit se na položku 

jiné závazky, ta totiž souvisí s využíváním bankovního produktu tzv. „podnikové spořitelny“, 

kdy mzdy zaměstnanců a privátní prostředky akcionářů byly uloženy na „podnikových 

účtech“, kde se nadstandardně zhodnocovaly a zároveň byly tyto finanční prostředky kdykoliv 

k dispozici. V tomto případě společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen „AG“) účtovala 

část závazků k zaměstnancům do položky jiných závazků. 

 

3.2.2 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza byla provedena u totožných položek aktiv a pasiv jako v případě 

horizontální analýzy, výstupy vertikální analýzy jsou součástí Přílohy č. 6 a 7. Podíl 

vybraných položek rozvahy ve vztahu k bilanční sumě aktiv je uveden v Grafu 3.3. 

 

Graf 3.3 Vertikální analýza vybraných položek aktiv (v %) 
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Největší podíl aktiv zaujímají oběžná aktiva, která se v průběhu sledovaného období 

pohybují v průměru okolo 80 %. Nejvýraznější složku oběžných aktiv tvoří téměř z 50 % 

zásoby, což vypovídá o výrobní povaze podniku. Další důležitou složku oběžných aktiv 

zastupují krátkodobé pohledávky, jejichž podíl na celkových aktivech roste z původních 

23,79 % v roce 2006 na 39,78 % v roce 2010. Tento růst lze spojit s rozšiřováním 

zákaznického portfolia a zvyšováním obratu.  

Dlouhodobý majetek zastává podíl na aktivech v průměru okolo 20 %, přičemž 

největší složku tvoří hmotný majetek, resp. stavby, neboť společnost vlastní administrativní 

budovy, výrobní a skladovací haly, do kterých pravidelně investuje. 

Podíl jednotlivých zdrojů financování aktiv na celkové bilanční sumě pasiv je uveden 

v Grafu 3.4. 

 

Graf 3. 4 Vertikální analýza vybraných položek pasiv 
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úsporná opatření a omezila investice do strojů a zařízení, došlo k poklesu krátkodobých 

závazků a krátkodobých bankovních úvěrů.  

 

3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Trend vývoje vybraných položek výkazu zisku a ztráty, jenž byl v daném období 

sledován, je zachycen v Příloze č. 8. Vývoj nejdůležitějších výnosových a nákladových 

položek je uveden v Grafu 3.5. 

 

Graf 3. 5 Vývoj vybraných položek výnosů a nákladů 
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materiálu zahrnují vše, co bylo původně jako materiál použito, i když se např. prodává jako 

výrobek. Samotný prodej skutečného materiálu odpovídá maximálně 1 % z těchto tržeb. 

Vývoj nákladů vynaložených na prodané zboží koresponduje s vývojem výnosové 

položky tržby za prodej zboží, tzn. do roku 2008 je zaznamenána růstová tendence, poté 

důsledkem celosvětové krize dochází k poklesu. Obdobný vývoj je zaznamenán u výkonové 

spotřeby, přičemž nejvyšší nárůst (zhruba o 80 %) je patrný v letech 2006-2007, klesající 

trend je zastaven v roce 2010, kdy dochází k mírnému nárůstu o 3 %. 

Osobní náklady vykazují mezi roky 2006 – 2007 významný nárůst o necelých 70 %, 

společnost v této době rozšiřovala výrobní kapacity, otevřela novou výrobní halu v Dolním 

Benešově, bylo potřeba navýšit stav zaměstnanců. Pro zajímavost na konci roku 2006 

společnost zaměstnávala 288 zaměstnanců, v roce 2007 došlo k navýšení počtu zaměstnanců 

na 411. V důsledku navýšení výrobních kapacit dochází do roku 2008 k růstu mzdových 

nákladů. Rok 2009 byl ve znamení úsporných opatření, což se odrazilo na snížení osobních 

nákladů o necelých 14 %, společnost dále dohodou ukončila pracovní poměr přibližně se 40 

zaměstnanci, kteří byli následně zaměstnáni u kooperující společnosti. V roce 2010 dochází 

k mírnému nárůstu zaměstnanců a osobních nákladů. 

Pozornost je dále zaměřena na vývoj výsledku hospodaření včetně jeho dílčích složek, 

který je uveden v Grafu 3.6. 

 

Graf 3. 6 Vývoj výsledků hospodaření 
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úspěchu má jednak navyšování prodeje na západních trzích, ale i schopnost společnosti 

dodávat kompletní dodávky velkých investičních celků do oblasti energického průmyslu a 

petrochemie. Jak již bylo řečeno výše, rok 2008 byl pro společnost nejúspěšnějším rokem 

v její historii, v tomto roce byl zvýšen tlak na zlepšování pracovních procesů a zvyšování 

výkonnosti firmy. Rok 2009 byl ve znamení úbytku zakázek, což se negativně odrazilo na 

snížení čistého zisku o necelých 26 %, společnost se však snažila udržet svou 

konkurenceschopnost na trhu, znásobila boj o zákazníka, proto dochází v roce 2010 

k opětovnému nárůstu čistého zisku o necelých 43 %.  

Vzhledem k výrobnímu charakteru společnosti se na tvorbě čistého zisku nejvíce 

podílí provozní výsledek hospodaření, vývoj těchto položek je logicky shodný. 

Výsledek hospodaření za účetní období snižuje ve sledovaném období ztráta 

z finančních operací. Společnost dosahuje každým rokem záporného finančního výsledku 

hospodaření, důvodem jsou především ostatní finanční náklady a nákladové úroky, které 

společnosti vznikají využitím cizích zdrojů financování tj. úvěrů.  

Mimořádný výsledek hospodaření společnost vykazuje pouze v roce 2006 a to ztrátu 

ve výši 736 tis. Kč. 

 

3.2.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

K provedení vertikální analýzy byl za vztažnou veličinu zvolen součet tržeb z prodeje 

zboží, tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a tržeb z prodeje materiálu. Koncepce této 

vztažné veličiny byla zvolena z výše uvedeného specifického systému účtování, kdy 

společnost do tržeb z prodeje materiálu zahrnuje vše, co původně využila jako materiál a 

následně prodala například jako výrobek. Samotný prodej skutečného materiálu dosahuje 

přibližně 1 % z těchto tržeb. 

Podíl vybraných položek výkazu zisku a ztráty (dále jen „VZZ“) ve vztahu k sumě 

těchto tržeb je uveden v Příloze č. 9. 

Vzhledem k charakteru činnosti společnosti je největší část tržeb tvořena tržbami za 

prodej zboží, které v průměru dosahují 54 % a tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, 

jejich podíl činí 37,18 %. Tržby z prodeje materiálu se v prvních letech pohybovaly okolo 

9 %, mezi roky 2009 – 2010 došlo vlivem expanze na nové trhy k dvojnásobnému navýšení 

na 23,77 %. 
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Podíl přidané hodnoty společnosti na tržbách vykazuje do roku 2009 pozitivně 

rostoucí trend, přičemž v roce 2010 došlo k poklesu na 13,43 %. Na tomto poklesu se nejvíce 

podílelo snížení obchodní marže, neboť v roce 2010 poklesly tržby za prodané zboží.  

Zaměříme-li se na nákladové položky, největší podíl na tržbách (přibližně 50 %) je 

tvořen výkonovou spotřebou, která je tvořena převážně spotřebou materiálu a energie, dále 

spotřebou služeb. Vývoj podílu výkonové spotřeby je ve sledovaném období poměrně 

stabilní, v roce 2009 dochází vlivem zavedení úsporných opatření v oblasti logistiky, výroby a 

nákupu, k mírnému poklesu. Co se týče nákladů vynaložených na prodané zboží, jejich podíl 

na tržbách dosahuje svého maxima (48,97 %) v roce 2008, kdy společnost dosáhla nejvyšších 

tržeb ve své historii, následující dva roky jsou charakteristické mírným poklesem. Podíl 

osobních nákladů na tržbách zaznamenává ve sledovaném období růstovou tendenci, v roce 

2006 činí necelých 11,45 %, následně v roce 2010 dochází k ustálení na 12,45 %.  

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení vybraných poměrových ukazatelů z oblasti 

rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity. Při výpočtech je vycházeno z účetních výkazů 

společnosti ARMATURY Group a. s., které jsou součástí Přílohy č. 1 – 3. 

 

3.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability představují schopnost podniku vytvářet nové zdroje, resp. se 

jedná o míru zhodnocení investovaného kapitálu. Pro hodnocení finanční výkonnosti podniku 

je analýza rentability považována za klíčovou. Výstupy provedené analýzy rentability jsou 

součástí Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Analýza ukazatelů rentability (v %) 

  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (2.5) 0,76 3,06 2,86 1,85 2,05 

ROE (2.8) 0,65 2,92 2,94 2,14 2,95 

ROCE (2.9) 0,95 4,28 4,16 2,44 3,51 

ROS (2.10) 0,63 1,71 1,66 1,49 2,31 

 

Pro přehlednost jsou výsledné hodnoty ukazatelů rentability znázorněny v Grafu 3.7, 

z kterého je patrný jejich zcela shodný vývoj, přičemž v oblasti rentability dlouhodobých 
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zdrojů (dále jen „ROCE“) společnost dosahuje nejlepších výsledků. Podrobná analýza 

jednotlivých ukazatelů rentability je uvedena níže. 

 

Graf 3.7: Analýza ukazatelů rentability 
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Tab. 3.2 Ukazatel rentability aktiv (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 8 008 37 933 39 737 23 263 33 398 
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ROA 0,76% 3,06% 2,86% 1,85% 2,05% 
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společnosti a pomineme-li rok 2009, bylo sledované období charakteristické růstem čistého 

zisku.  

V roce 2007 se společnosti podařilo vlivem výrazného nárůstu tržeb docílit zvýšení 

ROE na 2,92 %, v roce 2008 se rentabilita vlastního kapitálu nepatrně zvýšila na 2,94 %, což 

lze přisuzovat mimo růstu tržeb taktéž snaze managementu o zlepšení vnitřních procesů 

firmy. Jak již bylo řečeno výše, v roce 2009 došlo ve společnosti k propadu tržeb, což vedlo 

k poklesu ROE na 2,14 %, podmínky nejen na tuzemském, ale i zahraničním trhu nebyly pro 

společnost příliš příznivé. V závěru analyzovaného období je patrný opětovný nárůst čistého 

zisku a s ním i ukazatele ROE. Vývoj dílčích složek ukazatele ROE je uveden v Tab. 3.3. 

 

Tab. 3.3 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EAT 5 123 23 564 24 671 18 379 26 257 

Vlastní kapitál 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

ROE 0,65% 2,92% 2,94% 2,14% 2,95% 

 

Vlastní kapitál do vývoje rentability vlastního kapitálu výrazněji nezasahoval, 

docházelo u něj k mírnému zvyšování vlivem kumulace nerozděleného zisku z minulých let. 

Lze předpokládat, že vzhledem k investiční politice AG se jedná o kumulaci zdrojů určených 

pro budoucí rozvoj podniku, na druhou stranu by společnost mohla tyto zdroje lépe využít 

například dočasným umístěným na termínované vklady v bankách. 

Ukazatel ROE by měl obecně dosahovat vyšších hodnot, než výnos z alternativních 

bezrizikových investic na finančním trhu, tedy cenných papírů garantovaných státem. 

Hodnoty bezrizikové sazby udává Tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4 Výnosnost cenných papírů garantovaných státem 

  2006 2007 2008 2009 2010 

bezriziková sazba 3,77 4,28 4,55 4,67 3,71 
Zdroj: www.mpo.cz 

 

Z Tab. 3.4 je zřejmé, že výnosnost cenných papírů garantovaných státem byla ve 

všech letech vyšší, než rentabilita vlastního kapitálu. Nicméně vzhledem k bilanční sumě 

pasiv a výši vlastního kapitálu, jehož převážnou část tvoří základní kapitál ve výši půl 

miliardy korun a rezervní fondy, není tento fakt příliš překvapivý.  

 

http://www.mpo.cz/
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Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů  - ROCE zaznamenal ve sledovaném 

období obdobný vývoj jako předchozí ukazatelé, přičemž dlouhodobé zdroje byly stanoveny 

součtem vlastního kapitálu, rezerv, dlouhodobých závazků a dlouhodobých bankovních 

úvěrů. V roce 2006 činí ROCE 0,95 %. V letech 2006-2007 dochází vlivem navýšení EBITU 

k jeho nárůstu na 4,28 %. Přestože v dalším roce došlo k růstu EBITU, rentabilita 

dlouhodobých zdrojů klesla vlivem nárůstu dlouhodobých bankovních úvěrů a rezerv na 

4,16 %. Nárůst dlouhodobých bankovních úvěrů byl způsoben čerpáním investičního úvěru, 

společnost v roce 2008 potřebovala prostředky na modernizaci jeřábů a investovala do 

svářečských technologií. Výrazný propad na 2,44 % byl zaznamenán v roce 2009, kdy došlo 

k poklesu provozního výsledku hospodaření. V roce 2010 je patrný opětovný růst ukazatele 

ROCE a s ním doprovázený růst EBITU a pokles rezerv vytvořených podle zvláštních 

právních předpisů o téměř 23 mil. Kč. Vývoj dílčích složek ukazatele ROCE je uveden 

v Tab. 3.5. 

 

Tab. 3.5 Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT 8 008 37 933 39 737 23 263 33 398 

VK 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

CK dlouhodobý 62 952 79 096 116 205 93 344 61 639 

ROCE 0,95% 4,28% 4,16% 2,44% 3,51% 

 

Rentabilita tržeb – ROS vypovídá o tom, kolik korun zisku vynesla podniku jedna 

koruna tržeb. Z Tab. 3.6 je zřejmé, že společnosti se dařilo každoročně navyšovat jednak 

tržby, ale i čistý zisk. Rok 2009 je výjimkou v této růstové tendenci, neboť vlivem globální 

krize došlo ke snížení počtu zakázek, především poklesly tržby v zahraničním obchodu. 

Společnost AG dosáhla nejlepších výsledků v oblasti rentability tržeb v roce 2010, vlivem 

vysokého čistého zisku činila ROS 1,76 %. Znamená to tedy, že 1 Kč tržeb vynesla 0,0176 Kč 

čistého zisku. 

 

Tab. 3.6 Ukazatel rentability tržeb (v tis. Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EAT 5 123 23 564 24 671 18 379 26 257 

Tržby 898 697 1 511 351 1 634 341 1 429 070 1 488 905 

ROS 0,57% 1,56% 1,51% 1,29% 1,76% 
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3.3.2 Analýza zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti hodnotí skladbu vlastních a cizích zdrojů při financování aktiv. 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou zobrazeny v Tab. 3.7. 

 

Tab. 3.7 Analýza ukazatelů zadluženosti (v % kromě úrokového krytí, zatížení) 

  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (2.11) 25,29 34,87 39,66 31,61 45,48 

Dlouh. zadluženost (2.12) 6,00 6,38 8,35 7,43 3,78 

Krátk. zadluženost (2.13) 19,29 28,49 31,31 24,18 41,70 

Finanční samostatnost (2.14) 74,71 65,13 60,34 68,39 54,52 

Finanční páka (2.15) 133,85 153,55 165,73 146,23 183,41 

Zadluženost VK (2.16) 33,85 53,54 65,73 46,23 83,40 

Úrokové krytí (2.17) 10,37 10,49 6,61 5,17 5,49 

Úrokové zatížení (2.18) 0,10 0,10 0,15 0,19 0,18 

 

Pro přehlednost jsou výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti znázorněny v Grafu 3.8, 

z kterého je patrný zcela shodný vývoj ukazatelů finanční páky, zadluženosti VK a celkové 

zadluženosti. Do roku 2008 je u těchto ukazatelů patrná růstová tendence, která je v roce 2009 

vystřídána poklesem, společnost méně využívala cizí zdroje. Rok 2010 je však již 

charakteristický opětovným růstem. Finanční páka vykazuje ve sledovaném období logicky 

zcela opačný vývoj než ukazatel celkové zadluženosti. 

 

Graf 3.8: Analýza ukazatelů zadluženosti 

 

 

Ukazatel celkové zadluženosti vyjadřuje, do jaké míry je majetek společnosti kryt 

cizím kapitálem. Optimálně by zadluženost měla být v čase klesající, v případě AG je tomu 
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pohybuje na poměrně nízké úrovni, nelze zapojování cizích zdrojů do financování vnímat 

negativně.  

Hodnota ukazatele celkové zadluženosti vykazovala na počátku sledovaného období 

25,29 %, v roce 2007 však došlo k nárůstu cizích zdrojů, společnost začala více využívat 

krátkodobé bankovní úvěry a navýšením prodeje na západních trzích se společnosti zvýšily 

závazky z obchodních vztahů, tedy i krátkodobá zadluženost. Celková zadluženost byla 

v tomto roce mírně navýšena rezervami ve výši 31,4 mil. Kč. V roce 2008 je růst celkové 

zadluženosti vyvolán zvýšenou potřebou společnosti čerpat krátkodobé úvěry na pokrytí 

provozních potřeb a dále investičními úvěry ve výši 26 mil. Kč. Pokles celkové zadluženosti 

v roce 2009 byl vyvolán jednak nepříznivými podmínkami na trhu, které zapříčinily pokles 

závazků z obchodních vztahů, ale především snížením potřeby krátkodobých bankovních 

úvěrů a splacením části investičního úvěru. V závěru sledovaného období společnosti velmi 

výrazně narostly krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé závazky, což zbylo způsobeno 

nárůstem závazků z obchodních vztahů a závazků vůči zaměstnancům, celková zadluženost 

dosáhla 45,48 %, z toho krátkodobá zadluženost činila 41,70 %. 

 

Ukazatel finanční samostatnosti představuje doplňkový ukazatel k předchozímu 

ukazateli, z toho důvodu má přesně opačný trend. Z Tab. 3.7 je patrné, že finanční stabilita 

AG je poměrně vysoká, klesající v čase, což znamená, že podnik začíná využívat více 

levnějších zdrojů financování. V průběhu sledovaného období docházelo vlivem zvyšování 

nerozděleného zisku minulých let k navyšování vlastního kapitálu, avšak zároveň rostla i 

bilanční suma aktiv. V roce 2007 dosahovala finanční samostatnost své maximální hodnoty 

74,71 %, v dalším roce dochází vlivem expanze na západní trhy k nárůstu pohledávek 

z obchodních vztahů a zásob, což způsobuje pokles finanční samostatnosti na 65,13 %, tento 

trend je patrný do roku 2008. V následujícím roce dochází ke zvýšení finanční samostatnosti 

AG, dochází k výraznému nárůstu nerozděleného zisku minulých let, což mělo za následek 

zvýšení hodnoty vlastního kapitálu, zároveň poklesla bilanční suma aktiv z důvodu snížení 

stavu nedokončené výroby, polotovarů a zboží. V roce 2010 následoval opětovný pokles 

finanční samostatnosti, AG se velmi výrazně zvýšila bilanční suma aktiv, což bylo vyvoláno 

přílivem nových zakázek a s nimi spjatým navýšením stavu zásob a pohledávek z obchodních 

vztahů. 

 

Ukazatel zadluženosti VK je ve sledovaném období charakterizován růstovou 

tendencí, která je způsobena zvyšováním cizích zdrojů v kapitálu společnosti. Výjimku tvoří 
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již výše zmíněný rok 2009. Růst vlastního kapitálu není ve srovnání s cizím kapitálem tak 

výrazný. Zadluženost VK vykazuje v prvních letech poměrně nízkých hodnot mezi                 

30 – 65 %, v závěru sledovaného období se přibližuje průměrným doporučeným hodnotám, 

které se u stabilních společností pohybují v pásmu 80 – 120 %.  

 

Ukazatel úrokového krytí umožňuje podniku zjistit, kolikrát vytvořený efekt 

překryje placené nákladové úroky. Příznivý vývoj ukazatele je patrný na počátku sledovaného 

období, AG v roce 2006 využívaly bankovní úvěry v omezené míře, k poklesu úrokového 

krytí dochází od roku 2008, kdy společnost čerpala dlouhodobé i krátkodobé úvěry, čímž 

narostly nákladové úroky. V roce 2009 ukazatel úrokového krytí dosahuje svého minima, 

vlivem globální finanční krize dochází k poklesu provozního výsledku hospodaření. V závěru 

sledovaného období společnost velmi výrazně čerpala krátkodobé bankovní úvěry, což se 

odrazilo na růstu nákladových úroků, na druhou stranu došlo zároveň k silnému nárůstu 

provozního výsledku hospodaření, proto ukazatel úrokového krytí vykazoval zlepšení. 

 

Ukazatel úrokového zatížení představuje část celkového vytvořeného efektu, který 

odčerpávají úroky, v čase by měl být spíše klesající. Svého maxima dosahuje ukazatel v roce 

2009, kdy nákladové úroky odčerpávají přibližně 19 % EBITU. 

 

3.3.3 Analýza likvidity 

V této kapitole byla zjišťována platební schopnost společnosti ARMATURY 

Group a. s., výsledné hodnoty ukazatelů likvidity jsou uvedeny v Tab. 3.8. 

 

Tab. 3.8 Analýza ukazatelů likvidity 

  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita (2.21) 0,034 0,006 0,003 0,005 0,001 

Pohotová likvidita (2.20) 1,428 1,099 1,112 1,419 0,975 

Běžná likvidita (2.19) 3,919 2,783 2,527 3,218 2,004 

 

Pro přehlednost je vývoj ukazatelů likvidity zachycen v Grafu 3.9, z kterého je do roku 

2008 patrná klesající tendence. V roce 2009 dochází k nárůstu ukazatelů, což bylo způsobeno 

výrazným poklesem krátkodobých závazků, resp. závazků z obchodních vztahů. Podrobnější 

vývoj jednotlivých ukazatelů likvidit je uveden níže. 
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Graf 3.9 Analýza ukazatelů likvidity 

 

 

Okamžitá likvidita dosahovala v průběhu sledovaného období velmi nízkých hodnot. 

Bereme-li v úvahu doporučenou hodnotu ukazatele 0,2, je patrné, že společnost se k této 
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přispěl i obrovský nárůst závazků z obchodních vztahů a závazků k zaměstnancům, což 
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Tento ukazatel je poměrně nestabilní v čase, proto je nutné brát v úvahu jeho 

omezenou vypovídací schopnost., neboť AG všechny své závazky hradí včas a bez prodlení. 

Společnost usiluje o to, aby byla svými dodavateli a odběrateli považována za stabilního 

partnera. 

 

Pohotová likvidita se ve sledovaném období s výjimkou roku 2010 pohybovala 

v rozmezí doporučených hodnot 1,1 – 1,5. V prvním roce dosáhla hodnoty 1,428, 
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snížených o zásoby. V roce 2009 dochází k opětovnému navýšení ukazatele pohotové 
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roce však dochází k opačnému vývoji, pohotová likvidita činila 0,975, společnost začala 

využívat mnohem více krátkodobé bankovní úvěry než v předcházejících letech, rovněž došlo 

k nárůstu závazků z obchodních vztahů. 

 

Běžná neboli celková likvidita vykazovala ve sledovaném období klesající tendenci, 

výjimku tvořil rok 2009. Dle odborné literatury by se tato likvidita měla pohybovat v rozmezí 

1,5 – 2,5, je zřejmé, že společnost tento limit až do roku 2009 přesahovala každoročně. Se 

zvyšujícím se objemem zakázek společnost potřebovala udržovat dostatečnou úroveň stavu 

zásob, u nichž docházelo k nárůstu, rovněž rostly pohledávky z obchodních vztahů, avšak růst 

krátkodobých závazků byl výraznější, proto docházelo k poklesu ukazatele. Pouze v roce 

2009 dochází ke zvýšení celkové likvidity na 3,218, neboť jak již bylo uvedeno výše, poklesly 

krátkodobé závazky přibližně o 71 mil. Kč. 

 

3.3.4 Analýza aktivity 

Tato kapitola je zaměřena na zjištění, jak efektivně podnik využívá svůj majetek. 

Výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny souhrnně v Tab. 3.9. 

 

Tab. 3.9 Analýza ukazatelů aktivity 

  vzorec 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka aktiv (2.22) 0,86 1,22 1,17 1,14 0,91 

DO aktiv (2.23) 420,44 295,37 306,56 316,37 394,49 

DO zásob (2.25) 202,04 141,63 135,79 137,67 169,21 

DO kr. pohledávek (2.26) 100,02 84,28 102,52 104,73 156,92 

DO kr. závazků (2.27) 78,83 68,55 71,04 63,30 105,65 

Pravidlo 

solventnosti 
(2.28) Ne Ne Ne Ne Ne 

 

Obrátka aktiv měla ve sledovaném období mezi roky 2006-2007 stoupající charakter, 

což svědčí o tom, že podnik lépe využíval svůj majetek, bohužel v dalších letech docházelo 

k opačnému vývoji. Přestože obrátka aktiv vykazovala klesající tendenci, celková aktiva a 

tržby byly v čase rostoucí, pomineme-li kritický rok 2009. K nejvyššímu nárůstu aktiv došlo 

v roce 2010, společnosti vzrostly zásoby a krátkodobé pohledávky, což se odrazilo na snížení 

obrátky aktiv, neboť tržby rostly pomaleji. 
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Doba obratu aktiv zaznamenala v roce 2007 pozitivní snížení, společnost kratší dobu 

vázala aktiva ve výrobním procesu (z původních 420 dní pouze 295 dní). V tomto roce 

společnost navýšila prodej na západních trzích a začala se více zaměřovat na kompletní 

dodávky velkých investičních celků, což se odrazilo na velmi významném nárůstu tržeb. V 

roce 2008 došlo k nárůstu vázanosti aktiv o 6 dní, mezi roky 2008-2009 činil nárůst 10 dní a 

v roce 2010 byla aktiva vázána ve výrobním procesu 394 dní.  

 

Doba obratu zásob je závislá na vývoji tržeb a zásob, pro podnik je žádoucí, aby tato 

doba byla co nejkratší. V roce 2006 jsou zásoby vázány po dobu 202 dní, což je relativně 

dlouhá doba, je otázkou zda společnost k zajištění plynulému chodu výroby skutečně 

potřebuje tak velké množství skladových zásob. Velmi výrazný pokles doby obratu zásob 

nastal v dalším roce, společnost vázala své zásoby v podniku necelých 142 dní, nicméně jak 

by se mohlo na první pohled zdát, k poklesu nepřispělo snížení skladových zásob, ale velký 

nárůst tržeb. Snižování doby obratu zásob pokračovalo až do roku 2008, kdy zásoby byly 

v podniku vázány necelých 136 dní, o rok později došlo k prodloužení vázanosti na 138 dní. 

Vlivem výrazného navýšení materiálu a zboží v roce 2010 došlo k nárůstu doby obratu zásob 

na necelých 170 dní. Společnost by se do budoucna měla zaměřit na snižování doby obratu 

zásob, neboť tímto může docílit snížení nákladů spojených se skladováním.  

 

Doba obratu pohledávek je ve sledovaném období kolísavá. V roce 2006 jsou 

faktury uhrazeny průměrně za 100 dní. V roce 2007 dochází k současnému nárůstu 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a tržeb, odběratelé své faktury uhradili 

v kratší lhůtě a to průměrně za 84 dní, což je pro podnik příznivé. Významný nárůst 

pohledávek je patrný v roce 2008, což se odrazilo na prodloužení splatnosti pohledávek o 

dalších 18 dní. V roce 2009 došlo ke snížení krátkodobých pohledávek, to ale bylo 

doprovázeno poklesem tržeb z důvodu nepříznivých podmínek na celosvětových trzích, DO 

pohledávek činila necelých 105 dní. V roce 2010 bylo zaznamenáno velmi výrazné navýšení 

krátkodobých pohledávek, především narostly pohledávky za ovládající a řídící osobou – což 

souvisí s pohledávkami za dceřinou společnosti na Slovensku, logicky se taktéž prodloužila 

splatnost odběratelských faktur na 157 dní. Dále bylo zaznamenáno navýšení pohledávek 

z obchodních vztahů, které se promítlo i v prodloužení doby obratu. 

Doba obratu pohledávek se ve společnosti AG vyvíjí opačně, než by bylo žádoucí, 

nicméně prodlužování doby obratu pohledávek může mít pozitivní vliv na zachování její 

konkurenceschopnosti, pověsti a především vyjednávání obchodních kontraktů. Navíc se 
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společnost začala v posledních letech zaměřovat na realizaci větších investičních projektů, 

kdy úhrada faktur probíhá většinou po skončení celé zakázky, respektive po dokončení 

určitých etap. 

 

Doba obratu závazků vykazuje ve sledovaném období nestabilní vývoj. V roce 2006 

společnost hradila své závazky v průměru za 79 dní, v následujícím roce dochází k růstu tržeb 

a závazků z obchodních vztahů, růst tržeb je však strmější, proto dochází k poklesu DO 

závazků na 69 dní. V roce 2008 společnost prodlužuje splatnost svých faktur o 2 dny, o rok 

později dochází k opětovnému snížení splatnosti faktur na 63 dní. Obdobně jako u předešlého 

ukazatele, dochází i v tomto případě v roce 2010 k výraznému navýšení doby obratu závazků 

na 106 dní, což bylo způsobeno růstem závazků z obchodních vztahů a závazků 

k zaměstnancům. Tento nárůst byl způsoben především tím, že společnost v předcházejících 

letech nevyplácela tzv. „čtrnáctý“ plat na Vánoce, v roce 2010 již k jeho výplatě došlo. 

 

Srovnání doby obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků je pro 

názornost uvedeno v Grafu 3.10 

 

Graf 3.10 Doba obratu pohledávek, závazků 
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prostředky pro realizaci své činnosti a došlo by k úspoře nákladů v podobě úroků a poplatků, 

které AG vynakládají za využití kontokorentních a revolvingových úvěrů. 
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4 Zhodnocení finanční výkonnosti podniku 

V rámci této části je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti 

ARMATURY Group a. s. provedeno nejprve pomocí vybraných bankrotních a bonitních 

modelů. Následně je stanovena ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého hodnotového 

rozpětí, včetně hlavních faktorů, které ji ovlivňují. Další kapitola je věnována srovnání 

vybraných ukazatelů finanční analýzy s odvětvím, ve kterém společnost působí. 

 

4.1 Souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

Úroveň finanční situace a výkonnosti společnosti ARMATURY Group a. s. za období 

let 2006 – 2010 je v této kapitole vyjádřena pomocí jediného čísla. V této kapitole jsou 

aplikovány vybrané bankrotní modely (Altmanův model, Index IN05, Taflerův model) a 

bonitní model (Kralickův rychlý Quick-test). Výsledné hodnoty těchto vybraných modelů 

jsou součástí Přílohy č. 10. 

 

4.1.1 Altmanův bankrotní model (Z-Skóre) 

K predikci finanční tísně pomocí tohoto modelu byla zvolena modifikovaná verze 

modelu určená pro rozvojové trhy, která vychází ze vztahu (2.35). Výsledné hodnoty 

Altmanova modelu jsou znázorněny v Grafu 4.1. 

 

Graf 4.1 Altmanův model – výsledné hodnoty 

 

 

Dolní hranice signalizující náchylnost podniku k bankrotu je omezena hodnotou 1,1, 

naopak podnik s minimální pravděpodobností bankrotu přesahuje horní hranici 2,6. Na 

základě výsledných parametrů Altmanova modelu lze konstatovat, že společnost 
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ARMATURY Group a.s. není bezprostředně ohrožena finanční tísní. Výsledná hodnota Z-

Skóre se v průběhu sledovaného období pohybovala vysoko nad horní hranicí 2,6, která 

indikuje minimální pravděpodobnost bankrotu. Pokles Z-Skóre mezi roky 2009-2010 byl 

způsoben výrazným nárůstem aktiv, což se podílí na konstrukci ukazatele X1 (podíl 

pracovního kapitálu a aktiv) a dále zvýšeným využíváním cizích zdrojů, což má vliv na 

konstrukci ukazatele X4 (podíl vlastních a cizích zdrojů). I přes zmíněný pokles Z-Skóre lze 

AG považovat za prosperující společnost a není na místě obávat se bankrotu. 

  

4.1.2 Index IN 

Index IN je pro hodnocení českých podniků považován za nejvhodnější. Pro 

hodnocení společnosti ARMATURY Group a. s. byla použita nejnovější verze modelu,                

tj. Index IN05, při konstrukci tohoto modelu bylo vycházeno ze vztahu (2.36). 

V Grafu 4.2 jsou zobrazeny výsledné hodnoty indexu IN05 pro období let 2006 – 

2010. Obdobně jako u předešlého modelu, i zde je výsledná klasifikace podniku omezena 

spodní hranicí 0,9 a horní hranicí 1,6, která signalizuje podniky s uspokojivou finanční 

situací. 

 

Graf 4.2 Index IN05 – výsledné hodnoty 

 

 

Na základě vypočtených indexů IN05 lze konstatovat, že podnik se nachází v tzv. šedé 

zóně, to znamená, že společnost sice není ohrožena bankrotem, ale zároveň není schopna 

vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu pro vlastníky. Výsledná hodnota indexu se v roce 

2010 přiblížila velmi blízko k dolní hranici, která je charakteristická pro podniky s finančními 

problémy.  
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4.1.3 Taflerův model 

Taflerův model odráží klíčové charakteristiky platební neschopnosti podniku, 

výsledné hodnoty Taflerova modelu za společnost ARMATURY Group a. s. jsou uvedeny 

v Grafu 4.3. 

 

Graf 4.3 Taflerův model – výsledné hodnoty 

 

 

V Taflerově modelu je považován za platebně schopný podnik s nízkou 

pravděpodobností úpadku takový podnik, jehož Z-Skóre je vyšší, než 0. V případě společnosti 

AG je patrná rostoucí tendence Z-Skóre do roku 2009, v roce 2010 sice dochází k mírnému 

propadu, nicméně přesto lze společnost považovat za platebně schopnou, s nízkou 

pravděpodobností úpadku. 

 

4.1.4 Kralickův rychlý Quick-test 

Tento bonitní model vychází ze čtyř ukazatelů, kterým jsou na základě výsledných 

hodnot přidělovány body. Výsledné hodnoty jsou součástí Přílohy č. 10, přidělené body jsou 

uvedeny v Tab. 4.1 

 

Tab. 4.1 Kralickův Quick-test, bodové hodnocení 

Položka 
Počet bodů za daný rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

R1 Vlastní kapitál/Aktiva 4 4 4 4 4 

R2 (Cizí zdroje - PP)/provozní CF 2 3 2 4 1 

R3 EBIT/Aktiva 1 1 1 1 1 

R4 Provozní CF/provozní výnosy 1 2 2 3 1 

Hodnocení fin. stability 3,0 3,5 3,0 4,0 2,5 

Hodnocení výnosové situace 1,0 1,5 1,5 2,0 1,0 

Souhrnné hodnocení fin. situace 2,0 2,5 2,3 3,0 1,8 
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Zaměříme-li se na souhrnné hodnocení finanční situace, je zřejmé, že společnost spadá 

do tzv. šedé zóny, její finanční situace je ve sledovaném období nevyhraněná. V oblasti 

finanční stability se společnost do roku 2009 pohybuje v pásmu nad hranicí 3, což lze 

hodnotit pozitivně. V roce 2010 dochází k navýšení cizích zdrojů, resp. krátkodobých úvěrů, 

což se podepsalo na zhoršení ukazatele R2 o tři body.  

Výnosová situace společnosti dosahuje méně příznivějších hodnot, než ukazatelé 

finanční stability, na druhou stranu se výsledné hodnoty stále ocitají v intervalu tzv. šedé 

zóny. Společnost by do budoucna měla zapracovat na zlepšení své výnosové situace. 

 

4.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

V rámci této kapitoly je provedeno hodnocení finanční výkonnosti podniku na základě 

stanovení ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí. V první řadě 

je však nutné určit náklady vlastního kapitálu. K provedení samotného výpočtu jsou zjištěny 

jednotlivé rizikové přirážky a hodnoty bezrizikové sazby. 

 

4.2.1 Náklady kapitálu 

Náklady na vlastní kapitál představují požadovanou výnosnost z pohledu vlastníků. 

Pro účely diplomové práce bylo stanovení nákladů na vlastní kapitál provedeno pomocí 

stavebnicového modelu, který využívá MPO.  

Prvotní výpočet nákladů nezadlužené firmy byl proveden dle vzorce viz. (2.47) a 

následně byly určeny náklady kapitálu dle vzorce viz. (2.53), neboť společnost je financována 

především z vlastních zdrojů.  

 

Bezriziková úroková míra 

Bezriziková sazba byla určena jako výnos desetiletých státních dluhopisů ČR na 

základě prognóz ČNB, dle výpočtu MPO. Hodnoty bezrizikových sazeb pro jednotlivé roky 

jsou zobrazeny v Tab. 4.5. 

 

Riziková přirážka RLA 

Tato riziková přirážka charakterizuje velikost podniku pomocí úplatných zdrojů, ty 

jsou stanoveny jako součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů. Struktura 
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úplatných zdrojů společnosti ARMATURY Group a.s. v letech 2006-2010 je uvedena 

v Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Riziková přirážka za velikost podniku v letech 2006-2010 (v tis. Kč) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

Bankovní úvěry 442 65 252 137 812 70 151 255 657 

Úplatné zdroje 784 575 872 821 977 562 929 014 1 145 234 

RLA 2,92% 2,69% 2,43% 2,55% 2,05% 

 

Jelikož hodnota úplatných zdrojů společnosti ARMATURY Group a.s. je ve 

sledovaném období menší než 3 mld. Kč a zároveň větší než 100 mil. Kč, výsledné rizikové 

přirážky byly určeny dle vztahu (viz. 2.49). 

 

Riziková přirážka RPOD 

Riziková přirážka RPOD se určí na základě posouzení vztahu mezi ukazatelem 

produkční síly (EBIT/A) a ukazatelem X1, jenž se vypočte dle vzorce (viz. 2.48). Výsledné 

hodnoty těchto ukazatelů jsou zobrazeny v Tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3 Riziková přirážka za podnik. riziko podniku v letech 2006-2010 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

EBIT/A  0,76 3,06 2,86 1,85 2,05 

X1 130,56 3,90 3,06 4,74 1,67 

RPOD 9,88 % 0,47 % 0,05 % 3,72 % 2,75 % 

 

Na základě vypočtených hodnot v Tab. 4.3 je patrné, že hodnota EBIT/A je v letech 

2006-2009 menší než hodnota ukazatele X1 a zároveň je větší než nula. Extrémní hodnota X1 

v roce 2006 je způsobena velmi nízkým využitím bankovních úvěrů, tedy i nízkou výší 

nákladových úroků.  

Ze vztahu viz. (2.49) byly zjištěny jednotlivé rizikové přirážky za podnikatelské 

riziko. Jelikož v roce 2010 dosáhl ukazatel produkční síly vyšší hodnoty než ukazatel X1, 

riziková přirážka pro tento rok je představována minimální hodnotou v odvětví, což je 

2,75 %.  
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Riziková přirážka RFINSTAB 

Tato riziková přirážka poměřuje hodnoty ukazatele celkové likvidity (OA/kr. závazky) 

s mezními hodnotami ukazatelů okamžité likvidity odvětví (XL1) a pohotové likvidity 

odvětví (XL2). 

 

Tab. 4.4 Riziková přirážka za finanční stabilitu v letech 2006-2010 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita  3,92 2,78 2,53 3,22 2,00 

XL1 0,26 0,23 0,19 0,36 0,42 

XL2 1,04 0,83 0,76 0,91 1,05 

RFINSTAB 0% 0% 0% 0% 0% 

Zdroj: Vlastní výpočty, údaje MPO 

 

Na základě výsledných hodnot uvedených v Tab. 4.4 lze konstatovat, že velikost 

celkové likvidity společnosti je ve sledovaném období vyšší, než mezní hodnota ukazatelů 

XL1 a XL2 za odvětví, z tohoto důvodu je riziková přirážka za finanční stabilitu stanovena 

dle vztahu viz. (2.51), tudíž v jednotlivých letech má tato přirážka nulovou hodnotu.  

 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál 

V okamžiku vyčíslení jednotlivých rizikových přirážek a bezrizikové sazby je možné 

přistoupit ke stanovení hodnoty průměrných nákladů na kapitál nezadlužené firmy (WACCU), 

které se určí ze vztahu viz. (2.47), jako součet těchto přirážek a bezrizikové sazby. Dále je 

možné určit celkové náklady zadlužené společnosti dle vztahu viz. (2.52). V posledním kroku 

jsou stanoveny náklady vlastního kapitálu RE, přičemž je vycházeno ze vztahu viz. (2.53). 

Tab. 4.5 vyjadřuje jednotlivé výše uvedené vypočtené hodnoty za období let 2006 – 

2010. 

 

Tab. 4.5 Stanovení nákladů na vlastní kapitál v letech 2006-2010 (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

RF 3,77 4,28 4,55 4,67 3,71 

RLA 2,92 2,69 2,43 2,55 2,05 

RPOD 9,88 0,47 0,05 3,72 2,75 

RFINSTAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WACCU 16,57 7,44 7,03 10,94 8,51 

WACCL 16,57 7,34 6,88 10,81 8,25 

RE 16,51 7,70 7,62 11,41 10,40 
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4.2.2 Stanovení ekonomické přidané hodnoty 

Ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého hodnotového rozpětí neboli EVA-

Equity, je nejvyužívanější metodou, která vyjadřuje, zda společnost vytváří bohatství pro 

vlastníky, kteří do ní investovali své prostředky. V Tab. 4.6 jsou uvedeny veškeré údaje 

potřebné ke stanovení EVA-Equity včetně jejich výsledných hodnot. 

 

Tab. 4.6 Ekonomická přidaná hodnota v letech 2006 - 2010 

Položka 2006 2007 2008 2009 2010 

RE (v %) 16,51% 7,70% 7,62% 11,41% 10,40% 

ROE (v %) 0,65% 2,92% 2,94% 2,14% 2,95% 

(ROE - RE) (v %) -15,85% -4,78% -4,68% -9,27% -7,44% 

VK (v tis. Kč) 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

EVA (v tis. Kč) -124 306,01 -38 587,69 -39 283,01 -79 614,01 -66 225,15 

 

Ekonomická přidaná hodnota na bázi zúženého hodnotového rozpětí dosahuje 

v průběhu celého sledovaného období záporných hodnot, znamená to tedy, že ve společnosti 

nedochází ke zvyšování hodnoty pro akcionáře. 

Názorně je vývoj ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí 

zachycen v Grafu 4.4. 

 

Graf 4.4 Vývoj EVA - Equity 

 

 

Mezi roky 2006-2007 došlo k velmi výraznému snížení záporného výsledku EVA-

Equity, což bylo způsobeno zvýšením ukazatele ROE vlivem nárůstu čistého zisku. Tento 

pozitivní jev souvisel jednak s expanzí na nové trhy v zahraničí, ale i s akvizicí společnosti Ú. 

P. A. ÚSTŘEDNÍ PRODEJ ARMATUR a. s., jejímž přínosem bylo získání nového 

zákaznického portfolia.  
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Obdobně situace vypadala v roce 2008, v dalším roce však již dochází k téměř 

dvojnásobnému propadu hodnoty pro vlastníky. Tento propad je způsoben poklesem spreadu 

o další 4,59 p.b. oproti roku 2008, což souvisí se zvyšováním nákladů na vlastní kapitál RE. 

Vysoká hodnota RE se udržela i v roce 2010, je však patrné mírné snížení na 10,40 %, 

s čímž souvisí i pokles spreadu a ekonomické přidané hodnoty o cca 13,3 mil. Kč. 

 

4.2.3 Pyramidový rozklad EVA 

V rámci této kapitoly je analýza ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého 

hodnotového rozpětí provedena na základě pyramidového rozkladu. Z důvodu existence 

záporných indexů je k vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový použita 

funkcionální metoda. Pyramidový rozklad EVA za období let 2006-2010 je uveden 

v Přílohách č. 11 – 14, rekapitulace faktorů ovlivňujících ukazatel EVA v absolutním a 

relativním vyjádření je uvedena níže. 

 

Ukazatel EVA v letech 2006-2007 

V roce 2007 bylo dosaženo meziročního růstu ekonomické přidané hodnoty o 

85 718,31 tis. Kč. Z výsledků provedeného pyramidového rozkladu vyplývá, že největší vliv 

na tento vývoj měl pozitivní účinek spreadu (88 135,85 tis. Kč) způsoben především 

nákladovostí vlastního kapitálu RE (70 113,32). Nákladovost vlastního kapitálu poklesla 

v roce 2007 z důvodu snížení podnikatelského rizika, které zvyšovalo hodnotu EVA o 

72 278,81 tis. Kč. Společnost v roce 2006 využívala bankovní úvěry ve velmi omezené míře, 

což mělo vliv na výrazné snížení RPOD v roce 2007. Další faktory ovlivňující ukazatel EVA 

jsou pro názornost uvedeny v Tab. 4.7. 
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Tab. 4.7 Rekapitulace faktorů ovlivňujících ukazatel EVA v letech 2006-2007 

Ukazatel 
Abs. vliv  

(v tis. Kč) 

Relativní vliv 

 (v %) 

RPOD 72 278,81 84,32% 

EBIT/T 12 106,06 14,12% 

T/A 4 443,71 5,18% 

A/VK 1 883,39 2,20% 

RLA 1 748,52 2,04% 

EAT/EBT 1 336,63 1,56% 

RFINSTAB 0,00 0,00% 

EBT/EBIT -1 747,27 -2,04% 

VK -2 417,53 -2,82% 

RF -3 914,01 -4,57% 

Změna EVA 85 718,31 100,00% 

 

Na tvorbě ukazatele EVA se dále pozitivně podílela rentabilita aktiv – ROA 

(16 549,77 tis. Kč), ta byla nejvíce ovlivňována rentabilitou tržeb (12 106,06 tis. Kč), u které 

došlo vlivem zvýšení provozního výsledku hospodaření k nárůstu. Pozitivní vliv měl dále 

obrat aktiv (4 443,71 tis. Kč), neboť tržby rostly rychleji než bilanční suma aktiv. 

Zaměříme-li se na negativní faktory ovlivňující tvorbu ukazatele EVA, je patrné, že 

největší záporný vliv mělo zvýšení bezrizikové sazby RF, hodnota pro vlastníky byla snížena                         

o -3 914,01 tis. Kč. Dále ke snižování hodnoty pro vlastníky přispělo zvýšení vlastního 

kapitálu v podobě nerozděleného zisku, hodnota EVA byla snížena o –2 417,53 tis. Kč. 

Pokles úrokové redukce (EBT/EBIT) se podílel negativně na rentabilitě vlastního kapitálu 

(ROE), jeho hodnotu snižoval o -1 747,27 tis. Kč. 

 

Ukazatel EVA v letech 2007-2008 

V roce 2008 byla ekonomická přidaná hodnota snížena o -695,32 tis. Kč, na tomto 

negativním vývoji se podílel vlastní kapitál, který vrcholový ukazatel snižoval o                               

-1 521,55 tis. Kč. Spread ovlivňoval ekonomickou přidanou hodnotu pozitivně 

(826,23 tis. Kč) a to hlavně z důvodu vývoje nákladovosti vlastního kapitálu (661,46 tis. Kč), 

rentabilita vlastního kapitálu ROE zvyšovala vrcholový ukazatel o 164,77 tis. Kč.  

Zaměříme-li se na dílčí faktory ovlivňující ukazatel EVA, které jsou uvedeny 

v Tab. 4.8, je zřejmé, že vrcholový ukazatel je nejvíce ovlivněn pozitivním efektem finanční 

páky (1 842,79 tis. Kč), ve společnosti došlo ke zvýšení aktiv vlivem nárůstu zboží a 

pohledávek z obchodních vztahů. Dále ekonomickou přidanou hodnotu pozitivně ovlivňovalo 

podnikatelské riziko (680,27 tis. Kč) a riziko za velikost podniku (419,18 tis. Kč). Na 

výslednou hodnotu těchto rizikových přirážek měly velký vliv úplatné zdroje, u nichž došlo 



66 

 

k výraznému nárůstu, neboť společnost začala využívat ve větší míře krátkodobé bankovní 

úvěry, zároveň čerpala dlouhodobý investiční úvěr. 

 

Tab. 4.8 Rekapitulace faktorů ovlivňujících ukazatel EVA v letech 2007-2008 

Ukazatel 
Abs. vliv 

 (v tis. Kč) 

Relativní 

vliv (v %) 

A/VK 1 842,79 -265,03% 

RPOD 680,27 -97,84% 

RLA 419,18 -60,29% 

EBT/EBIT 336,90 -48,45% 

RFINSTAB 0,00 0,00% 

EAT/EBT -350,25 50,37% 

RF -437,99 62,99% 

EBIT/T -766,98 110,31% 

T/A -897,68 129,10% 

VK -1 521,55 218,83% 

Změna EVA -695,32 100,00% 

 

Bezriziková sazba působila na vývoj ekonomické přidané hodnoty negativně                    

(-437,99 tis. Kč), meziročně došlo k jejímu navýšení. Dalším ukazatelem, který působil na 

pokles vrcholového ukazatele je rentabilita aktiv, která snižovala hodnotu pro vlastníky o 

1 664,67 tis. Kč, provozní výsledek hospodaření nerostl tak rychle jako celková aktiva 

společnosti. ROA byla ovlivňována negativním efektem obratu aktiv (-897,68 tis. Kč) a 

negativním efektem rentability tržeb (-766,98 tis. Kč). 

 

Ukazatel EVA v letech 2008-2009 

V letech 2008-2009 dochází ve společnosti k velmi výraznému meziročnímu poklesu 

ekonomické přidané hodnoty o -40 331 tis. Kč. AG ani v tomto roce nevytvořila hodnotu pro 

vlastníky, důvodem byl především negativní vývoj spreadu, který vrcholový ukazatel snižoval 

o -38 998,09 tis. Kč. Vlastní kapitál ovlivňoval vrcholový kapitál rovněž negativně, snižoval 

jej o -1 332,91 tis. Kč.  

Spread byl v letech 2008-2009 nejvíce ovlivněn nárůstem nákladů vlastního kapitálu o 

3,79 p. b., což na vrcholový ukazatel zapůsobilo negativně (-32 220,83 tis. Kč). Vývoj 

nákladů vlastního kapitálu nejvíce ovlivňovalo zvýšení RPOD (-30 257,13 tis. Kč), vlivem 

nepříznivých podmínek na celosvětovém trhu došlo k poklesu provozního výsledku 

hospodaření. Dalším negativním faktorem ovlivňujícím nákladovost vlastního kapitálu je 

bezriziková sazba (-989,48 tis. Kč), u které došlo k opětovnému nárůstu. Riziková přirážka za 
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velikost podniku se v roce 2009 zvýšila, neboť ve společnosti došlo k poklesu úplatných 

zdrojů, respektive snížení krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů. RLA náklady 

vlastního kapitálu snižovala o -974,22 tis. Kč. Dílčí faktory ovlivňující ukazatel EVA, jsou 

uvedeny v Tab. 4.9. 

 

Tab. 4.9 Rekapitulace faktorů ovlivňujících ukazatel EVA v letech 2008-2009 

Ukazatel 
Abs. vliv (v 

tis. Kč) 

Relativní 

vliv (v %) 

EAT/EBT 2 941,13 -7,29% 

EBT/EBIT 2 358,04 -5,85% 

RFINSTAB 0,00 0,00% 

T/A -688,91 1,71% 

RLA -974,22 2,42% 

RF -989,48 2,45% 

VK -1 332,91 3,30% 

A/VK -2 727,53 6,76% 

EBIT/T -8 660,00 21,47% 

RPOD -30 257,13 75,02% 

Změna EVA -40 331,00 100,00% 

 

Dalším faktorem, který působil na pokles vrcholového ukazatele je rentabilita 

vlastního kapitálu, která snižovala hodnotu pro vlastníky o 6 777,26 tis. Kč, jak již bylo 

řečeno výše, vlivem důsledků celosvětové finanční krize došlo ve společnosti k poklesu 

provozního výsledku hospodaření. ROE byla nejvíce ovlivněna rentabilitou tržeb                             

(-8 660 tis. Kč), neboť společnosti významně poklesly tržby v zahraničním obchodu. 

Negativní vliv obratu aktiv nebyl tak výrazný jako v případě ostatních ukazatelů, činil                             

-688,91 tis. Kč. Finanční páka zapůsobila na změnu ekonomické přidané hodnoty rovněž 

negativně (-2 723,53 tis. Kč), ve společnosti došlo k poklesu bilanční sumy aktiv z důvodu 

snížení stavu zásob a krátkodobých pohledávek. Ekonomická přidaná hodnota byla v letech 

2008-2009 ovlivňována pozitivně pouze ukazatelem ziskovosti tržeb (5 299,17 tis. Kč). 

 

Ukazatel EVA v letech 2009-2010 

V roce 2010 dochází ve vývoji ekonomické přidané hodnoty ke  zvýšení o                    

13 388,86 tis. Kč oproti předcházejícímu období. Největší vliv na tento vývoj měl především 

pozitivní účinek spreadu (15 955,67 tis. Kč), vlastní kapitál ovlivňoval vrcholový ukazatel 

obdobně jako v předešlých letech negativně (-2 566,81 tis. Kč). Vybrané dílčí faktory, které 

ovlivňují ukazatel EVA v letech 2009-2010 jsou uvedeny v Tab. 4.10. 
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Tab. 4.10 Rekapitulace faktorů ovlivňujících ukazatel EVA v letech 2009-2010 

Ukazatel 
Abs. vliv  

(v tis. Kč) 

Relativní 

vliv (v %) 

EBIT/T 7162,63 53,50% 

A/VK 4994,29 37,30% 

RPOD 3520,04 26,29% 

RF 3499,78 26,14% 

RLA 1839,76 13,74% 

EBT/EBIT 1832,68 13,69% 

RFINSTAB 0,00 0,00% 

EAT/EBT -1941,54 -14,50% 

VK -2566,81 -19,17% 

T/A -4951,96 -36,99% 

Změna EVA 13 388,86 100,00% 

 

Z Tab. 4.10 je zřejmé, že vrcholový ukazatel je nejvíce ovlivněn pozitivním účinkem 

rentability tržeb (7 162,63 tis. Kč), společnost překlenula nepříznivý rok 2009 řadou 

úsporných opatření, v následujícím roce se jí podařilo opět navýšit provozní výsledek 

hospodaření. Dále byla ekonomická přidaná hodnota pozitivně ovlivňována finanční pákou 

(4 994,29 tis. Kč), ve společnosti došlo k významnému navýšení bilanční sumy aktiv, což 

bylo způsobeno nárůstem zásob a krátkodobých pohledávek, tento stav lze přisuzovat zvýšení 

objemu zakázek.  

Ekonomická přidaná hodnota byla dále ovlivňována také pozitivním vývojem 

podnikatelského rizika (3 520,04 tis. Kč), u kterého došlo k poklesu. Zároveň byla snížena 

bezriziková sazba RF (3 499,78 tis. Kč). Riziková přirážka za podnikatelské riziko působila na 

vrcholový ukazatel rovněž pozitivně, zvyšovala jej o 1 839,76 tis. Kč, společnost navýšila 

rámec svých krátkodobých bankovních úvěrů. 

Změnu ekonomické přidané hodnoty ovlivňoval negativně především ukazatel obratu 

aktiv (-4 951,96 tis. Kč), jak již bylo řečeno výše, ve společnosti došlo k významnému 

nárůstu bilanční sumy aktiv. Dalšími negativními faktory byly výše vlastního kapitálu a 

daňová redukce (EAT/EBT), která ekonomickou přidanou hodnotu snižovala o                              

–1 941,54 tis. Kč. 
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4.3 Srovnání společnosti s odvětvím 

V této kapitole je provedena komparace vybraných ukazatelů finanční analýzy 

společnosti ARMATURY Group a. s. společně s odvětvím, ve kterém podnik působí. 

Srovnání je provedeno za období let 2006-2010. Jak již bylo uvedeno výše, společnost je dle 

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zařazena do sekce C – Zpracovatelský 

průmysl, oddíl 28 – Výroba strojů a zařízení j. n., pododdíl 28.14 – Výroba ostatních 

potrubních armatur.  

Vzhledem k tomu, že Klasifikace ekonomických činností  CZ-NACE nahradila od 

roku 2008 původní OKEČ (Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností), byla veškerá 

data za rok 2006 získána z aplikace „Benchmarkingový diagnostický systém finančních 

indikátorů INFA“, která je umístěna na webových stránkách MPO. Z důvodu zachování 

srovnatelnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu data za další roky přepočetlo, proto bylo 

v dalších letech čerpáno z dokumentů „Finanční analýza podnikové sféry za rok 2009 a 

2010“. Lze však konstatovat, že společnost působí v odvětví, u něhož přechod z OKEČ na 

CZ-NACE nezpůsobil výraznější rozdíly ve vývoji jednotlivých ukazatelů.  

 

Nejprve je srovnáván vývoj ukazatele rentability aktiv s odvětvím za období let       

2006 – 2010, výstupy této komparace jsou znázorněny v Grafu 4.5. 

 

Graf 4.5 Srovnání ROA s odvětvím 

 

 

Rentabilita aktiv (ROA) společnosti ARMATURY Group a.s. dosahovala ve 

sledovaném období horších výsledků, než průměrné hodnoty za dané odvětví. Z Grafu 4.5 lze 

vypozorovat téměř shodný vývoj ROA, do roku 2007 je patrná růstová tendence, k největšímu 

propadu však dochází shodně u podniku a odvětví po roce 2008, což bylo způsobeno 
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nepříznivými podmínkami na trzích, společnosti dosahovaly mnohem nižších tržeb, než 

v ostatních letech. Pro představu rentabilita aktiv za odvětví v roce 2009 dosáhla hodnoty     

6,15 %, ROA analyzované společnosti byla o 4,3 p. b. menší. V roce 2010 dochází v odvětví 

k rychlejšímu nárůstu ROA než u daného podniku, neboť ten je zbrzďován vysokým nárůstem 

stavu zásob a krátkodobých pohledávek. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu podniku dosahovala ve srovnání s oborovými 

hodnotami obdobně jako u předešlého ukazatele horších výsledků, což je patrné z Grafu 4.6. 

 

Graf 4.6 Srovnání ROE s odvětvím 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu společnosti AG vykazuje do roku 2008 růstovou 

tendenci, kdežto v odvětví docházelo již od roku 2007 k poklesu. Negativní vývoj ROE byl 

od roku 2008 ovlivněn celosvětovou finanční krizí, podniky, které chtěly situaci na trhu ustát, 

byly nuceny provést řadu úsporných opatření. Společnost AG rovněž optimalizovala své 

vnitřní procesy, což vedlo v roce 2010 k opětovnému nárůstu čistého zisku, tedy i výnosnosti 

vlastního kapitálu. Zvýšení ROE však bylo v roce 2010 výraznější u odvětví jako celku. 

 

Nákladovost vlastního kapitálu procházela ve sledovaném období zajímavým 

vývojem, který je zachycen v Grafu 4.7. 
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Graf 4.7 Srovnání RE s odvětvím 

 

 

Komparací nákladů vlastního kapitálu podniku s odvětvím bylo zjištěno, že společnost 

ARMATURY Group a.s. dosahovala od roku 2007 lepších výsledků, než ostatní firmy 

v odvětví. Pozitivní vliv na vývoj RE má především celková likvidita podniku a ukazatel 

samofinancování, který je příznivější, než u ostatních firem v oboru. Navíc v případě 

analyzované společnosti netvoří strukturu nákladu vlastního kapitálu riziková přirážka za 

finanční stabilitu, neboť ta je vzhledem k výši celkové likvidity nulová.  

V roce 2006 je RE podniku (16,51 %) horší než v případě odvětví (13,32 %), což je 

způsobeno vysokou výší rizikové přirážky za podnikatelské riziko, která se podílí na 

nákladech vlastního kapitálu. Vývoj RE je v dalších letech téměř shodný, v roce 2007 dochází 

ke zlepšení ukazatele, s příchodem hospodářské recese je do roku 2009 patrný nárůst nákladů 

vlastního kapitálu, který je v následujícím roce vystřídán snížením RE. 

 

Jednotlivé ukazatelé likvidity jsou ve sledovaném období srovnány s průměrnými 

hodnotami za odvětví, vše je zobrazeno v Tab. 4.11. 

 

Tab. 4.11 Srovnání likvidity s odvětvím 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

L3: celková 

likvidita 

podnik 3,92 2,78 2,53 3,22 2,00 

odvětví 1,71 1,37 1,31 1,42 1,59 

L2: pohotová 

likvidita 

podnik 1,43 1,10 1,11 1,42 0,98 

odvětví 1,04 0,83 0,76 0,91 1,05 

L1: okamžitá 

likvidita 

podnik 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 

odvětví 0,26 0,23 0,19 0,36 0,42 
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Celková likvidita společnosti dosahuje ve sledovaném období vyšší úrovně, než 

odvětví, je ovšem nutné podotknout, že do roku 2009 se výsledné hodnoty společnosti 

nepohybují v doporučeném intervalu 1,5 – 2,5. Vývoj celkové likvidity v odvětví je 

stabilnější, než v případě AG.  

Pohotová likvidita společnosti je do roku 2009 vyšší, než u odvětví, což lze vnímat 

velmi pozitivně, navíc se výsledné hodnoty pohybují v doporučeném intervalu 1,1 – 1,5. 

Pouze v roce 2010 je pohotová likvidita podniku o 0,07 p. b. nižší, než za odvětví. Tento 

rozdíl je velmi nepatrný, celkově lze hodnotit vývoj pohotové likvidity společnosti příznivě.  

V případě okamžité likvidity dosahuje lepších výsledků odvětví, což se dalo předem 

očekávat, společnost ARMATURY Group a. s. má velmi nízký stav pohotových platebních 

prostředků. Vývoj okamžité likvidity odvětví je do roku 2008 klesající, od roku 2009 je patrná 

růstová tendence. 

 

Obrátka aktiv společnosti byla srovnávána s průměrnými hodnotami dosaženými za 

odvětví, jejich vývoj je uveden v Grafu 4.8. 

 

Graf 4.8 Srovnání obratu aktiv s odvětvím 

 

 

Z Grafu 4.8 je patrný velmi kolísavý vývoj obrátky aktiv. Na počátku sledovaného 

období ostatní podniky v odvětví využívaly svůj majetek lépe, než AG, mezi roky 2007 – 

2008 byla obrátka aktiv společnosti téměř totožná s odvětvím, nicméně v následujícím roce na 

tom byla společnost lépe, než odvětví. V roce 2010 u společnosti došlo k vysokému nárůstu 

zásob a krátkodobých pohledávek, čímž došlo k poklesu obrátky aktiv, podniky v odvětví 

dosáhly nepatrně lepší obrátkovosti. 
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Posledním srovnávaným ukazatelem je koeficient samofinancování, který 

představuje podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Názorné srovnání analyzovaného 

podniku s odvětvím je zobrazeno v Grafu 4.9. 

 

Graf 4.9 Srovnání koeficientu samofinancování 

 

 

Ukazatel samofinancování společnosti AG převyšuje ve sledovaném období hodnoty 

dosažené v odvětví, znamená to tedy, že společnost financuje své aktivity především 

z vlastních zdrojů. V případě podniku je s výjimkou roku 2009 patrná klesající tendence 

ukazatele samofinancování, společnost zvyšovala podíl bankovních úvěrů na financování. 

V roce 2009 společnosti ubyly zakázky, bylo sníženo množství zásob na skladě a krátkodobé 

pohledávky, došlo ke snížení bilanční sumy aktiv což se odrazilo na zvýšení koeficientu 

samofinancování. 

 

4.4 Zhodnocení finanční situace podniku 

Finanční situace společnosti ARMATURY Group a.s. byla hodnocena na základě 

veřejně dostupných účetních výkazů za období let 2006 – 2010, které jsou obsahem 

Přílohy č. 1 až 3. Zhodnocení finančního zdraví společnosti bylo provedeno pomocí 

standardních metod finanční analýzy, k posouzení komplexní finanční výkonnosti bylo 

využito vybraných bankrotních a bonitních modelů. Dále byla pozornost věnována 

ekonomické přidané hodnotě a srovnání společnosti s odvětvím, v rámci kterého působí. 

Závěrečné zhodnocení dosažených výsledků společnosti je uvedeno níže. 

Podstatný vliv na vývoj finanční situace analyzovaného podniku měla finanční krize, 

která na společnost dopadla v plném rozsahu v roce 2009, společnosti výrazně poklesly tržby, 

došlo ke zhoršení většiny poměrových ukazatelů. Obrat společnosti vykazoval do té doby 
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rostoucí trend, rok 2008 byl pro společnost nejúspěšnější v její historii, tržby dosahovaly výše 

1,6 mld. Kč. Dopady finanční krize se společnost snažila zmírnit zavedením úsporných 

opatření v oblasti logistiky, výroby a nákupu. Úsporám se nevyhnulo ani snižování počtu 

zaměstnanců, přibližně 40 pracovníků přešlo do podniku, který kooperuje a vyrábí převážně 

pro AG. 

 

V oblasti rentability společnosti byl zaznamenán značně nestabilní vývoj. Do roku 

2007 docházelo ke zvyšování rentability, od druhé poloviny roku 2008 je patrný pokles 

rentability, společnosti klesaly tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb. V roce 2010 

společnost využila příznivého vývoje na trzích s výrobky, došlo k navýšení zisku, tedy i 

rentability. Nejlepších výsledků dosahovala společnost v případě rentability dlouhodobých 

zdrojů (ROCE). ROE dosahovala v průběhu sledovaného období nižších hodnot než 

výnosnost cenných papírů garantovaných státem. Celková úroveň rentability společnosti byla 

nižší, než průměrné hodnoty rentability dosažené v průmyslu. Vývoj byl téměř obdobný, 

pouze v roce 2010 se ROA i ROE zvyšovalo výrazněji u odvětví jako celku, než u dané 

společnosti. 

 

V případě zadluženosti je patrné navyšování podílu cizích zdrojů na financování 

společnosti. Tento jev lze vnímat pozitivně, neboť zadluženost společnosti se pohybuje na 

nízké úrovni (25 % - 45 %), navíc cizí zdroje jsou levnější pro financování a úrokové náklady 

jsou daňově uznatelné. Společnost čerpá především kontokorentní a revolvingové úvěry, 

dlouhodobé úvěry začala využívat od roku 2008, nedochází u nich k navyšování.  

Na základě provedené analýzy ekonomické přidané hodnoty je patrné, že zvyšování 

podílu cizích zdrojů na financování společnosti má pozitivní vliv na hodnotu společnosti pro 

vlastníky. V roce 2008 a 2010, kdy došlo k nejvýraznějšímu nárůstu cizích zdrojů, měl 

ukazatel zadluženosti finanční páka prakticky největší vliv na ekonomickou přidanou hodnotu 

společnosti. 

Zadluženost vlastního kapitálu dosahovala do roku 2009 nízkých hodnot (v rozmezí 

30 – 65 %), v roce 2010 se již společnost přiblížila doporučenému pásmu 80 – 120 %. 

Z pohledu finanční stability dosahuje společnost lepších výsledků, než ostatní podniky 

v oboru, což potvrzuje výše uvedené, společnost ARMATURY Group a.s. si může dovolit 

zvyšovat podíl cizích zdrojů na financování. Nicméně v roce 2010 se společnost přiblížila 

oborovým hodnotám, kdy byla financována z vlastních zdrojů z 54,52 % oproti podnikům 

v odvětví, které byly financovány z vlastních zdrojů ze 46,90 %.  
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Z hlediska likvidity lze společnost považovat za schopnou dostát svým závazkům. 

Celková likvidita společnosti je na vyšší úrovni než u ostatních firem v odvětví, v některých 

letech dokonce převyšuje doporučený interval (1,5 – 2,5), což je spojeno s nízkou 

zadlužeností společnosti, nicméně v roce 2010 společnost již dosáhla optimálních hodnot. 

Pohotová likvidita představuje silnou stránku společnosti, jednak se dosažené hodnoty 

pohybují v doporučeném intervalu (1,1 – 1,5), ale zároveň je na tom společnost mnohem lépe, 

než ostatní společnosti v daném odvětví. Na druhou stranu slabou stránkou společnosti je její 

okamžitá likvidita, což bylo předvidatelné, neboť AG drží velmi nízký stav pohotových 

platebních prostředků, čerpá kontokorentní úvěry, což způsobuje zanedbatelnou hodnotu 

peněžních prostředků v bankách. Podniky v odvětví v tomto případě dosahují příznivějších 

výsledků okamžité likvidity. 

 

V oblasti aktivity společnost váže poměrně dlouhou dobu své zásoby ve výrobním 

procesu, měla by se zaměřit na zkracování doby obratu zásob. Na základě srovnání obrátky 

aktiv s odvětvím bylo zjištěno, že společnost využívá svůj majetek zhruba na stejné úrovni 

jako ostatní podniky v odvětví, nejsou zde příliš velké rozdíly.  

Problémovou oblastí je doba obratu pohledávek, která je vyšší, než doba obratu 

závazků, společnost nedodržuje pravidlo solventnosti. Zjednodušeně řečeno by odběratelé 

neměli společnost ARMATURY Group a.s. považovat za svou banku. Společnost by se měla 

zaměřit na zkracování doby splatnosti odběratelských faktur, neboť sama nemá dostatečné CF 

na financování svých potřeb a je nucena využívat krátkodobé kontokorentní a revolvingové 

úvěry, čímž ji vznikají nákladové úroky. 

 

Pro komplexní zhodnocení finanční výkonnosti podniku bylo využito vybraných 

bankrotních a bonitních modelů. Aplikací Altmanova bankrotního modelu pro rozvojové 

trhy bylo zjištěno, že společnost není bezprostředně ohrožena finanční tísní a tudíž není na 

místě se obávat bankrotu. V případě Indexu IN05 se společnost nachází v tzv. „šedé zóně“, 

což znamená, že společnost není ohrožena bankrotem, ale zároveň není schopna vytvářet 

ekonomickou přidanou hodnotu pro vlastníky, což bylo posléze potvrzeno. V roce 2010 se 

společnost přiblížila velmi blízko k dolní hranici pásma, které charakterizuje podniky 

s finančními problémy, což bylo způsobeno velmi výrazným nárůstem cizích zdrojů. Taflerův 

model pouze potvrdil výše uvedenou skutečnost, a sice, že společnost lze považovat za 

platebně schopnou, s nízkou pravděpodobností bankrotu. 
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Z bonitních modelů byl vybrán Kralickův rychlý Quick-test, kterým byla zjištěná 

opětovně nevyhraněná finanční situace společnosti, neboť se společnost pohybuje v tzv. „šedé 

zóně“. 

 

Finanční výkonnost podniku byla dále hodnocena na základě stanovení ekonomické 

přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí. Výsledkem je skutečnost, že 

společnost nedokázala v žádném roce v období let 2006 – 2010 vytvořit hodnotu pro 

vlastníky, kteří do ní investovali své prostředky. 

 

Vzhledem k tomu, že společnost dosahovala záporné ekonomické přidané hodnoty, bylo 

nutné k vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel vrcholový použít funkcionální metodu. 

Na základě provedeného pyramidového rozkladu bylo zjištěno, že na vrcholový ukazatel 

působilo každým rokem negativně zvyšování hodnoty vlastního kapitálu o nerozdělený zisk. 

Mezi roky 2006-2007 bylo dosaženo meziročního růstu ekonomické přidané hodnoty, což 

bylo způsobeno především nákladovostí vlastního kapitálu RE vlivem nízké rizikové přirážky 

RPOD. V období let 2007-2008 byla EVA ovlivněna pozitivním efektem finanční páky, 

nicméně hodnota pro vlastníky byla v těchto letech snížena především rentabilitou aktiv a 

vlastním kapitálem. K největšímu propadu hodnoty pro vlastníky (o -40 331 tis. Kč) došlo 

v roce 2009, důvodem byl negativní vývoj spreadu, respektive navýšení nákladovosti 

vlastního kapitálu RE. V roce 2010 dosahovala EVA výše - 66 225,15 tis. Kč, společnost 

překlenula nepříznivé podmínky na světových trzích úspornými opatření, podařilo se jí 

navýšit provozní výsledek hospodaření. Hodnota pro vlastníky byla v tomto roce ovlivněna 

pozitivní účinkem rentability tržeb, ale také finanční pákou, naopak negativně působila 

obratovost aktiv, společnost by se měla zaměřit na její zvyšování. 

 

V následujících letech nelze pravděpodobně očekávat pozitivní vývoj hospodářské 

situace, v současné době panuje na trzích obava z příchodu druhé vlny finanční krize. Navíc 

podniky mohou mít větší problém získat dostatečnou oporu při financování svých 

náročnějších investičních projektů, neboť většina bank v České republice omezuje svou 

úvěrovou angažovanost, což je způsobeno částečně tzv. dluhovou krizí. Nicméně dopad na 

společnost ARMATURY Group a.s. by neměl být příliš drastický, neboť společnosti se daří 

předstihnout konkurenci především díky její jasné a stabilní vlastnické struktuře a dostatku 

zakázek pro rok 2012. Majitelé společnosti zvolili cestu reinvestování zisků, zaměřují se na 

rozvoj společnosti, a to zejména její výrobní části, expanzi na nové trhy a realizaci velkých 
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komplexních zakázek. Toto tvrzení lze opřít o předběžné finanční výsledky za rok 2011, kdy 

se společnosti podařilo překročit její obrat přes hranici 2 mld. Kč.  

Společnost do dalšího desetiletí své existence vstoupila s příznivými výsledky, vydrží-

li tento pozitivní trend i v dalších letech, ukáže pouze čas.  
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti společnosti 

ARMATURY Group a. s. Analýza finanční výkonnosti podniku byla provedena za období let 

2006 až 2010. Pomocí vybraných poměrových ukazatelů a predikčních modelů byla 

zhodnocena komplexní finanční situace společnosti a byla stanovena ekonomická přidaná 

hodnota. 

Diplomová práce je členěna do tří částí, v první části byla definována teoretická 

východiska finanční výkonnosti podniku, v druhé části diplomové práce byla představena 

daná společnost, následně byla provedena analýza absolutních a poměrových ukazatelů. 

V poslední části diplomové práce byly aplikovány vybrané bankrotní a bonitní modely, 

následně byla stanovena ekonomická přidaná hodnota. V rámci této části bylo provedeno 

celkové zhodnocení finanční situace společnosti, dosažené výsledky byly srovnány 

s odvětvím. 

Podstatný vliv na vývoj finanční situace společnosti měl dopad finanční krize, který se 

projevil v plném rozsahu v roce 2009. Na základě provedené analýzy poměrových ukazatelů 

lze konstatovat, že společnost dosahuje v oblasti rentability nižší úrovně, než je tomu u 

ostatních podniků v daném odvětví. V oblasti zadluženosti je patrné navyšování podílu cizích 

zdrojů na financování společnosti, což vzhledem k nízké úrovni zadluženosti rozhodně nelze 

vnímat negativně. Mezi silné stránky společnosti patří celková a pohotová likvidita, naopak 

slabou stránkou společnosti je okamžitá likvidita, jež dosahuje téměř nulových hodnot, neboť 

společnost trvale snižuje stav svých pohotových peněžních prostředků. Z poměrové analýzy 

ukazatelů aktivity vyplynulo, že by se společnost měla zaměřit na zkracování vázanosti aktiv 

a zásob ve výrobním procesu a snižování doby obratu pohledávek. 

Aplikací bankrotních a bonitních modelů bylo zjištěno, že společnost není 

bezprostředně ohrožena finanční tísní a neocitá se v současné době ve finančních problémech. 

Finanční výkonnost podniku byla dále hodnocena na základě stanovení ekonomické 

přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotového rozpětí, společnost nedokázala ve 

sledovaném období vytvořit hodnotu pro vlastníky, ukazatel EVA byl v období let 2006 – 

2010 vždy záporný. 

Vzhledem k nelehké hospodářské situaci, která v současné době obklopuje 

podnikatelské prostředí v České republice, bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se bude 

vyvíjet finanční situace společnosti a zda si udrží své dominantní postavení na trhu. 
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Příloha č. 1: Rozvaha ARMATURY Group a. s., v letech 2006-2010, Aktiva (v tis. Kč) 

AKTIVA Ř. 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 1 1 049 569 1 240 028 1 391 747 1 255 886 1 631 550 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 3 253 155 253 024 287 514 272 741 260 864 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 4 7 686 4 560 4 318 2 400 3 818 

Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  6 0 0 0 0 0 

Software 7 7 686 4 560 4 045 2 400 3 818 

Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 

Goodwill 9 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 273 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 13 223 316 246 687 275 592 262 003 244 447 

Pozemky 14 5 626 5 626 5 876 6 029 6 029 

Stavby 15 152 045 166 697 171 110 183 984 179 963 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 64 835 71 307 75 356 62 907 57 260 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 290 2 222 20 800 7 236 493 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 520 835 2 450 1 847 702 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 23 22 153 1 777 7 604 8 338 12 599 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 22 153 1 777 7 604 8 338 12 599 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 31 793 558 983 003 1 101 206 977 370 1 363 349 

Zásoby   (ř.33 až 38) 32 504 367 594 605 616 465 546 502 699 822 

Materiál 33 259 917 205 745 195 776 221 136 251 843 

Nedokončená výroba a polotovary 34 51 761 118 871 116 828 75 912 105 116 

Výrobky 35 46 019 73 686 69 246 75 221 45 048 

Zvířata 36 0 0 0 0 0 

Zboží 37 108 713 172 071 218 470 157 638 198 220 

Poskytnuté zálohy na zásoby 38 37 957 24 232 16 145 16 595 99 595 

Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 39 32 560 32 560 18 211 13 595 13 672 

Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 14 241 11 860 12 384 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 

43 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 265 268 

Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 46 32 560 32 560 3 970 1 470 1 020 

Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 48 249 697 353 813 465 421 415 748 649 004 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 245 045 328 741 452 171 373 948 449 718 



 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 26 663 187 773 

Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 
účastníky sdružení 

52 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 54 0 9 194 4 4 037 7 858 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 1 052 1 290 5 483 10 639 2 775 

Dohadné účty aktivní 56 0 12 088 3 823 23 872 

Jiné pohledávky 57 3 600 2 500 3 940 438 8 

Finanční majetek  (ř. 59 až 62) 58 6 934 2 025 1 109 1 525 851 

Peníze 59 925 749 1 091 1 035 851 

Účty v bankách 60 3 009 1 276 18 490 0 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 61 3 000 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 63 2 856 4 001 3 027 5 775 7 337 

Náklady příštích období  64 2 756 3 909 3 015 5 775 7 169 

Komplexní náklady příštích období 65 0 0   0 0 

Příjmy příštích období 66 100 92 12 0 168 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv AG (2006-2010) 

  



 

Příloha č. 2: Rozvaha ARMATURY Group a. s., v letech 2006-2010, Pasiva (v tis. Kč) 

PASIVA Ř. 2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 67 1 049 569 1 240 028 1 391 747 1 255 886 1 631 550 
Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 
) 

68 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 69 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 

Základní kapitál 70 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 73 -33 657 -1 567 5 942 6 676 11 133 

Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

76 -33 657 -1 567 5 942 6 676 11 133 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 77 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a 
ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 

78 310 193 243 067 243 067 243 067 243 067 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 310 193 243 067 243 067 243 067 243 067 

Statutární a ostatní fondy 80 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 
82 + 83) 

81 1 274 41 305 64 870 89 541 107 920 

Nerozdělený zisk minulých let  82 36 182 41 305 64 870 89 541 107 920 

Neuhrazená ztráta minulých let 83 -34 908 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 
85 + 118)/ 

84 5 123 23 564 24 671 18 379 26 257 

Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 85 265 436 432 374 551 997 397 023 741 948 

Rezervy   (ř. 87 až 90) 86 0 31 385 57 255 57 745 34 788 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 0 31 385 55 343 57 745 33 969 

Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 89 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 90 0 0 1 912 0 819 

Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 91 62 952 47 711 32 802 17 863 13 322 

Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 0 

Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 94 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 

95 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasívní 99 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 100 43 050 31 650 16 800 4 200 0 

Odložený daňový závazek 101 19 902 16 061 16 002 13 663 13 322 

Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 196 792 287 786 322 511 251 264 436 956 

Závazky z obchodních vztahů 103 152 488 223 694 227 163 133 158 276 152 

Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 1 038 2 060 

Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům družstva  
a k účastníkům sdružení 

106 0 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 107 17 228 28 134 42 505 75 061 116 305 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

108 3 122 4 933 6 057 4 997 5 362 

Stát - daňové závazky a dotace 109 3 527 11 788 9 931 6 013 1 706 

Kratkodobé přijaté zálohy 110 16 006 11 664 23 067 13 330 25 020 



 

Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní  112 667 1 157 7 065 11 601 3 863 

Jiné závazky 113 3 754 6 416 6 723 6 066 6 488 
Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 
117) 

114 5 692 65 492 139 429 70 151 256 882 

Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 26 148 17 736 13 529 

Bankovní úvěry krátkodobé 116 442 65 252 111 664 52 415 242 128 

Krátkodobé finanční výpomoci 117 5 250 240 1 617 0 1 225 

Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 0 85 0 0 25 

Výdaje příštích období 119 0 85 0 0 0 

Výnosy příštích období  120 0 0 0 0 25 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv AG (2006-2010) 

 

  



 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty ARMATURY Group a. s., v letech 2006-2010 (v tis. Kč) 

  Ř. 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží  1 484 229 888 469 944 980 725 139 576 386 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2 378 273 627 245 718 577 543 126 447 752 

Obchodní marže  (ř. 01-02) 3 105 956 261 224 226 403 182 013 128 634 

Výkony  (ř. 05+06+07) 4 504 111 888 377 915 830 763 656 742 085 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 334 096 491 561 540 819 511 126 558 565 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 6 690 102 126 -2 840 -34 475 -244 

Aktivace 7 163 325 294 690 377 851 287 005 183 764 

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 8 484 915 880 477 857 085 651 502 670 819 

Spotřeba materiálu a energie 9 363 171 727 835 699 478 495 749 525 792 

Služby 10 121 744 152 642 157 607 155 753 145 027 

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 125 152 269 124 285 148 294 167 199 900 

Osobní náklady (ř. 13+14+15+16) 12 102 920 174 140 207 198 179 100 185 406 

Mzdové náklady 13 73 843 125 478 149 100 129 660 134 246 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 25 776 43 797 52 413 44 354 45 831 

Sociální náklady 16 3 301 4 865 5 685 5 086 5 329 

Daně a poplatky 17 449 413 776 402 588 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 27 948 30 548 33 931 32 395 32 889 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
20+21 ) 

19 82 764 132 425 153 012 200 391 354 570 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 2 392 1 104 4 470 7 586 616 

Tržby z prodeje materiálu 21 80 372 131 321 148 542 192 805 353 954 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 

22 63 673 107 638 128 067 167 867 320 049 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 031 318 1 023 2 200 163 

Prodaný materiál 24 62 642 107 320 127 044 165 667 319 886 

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

25 111 46 246 24 953 82 850 -21 303 

Ostatní provozní výnosy 26 29 683 42 238 34 762 26 846 22 738 

Ostatní provozní náklady 27 34 490 46 869 38 260 35 527 26 181 

Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-
18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 

3

0 
        

30 8 008 37 933 39 737 23 263 33 398 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 32 560 0 1470 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 32 32 560 0 809 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 
36) 

33 0 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 1 098 513 790 

Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 -821 3 000 0 -3 000 0 

Výnosové úroky 42 255 155 387 1 109 275 

Nákladové úroky 43 772 3 616 6 010 4 499 6 078 

Ostatní finanční výnosy 44 23 115 69 469 143 039 94 857 68 529 

Ostatní finanční náklady 45 23 517 70 948 147 051 97 480 64 541 



 

Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-
41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ 

48 -98 -7 940 -7 876 -2 500 -1 025 

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) Q1+Q2 49 2 051 6 429 7 190 2 384 6 116 

     -splatná 50 0 10 270 7 249 4 723 6 457 

     -odložená 51 2 051 -3 841 -59 -2 339 -341 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 5 859 23 564 24 671 18 379 26 257 

Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 54 736 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 0 

     -splatná 56 0 0 0 0 0 

     -odložená 57 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 -736 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 
59) 

60 5 123 23 564 24 671 18 379 26 257 

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 
53 - 54) 

61 7 174 29 993 31 861 20 763 32 373 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv AG (2006-2010) 

  



 

Příloha č. 4: Horizontální analýza rozvahy – aktiva (v tis. Kč) 

 

Vstupní data pro výpočet horizontální analýzy aktiv 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 1 049 569 1 240 028 1 391 747 1 255 886 1 631 550 

Dlouhodobý majetek 253 155 253 024 287 514 272 741 260 864 

Dlouhodobý nehmotný majetek 7 686 4 560 4 318 2 400 3 818 

Dlouhodobý hmotný majetek 223 316 246 687 275 592 262 003 244 447 

Oběžná aktiva 793 558 983 003 1 101 206 977 370 1 363 349 

Zásoby 504 367 594 605 616 465 546 502 699 822 

Dlouhodobé pohledávky 32 560 32 560 18 211 13 595 13 672 

Krátkodobé pohledávky 249 697 353 813 465 421 415 748 649 004 

Krátkodobý finanční majetek 6 934 2 025 1 109 1 525 851 

Časové rozlišení 2 856 4 001 3 027 5 775 7 337 

 

Horizontální analýza aktiv 

  

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v 

% 

Aktiva celkem 190 459 18,15 151 719 12,24 -135 861 -9,76 375 664 29,91 

Dlouhodobý majetek -131 -0,05 34 490 13,63 -14 773 -5,14 -11 877 -4,35 

Dlouhodobý nehmotný majetek -3 126 -40,67 -242 -5,31 -1 918 -44,42 1 418 59,08 

Dlouhodobý hmotný majetek 23 371 10,47 28 905 11,72 -13 589 -4,93 -17 556 -6,70 

Oběžná aktiva 189 445 23,87 118 203 12,02 -123 836 -11,25 385 979 39,49 

Zásoby 90 238 17,89 21 860 3,68 -69 963 -11,35 153 320 28,05 

Dlouhodobé pohledávky 0 0,00 -14 349 -44,07 -4 616 -25,35 77 0,57 

Krátkodobé pohledávky 104 116 41,70 111 608 31,54 -49 673 -10,67 233 256 56,11 

Krátkodobý finanční majetek -4 909 -70,80 -916 -45,23 416 37,51 -674 -44,20 

Časové rozlišení 1 145 40,09 -974 -24,34 2 748 90,78 1 562 27,05 



 

Příloha č. 5: Horizontální analýza rozvahy – pasiva (v tis. Kč) 

Vstupní data pro výpočet horizontální analýzy pasiv 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 1 049 569 1 240 028 1 391 747 1 255 886 1 631 550 

Vlastní kapitál 784 133 807 569 839 750 858 863 889 577 

Základní kapitál 501 200 501 200 501 200 501 200 501 200 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
310 193 243 067 243 067 243 067 243 067 

Výsledek hospodaření minulých let 1 274 41 305 64 870 89 541 107 920 

Výsledek hospodaření BÚO 5 123 23 564 24 671 18 379 26 257 

Cizí zdroje 265 436 432 374 551 997 397 023 741 948 

Rezervy 0 31 385 57 255 57 745 34 788 

Dlouhodobé závazky 62 952 47 711 32 802 17 863 13 322 

Krátkodobé závazky 196 792 287 786 322 511 251 264 436 956 

Časové rozlišení 0 85 0 0 25 

 

Horizontální analýza pasiv 

  

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

Pasiva celkem 190 459 18,15 151 719 12,24 -135 861 -9,76 375 664 29,91 

Vlastní kapitál 23 436 2,99 32 181 3,98 19 113 2,28 30 714 3,58 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
-67 126 -21,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření minulých let 40 031 3142,15 23 565 57,05 24 671 38,03 18 379 20,53 

Výsledek hospodaření BÚO 18 441 359,96 1 107 4,70 -6 292 -25,50 7 878 42,86 

Cizí zdroje 166 938 62,89 119 623 27,67 -154 974 -28,08 344 925 86,88 

Rezervy 31 385 nevyjádřeno 25 870 82,43 490 0,86 -22 957 -39,76 

Dlouhodobé závazky -15 241 -24,21 -14 909 -31,25 -14 939 -45,54 -4 541 -25,42 

Krátkodobé závazky 90 994 46,24 34 725 12,07 -71 247 -22,09 185 692 73,90 

Časové rozlišení 85 nevyjádřeno -85 -100,00 0 nevyjádřeno 25 nevyjádřeno 



 

Příloha č. 6: Vertikální analýza rozvahy – aktiva (v tis. Kč) 

 

  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Aktiva celkem 1 049 569 100 1 240 028 100 1 391 747 100 1 255 886 100 1 631 550 100 

Dlouhodobý majetek 253 155 24,12 253 024 20,40 287 514 20,66 272 741 21,72 260 864 15,99 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 7 686 0,73 4 560 0,37 4 318 0,31 2 400 0,19 3 818 0,23 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 223 316 21,28 246 687 19,89 275 592 19,80 262 003 20,86 244 447 14,98 

Oběžná aktiva 793 558 75,61 983 003 79,27 1 101 206 79,12 977 370 77,82 1 363 349 83,56 

Zásoby 504 367 48,05 594 605 47,95 616 465 44,29 546 502 43,52 699 822 42,89 

Dlouhodobé pohledávky 32 560 3,10 32 560 2,63 18 211 1,31 13 595 1,08 13 672 0,84 

Krátkodobé pohledávky 249 697 23,79 353 813 28,53 465 421 33,44 415 748 33,10 649 004 39,78 

Krátkodobý finanční 

majetek 6 934 0,66 2 025 0,16 1 109 0,08 1 525 0,12 851 0,05 

Časové rozlišení 2 856 0,27 4 001 0,32 3 027 0,22 5 775 0,46 7 337 0,45 

 

 



 

Příloha č. 7:  Vertikální analýza rozvahy – pasiva (v tis. Kč) 

 

  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Pasiva celkem 1049569 100 1240028 100 1391747 100 1 255 886 100 1 631 550 100 

Vlastní kapitál 784133 74,71 807569 65,13 839750 60,34 858 863 68,39 889 577 54,52 

Základní kapitál 501200 47,75 501200 40,42 501200 36,01 501 200 39,91 501 200 30,72 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 

a ostatní fondy ze zisku 310193 29,55 243067 19,60 243067 17,46 243 067 19,35 243 067 14,90 

Výsledek hospodaření minulých 

let 1274 0,12 41305 3,33 64870 4,66 89 541 7,13 107 920 6,61 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 5123 0,49 23564 1,90 24671 1,77 18 379 1,46 26 257 1,61 

Cizí zdroje 265436 25,29 432374 34,87 551997 39,66 397 023 31,61 741 948 45,48 

Rezervy 0 0,00 31385 2,53 57255 4,11 57 745 4,60 34 788 2,13 

Dlouhodobé závazky 62952 6,00 47711 3,85 32802 2,36 17 863 1,42 13 322 0,82 

Krátkodobé závazky 196792 18,75 287786 23,21 322511 23,17 251 264 20,01 436 956 26,78 

Časové rozlišení 0 0,00 85 0,01 0 0,00 0 0,00 25 0,00 



 

Příloha č. 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

  

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

absolutní 

změna 

relativní 

změna v % 

Tržby za prodej zboží  404 240 83,48 56 511 6,36 -219 841 -23,26 -148 753 -20,51 

Náklady vynaložené na prodané zboží 248 972 65,82 91 332 14,56 -175 451 -24,42 -95 374 -17,56 

Obchodní marže 155 268 146,54 -34 821 -13,33 -44 390 -19,61 -53 379 -29,33 

Výkony 384 266 76,23 27 453 3,09 -152 174 -16,62 -21 571 -2,82 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 157 465 47,13 49 258 10,02 -29 693 -5,49 47 439 9,28 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 95 436 1426,55 -104 966 -102,78 -31 635 1113,91 34 231 -99,29 

Aktivace 131 365 80,43 83 161 28,22 -90 846 -24,04 -103 241 -35,97 

Výkonová spotřeba 395 562 81,57 -23 392 -2,66 -205 583 -23,99 19 317 2,96 

Přidaná hodnota 143 972 115,04 16 024 5,95 9 019 3,16 -94 267 -32,05 

Osobní náklady 71 220 69,20 33 058 18,98 -28 098 -13,56 6 306 3,52 

Daně a poplatky -36 -8,02 363 87,89 -374 -48,20 186 46,27 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 600 9,30 3 383 11,07 -1 536 -4,53 494 1,52 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 49 661 60,00 20 587 15,55 47 379 30,96 154 179 76,94 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -1 288 -53,85 3 366 304,89 3 116 69,71 -6 970 -91,88 

Tržby z prodeje materiálu 50 949 63,39 17 221 13,11 44 263 29,80 161 149 83,58 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 43 965 69,05 20 429 18,98 39 800 31,08 152 182 90,66 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 46 135 41563,06 -21 293 -46,04 57 897 232,02 -104 153 -125,71 

Ostatní provozní výnosy 12 555 42,30 -7 476 -17,70 -7 916 -22,77 -4 108 -15,30 

Ostatní provozní náklady 12 379 35,89 -8 609 -18,37 -2 733 -7,14 -9 346 -26,31 

Provozní výsledek hospodaření 29 925 373,69 1 804 4,76 -16 474 -41,46 10 135 43,57 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -32 560 -100,00 1 470 nevyjádřeno -1 470 -100,00 0 nevyjádřeno 

Výnosové úroky -100 -39,22 232 149,68 722 186,56 -834 -75,20 

Nákladové úroky 2 844 368,39 2 394 66,21 -1 511 -25,14 1 579 35,10 

Ostatní finanční výnosy 46 354 200,54 73 570 105,90 -48 182 -33,68 -26 328 -27,76 

Ostatní finanční náklady 47 431 201,69 76 103 107,27 -49 571 -33,71 -32 939 -33,79 

Finanční výsledek hospodaření -7 842 8002,04 64 -0,81 5 376 -68,26 1 475 -59,00 

Daň z příjmů za běžnou činnost 4 378 213,46 761 11,84 -4 806 -66,84 3 732 156,54 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 17 705 302,18 1 107 4,70 -6 292 -25,50 7 878 42,86 

Mimořádný výsledek hospodaření 736 -100,00 0 nevyjádřeno 0 nevyjádřeno 0 nevyjádřeno 

Výsledek hospodaření za účetní období 18 441 359,96 1 107 4,70 -6 292 -25,50 7 878 42,86 



 

Příloha č. 9:  Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč) 

  2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Tržby za prodej zboží, vl. výrobků a služeb, materiálu 898 697 100 1 511 351 100 1 634 341 100 1 429 070 100 1 488 905 100 

Tržby za prodej zboží  484 229 53,88 888 469 58,79 944 980 57,82 725 139 50,74 576 386 38,71 

Náklady vynaložené na prodané zboží 378 273 42,09 627 245 41,50 718 577 43,97 543 126 38,01 447 752 30,07 

Obchodní marže 105 956 11,79 261 224 17,28 226 403 13,85 182 013 12,74 128 634 8,64 

Výkony 504 111 56,09 888 377 58,78 915 830 56,04 763 656 53,44 742 085 49,84 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 334 096 37,18 491 561 32,52 540 819 33,09 511 126 35,77 558 565 37,52 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 690 0,74 102 126 6,76 -2 840 -0,17 -34 475 -2,41 -244 -0,02 

Aktivace 163 325 18,17 294 690 19,50 377 851 23,12 287 005 20,08 183 764 12,34 

Výkonová spotřeba 484 915 53,96 880 477 58,26 857 085 52,44 651 502 45,59 670 819 45,05 

Přidaná hodnota 125 152 13,93 269 124 17,81 285 148 17,45 294 167 20,58 199 900 13,43 

Osobní náklady 102 920 11,45 174 140 11,52 207 198 12,68 179 100 12,53 185 406 12,45 

Daně a poplatky 449 0,05 413 0,03 776 0,05 402 0,03 588 0,04 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 948 3,11 30 548 2,02 33 931 2,08 32 395 2,27 32 889 2,21 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 82 764 9,21 132 425 8,76 153 012 9,36 200 391 14,02 354 570 23,81 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  2 392 0,27 1 104 0,07 4 470 0,27 7 586 0,53 616 0,04 

Tržby z prodeje materiálu 80 372 8,94 131 321 8,69 148 542 9,09 192 805 13,49 353 954 23,77 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 63 673 7,09 107 638 7,12 128 067 7,84 167 867 11,75 320 049 21,50 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 111 0,01 46 246 3,06 24 953 1,53 82 850 5,80 -21 303 -1,43 

Ostatní provozní výnosy 29 683 3,30 42 238 2,79 34 762 2,13 26 846 1,88 22 738 1,53 

Ostatní provozní náklady 34 490 3,84 46 869 3,10 38 260 2,34 35 527 2,49 26 181 1,76 

Provozní výsledek hospodaření 8 008 0,89 37 933 2,51 39 737 2,43 23 263 1,63 33 398 2,24 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 32 560 3,62 0 0,00 1 470 0,09 0 0,00 0 0,00 

Výnosové úroky 255 0,03 155 0,01 387 0,02 1 109 0,08 275 0,02 

Nákladové úroky 772 0,09 3 616 0,24 6 010 0,37 4 499 0,31 6 078 0,41 

Ostatní finanční výnosy 23 115 2,57 69 469 4,60 143 039 8,75 94 857 6,64 68 529 4,60 

Ostatní finanční náklady 23 517 2,62 70 948 4,69 147 051 9,00 97 480 6,82 64 541 4,33 

Finanční výsledek hospodaření -98 -0,01 -7 940 -0,53 -7 876 -0,48 -2 500 -0,17 -1 025 -0,07 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2 051 0,23 6 429 0,43 7 190 0,44 2 384 0,17 6 116 0,41 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 859 0,65 23 564 1,56 24 671 1,51 18 379 1,29 26 257 1,76 

Mimořádný výsledek hospodaření -736 -0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek hospodaření za účetní období 5 123 0,57 23 564 1,56 24 671 1,51 18 379 1,29 26 257 1,76 



 

Příloha č. 10: Bankrotní a bonitní modely – výsledné hodnoty 

 

Altmanův bankrotní model v letech 2006 – 2010, výsledné hodnoty 

Položka Váha 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

X1 6,56 3,712 3,352 3,151 3,549 2,776 

X2 3,26 0,020 0,171 0,210 0,280 0,268 

X3 6,72 0,051 0,206 0,192 0,124 0,138 

X4 1,050 3,102 1,961 1,597 2,271 1,259 

Z-Skore  -  6,885 5,689 5,150 6,225 4,440 

 

 

Index IN05 v letech 2006 – 2010, výsledné hodnoty 

Položka Váha 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

K1 0,13 0,514 0,373 0,328 0,411 0,286 

K2 0,04 0,415 0,420 0,264 0,207 0,220 

K3 3,97 0,030 0,121 0,113 0,074 0,081 

K4 0,21 0,180 0,256 0,247 0,239 0,192 

K5 0,09 0,353 0,250 0,227 0,290 0,180 

IN05  -  1,492 1,420 1,180 1,220 0,959 

 

 

Taflerův model v letech 2006-2010, výsledné hodnoty 

Položka Váha 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

X1 0,53 0,022 0,070 0,065 0,049 0,041 

X2 0,13 0,397 0,381 0,403 0,472 0,394 

X3 0,18 0,034 0,042 0,042 0,036 0,048 

X4 0,160 0,023 0,002 0,003 0,003 0,004 

Z-Skore  -  0,476 0,494 0,513 0,561 0,487 

 

 

Kralickův rychlý Quick – test v letech 2006-2010, výsledné hodnoty 

Položka 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

R1 Vlastní kapitál/Aktiva 0,75 0,65 0,60 0,68 0,55 

R2 (Cizí zdroje - Pen. Prostředky)/provozní CF 7,97 4,30 6,59 2,96 19,58 

R3 EBIT/Aktiva 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 

R4 Provozní CF/provozní výnosy 0,04 0,07 0,05 0,09 0,03 

 

 

 

 



 

Příloha č. 11: Pyramidový rozklad ukazatele EVA za období let 2006/2007 

 

        
  EVA 

 

     

        
  -124 306,01 -38 587,69 

    

        
  85 718,31 -0,6896 

      

        
  85 718,31 

      

         
    

      

       
ROE-RE 

 
  VK 

    

      
  -15,85% -4,78% 

∙ 
784 133,00 807 569,00 

    

      
  11,07% -0,699 23 436,00 0,0299 

    

      
  88 135,85 

 
  -2 417,53 

    

        
  

        

      
        

       

     
ROE 

 
  RE 

      

    
  0,65% 2,92% 

 -  
16,51% 7,70%             

    
  2,26% 3,466 -8,81% -0,534   

  
  

 
  

    
  18 022,52 

 
  70 113,32   

  
  

 
  

   
          

   
  

  
  

 
  

  
  

   
  

 
    

 
  

  
  

 
  

  
EAT/EBIT 

 
ROA 

 
A/VK 

 
RF 

 
RLA   

  
0,640 0,621 

∙ 
0,76% 3,06% 

∙ 
133,85% 153,55% 

 
3,77% 4,28% 

+ 
2,92% 2,69% 

+ 

  
-0,019 -0,029 2,30% 3,009 19,70% 0,147   0,51% 0,1353 -0,23% -0,0781 

  
-410,64 

 
16 549,77 

 
1 883,39 

 
-3 914,01 

 
1 748,52   

   
  

 
    

         
  

 
      

  
        

   
      

 
EBT/EBIT 

 
EAT/EBT 

 
EBIT/T 

 
T/A 

 
RPOD 

 
RFINSTAB 

0,90 0,79 
∙ 

0,71 0,79 
 

0,01 0,03 
∙ 

0,86 1,22 
 

9,88% 0,47% 
+ 

0,00 0,00 

-0,11 -0,117 0,07 0,100 
 

0,02 1,817 0,36 0,423 
 

-9,42% -0,9529 0,00 nevyj. 

-1 747,27 
 

1 336,63 
 

12 106,06 
 

4 443,71 
 

72 278,81 
 

0,00 

 

 



 

Příloha č. 12: Pyramidový rozklad ukazatele EVA za období let 2007/2008 

        
  EVA 

      

        
  -38 587,69 -39 283,01 

      

        
  -695,32 0,0180 

      

        
  -695,32 

      

         
    

      

       
ROE-RE 

 
  VK 

    

      
  -4,78% -4,68% 

∙ 
807 569,00 839 750,00 

    

      
  0,10% -0,021 32 181,00 0,0398 

    

      
  826,23 

 
  -1 521,55 

    

        
  

        

      
        

       

     
ROE 

 
  RE 

      

    
  2,92% 2,94% 

 -  
7,70% 7,62%             

    
  0,02% 0,007 -0,08% -0,010   

  
  

 
  

    
  164,77 

 
  661,46   

  
  

 
  

   
          

   
  

  
  

 
  

  
  

   
  

 
    

 
  

  
  

 
  

  
EAT/EBIT 

 
ROA 

 
A/VK 

 
RF 

 
RLA   

  
0,621 0,621 

∙ 
3,06% 2,86% 

∙ 
153,55% 165,73% 

 
4,28% 4,55% 

+ 
2,69% 2,43% 

+ 

  
0,000 -0,001 -0,20% -0,067 12,18% 0,079   0,27% 0,0631 -0,26% -0,0961 

  
-13,35 

 
-1 664,67 

 
1 842,79 

 
-437,99 

 
419,18   

   
  

 
    

         
  

 
      

  
        

   
      

 
EBT/EBIT 

 
EAT/EBT 

 
EBIT/T 

 
T/A 

 
RPOD 

 
RFINSTAB 

0,79 0,80 
∙ 

0,79 0,77 
 

0,03 0,02 
∙ 

1,22 1,17 
 

0,47% 0,05% 
+ 

0,00 0,00 

0,01 0,014 -0,01 -0,014 
 

0,00 -0,031 -0,04 -0,037 
 

-0,42% -0,9010 0,00 nevyj. 

336,90 
 

-350,25 
 

-766,98 
 

-897,68 
 

680,27 
 

0,00 

                  

 



 

Příloha č. 13: Pyramidový rozklad ukazatele EVA za období let 2008/2009 

        
  EVA 

      

        
  -39 283,01 -79 614,01 

      

        
  -40 331,00 1,0267 

      

        
  -40 331,00 

      

         
    

      

       
ROE-RE 

 
  VK 

    

      
  -4,68% -9,27% 

∙ 
839 750,00 858 863,00 

    

      
  -4,59% 0,982 19 113,00 0,0228 

    

      
  -38 998,09 

 
  -1 332,91 

    

        
  

        

      
        

       

     
ROE 

 
  RE 

      

    
  2,94% 2,14% 

 -  
7,62% 11,41%             

    
  -0,80% -0,272 3,79% 0,498   

  
  

 
  

    
  -6 777,26 

 
  -32 220,83   

  
  

 
  

   
          

   
  

  
  

 
  

  
  

   
  

 
    

 
  

  
  

 
  

  
EAT/EBIT 

 
ROA 

 
A/VK 

 
RF 

 
RLA   

  
0,621 0,790 

∙ 
2,86% 1,85% 

∙ 
165,73% 146,23% 

 
4,55% 4,67% 

+ 
2,43% 2,55% 

+ 

  
0,169 0,273 -1,00% -0,351 -19,51% -0,118   0,12% 0,0264 0,12% 0,0486 

  
5 299,17 

 
-9 348,91 

 
-2 727,53 

 
-989,48 

 
-974,22   

   
  

 
    

         
  

 
      

  
        

   
      

 
EBT/EBIT 

 
EAT/EBT 

 
EBIT/T 

 
T/A 

 
RPOD 

 
RFINSTAB 

0,80 0,89 
∙ 

0,77 0,89 
 

0,02 0,02 
∙ 

1,17 1,14 
 

0,05% 3,72% 
+ 

0,00 0,00 

0,09 0,113 0,11 0,143 
 

-0,01 -0,330 -0,04 -0,031 
 

3,67% 79,5948 0,00 nevyj. 

2 358,04 
 

2 941,13 
 

-8 660,00 
 

-688,91 
 

-30 257,13 
 

0,00 

 

 



 

Příloha č. 14: Pyramidový rozklad ukazatele EVA za období let 2009/2010 

 

        
  EVA 

      

        
  -79 614,01 -66 225,15 

      

        
  13 388,86 -0,1682 

      

        
  13 388,86 

      

         
    

      

       
ROE-RE 

 
  VK 

    

      
  -9,27% -7,44% 

∙ 
858 863,00 889 577,00 

    

      
  1,83% -0,197 30 714,00 0,0358 

    

      
  15 955,67 

 
  -2 566,81 

    

        
  

        

      
        

       

     
ROE 

 
  RE 

      

    
  2,14% 2,95% 

 -  
11,41% 10,40%             

    
  0,81% 0,379 -1,01% -0,089   

  
  

 
  

    
  7 096,09 

 
  8 859,58   

  
  

 
  

   
          

   
  

  
  

 
  

  
  

   
  

 
    

 
  

  
  

 
  

  
EAT/EBIT 

 
ROA 

 
A/VK 

 
RF 

 
RLA   

  
0,790 0,786 

∙ 
1,85% 2,05% 

∙ 
146,23% 183,41% 

 
4,67% 3,71% 

+ 
2,55% 2,05% 

+ 

  
-0,004 -0,005 0,19% 0,105 37,18% 0,254   -0,96% -0,2056 -0,50% -0,1979 

  
-108,87 

 
2 210,67 

 
4 994,29 

 
3 499,78 

 
1 839,76   

   
  

 
    

         
  

 
      

  
        

   
      

 
EBT/EBIT 

 
EAT/EBT 

 
EBIT/T 

 
T/A 

 
RPOD 

 
RFINSTAB 

0,89 0,97 
∙ 

0,89 0,81 
 

0,02 0,02 
∙ 

1,14 0,91 
 

3,72% 2,75% 
+ 

0,00 0,00 

0,08 0,086 -0,07 -0,084 
 

0,01 0,378 -0,23 -0,198 
 

-0,97% -0,2599 0,00 nevyj. 

1 832,68 
 

-1 941,54 
 

7 162,63 
 

-4 951,96 
 

3 520,04 
 

0,00 

 


