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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu metodických problémů spojených se 

sestavením konsolidované účetní závěrky. Teoretická část je věnovaná obecně 

konsolidované účetní závěrce, její charakteristice a základním pojmům. V praktické části 

probíhá analýza vybraných problémů při sestavení konsolidované účetní závěrky 

v holdingu WALMARK za období od 1. 6. 2010 – 31. 5. 2011.  

 

ABSTRACT 

This thesis is aimed at the analysis of methodological problems related to the compilation 

of the final consolidated financial statement. The theoretical part is devoted to the final 

consolidated financial statements in general, their characteristics and basic concepts. 

The main selected problems concerning the consolidated financial statement 

of WALMARK holding for the period 01.06.2010-31.5.2011 are analyzed in the practical 

part of this thesis. 
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1 ÚVOD 

Moderní technologie, komunikační moţnosti, dynamika jevů, miliardy informací, ale také 

vysoká konkurence – to jsou základní prvky dnešní internacionální a globální ekonomiky. 

V současném vysoce konkurenčním prostředí opravdu není jednoduché podnikat. Avšak 

díky rychlému technologickému vývoji se podstatně sniţují bariéry vstupů firem do 

nových odvětví a na nové trhy. Novými trhy mohou být i zahraniční trhy, na něţ se firmy 

mají moţnost dostat několika způsoby: zaloţením pobočky, koupí fungující firmy nebo 

fúzí. Vznikají tak nové celky, jeţ pak nazýváme skupinou podniků, holdingem nebo 

koncernem, které jsou kapitálově propojené, avšak právně samostatné podniky. Odlišují se 

sice svou velikostí, strukturou nebo mírou kapitálového propojení, ale vţdy je spojuje jedna 

věc – povinnost sestavování společné účetní závěrky za celou skupinu – tzv. konsolidované 

účetní závěrky. Konsolidovaná účetní závěrka znamená účetní závěrku skupiny podniků, 

jeţ slučuje stav majetku a závazků a dosaţené hospodářské výsledky mateřského podniku 

s jeho podílovou účastí v podnicích, v nichţ má podstatný nebo rozhodující vliv. 

Výkazy konsolidované účetní závěrky následně podávají informace o skutečné finanční 

situaci celé skupiny jako jednoho podniku – coţ je důleţité nejen pro vlastníky 

a manaţery, ale i pro externí subjekty.  

Sestavení konsolidované účetní závěrky není jednoduchý proces. Její pracnost závisí na 

více faktorech – velikosti konsolidačního celku, majetkovém propojení, firemních 

postupech, programovém vybavení apod. Cílem této diplomové práce tedy je analyzovat 

metodické problémy při sestavování konsolidované účetní závěrky. 

Tato práce je rozdělena do tří kapitol, kde první kapitola je teoretická a další dvě jsou pak 

praktické. První kapitola se skládá ze dvou částí – konsolidované účetní závěrky podle 

českých předpisů a konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví. První část popisuje obecně, co je to konsolidace, jaké právní normy ji v ČR 

řeší, co je to konsolidační celek, kdo je povinen konsolidovat a kdo je povinen podrobit se 

konsolidaci. Dále jsou popsány metody konsolidací a také sestavení konsolidovaných 

účetních výkazů. Druhá část je věnována mezinárodním standardům účetního výkaznictví 

– definici a základním pojmům, vymezení konsolidačního celku a nakonec určení 

konsolidačních metod a pravidel.  
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V druhé kapitole je představena společnost WALMARK, a. s., historie této společnosti od 

jejího zaloţení aţ po současnost, organizační struktura a aktivity v tuzemsku a v zahraničí. 

Jsou zde zmíněny i dceřiné společnosti – jak v ČR, tak i v zahraničí. 

Třetí kapitola pak tvoří praktickou část, která je aplikována na holding WALMARK. Tato 

kapitola je rozdělena do tří částí. První část se věnuje přípravné etapě konsolidované účetní 

závěrky holdingu WALMARK. Nejdřív je zde vymezen konsolidační celek skupiny 

WALMARK, dále jsou pak popsána pravidla, termíny a ostatní kroky, které jsou potřebné 

k sestavení konsolidované závěrky.  

Druhá část praktické části analyzuje metody vylučování vzájemných vztahů ve skupině 

WALMARK, protoţe vylučování těchto vztahů bývá často velmi problematické a vznikají 

zde různé nesrovnalosti. 

Poslední část je věnována mimořádným operacím konsolidované účetní závěrky, jako je 

např. vyloučení finančních investic, fixace kapitálu nebo ukončovací činnost. 
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2 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Konsolidovaná účetní závěrka představuje účetní závěrku majetkově propojené skupiny 

podniků jako účetní závěrku jediného podniku. Informuje akcionáře a další uţivatele účetní 

závěrky o hospodaření managementu se svěřenými zdroji, finanční pozici, výkonnosti 

a o peněţních tocích. Není podkladem pro daňové účely nebo pro rozdělení zisku. 

V konsolidované účetní závěrce se neúčtuje, pouze se sestavují společné výkazy 

mateřského podniku s dceřinými, přidruţenými a společnými podniky – a to na základě 

jednotlivých účetních závěrek za příslušné účetní období a k datu řádné účetní závěrky 

mateřského podniku. 

Konsolidovanou účetní závěrku je moţno sestavit podle českých předpisů nebo podle 

mezinárodních účetních standardů. 

2.1 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 

2.1.1 Konsolidovaná účetní závěrka a hlavní pojmy 

Konsolidovanou účetní závěrku v české legislativě řeší: 

 § 22 aţ 22b, § 23 a § 23b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 § 62 – § 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Český účetní standard č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka.  

Český účetní standard pro podnikatele č. 020 Konsolidovaná účetní závěrka definuje 

konsolidovanou účetní závěrku jako účetní závěrku skupiny podniků, která slučuje stav 

majetku a závazků a dosaţené výsledky hospodaření konsolidující účetní jednotky s jeho 

podílovou účastí v ostatních účetních jednotkách, případně zahraničních podnicích, které 

jsou ovládanou, spoluovládanou nebo řízenou osobou, nebo ve kterých vykonává 

podstatný vliv. [13] 

Podle § 22 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konsolidovanou účetní závěrkou se 

rozumí účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace. Nestanoví-li se dále 

jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky se pouţijí i pro konsolidovanou 

účetní závěrku. [15] 

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má účetní 

jednotka (dále jen „konsolidující účetní jednotka“), která je obchodní společností a je 

ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par22
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par23
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par23a
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Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky dále má, za podmínek 

stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcími právními předpisy, 

osoba bez ohledu na její sídlo, pokud je:  

a) ovládanou osobou, s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je vykonáván společný 

vliv (dále jen „konsolidovaná účetní jednotka“), 

b) osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává 

společný vliv (dále jen „účetní jednotka pod společným vlivem“),  

c) osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv (dále jen 

„účetní jednotka přidruţená“). 

Společným vlivem se pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky rozumí takový 

vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami nezahrnutými do 

konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemţ osoba vykonávající společný vliv 

samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobě. 

Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku 

podle zvláštního právního předpisu, jenţ není rozhodující ani společný. Není-li prokázán 

opak, povaţuje se za podstatný vliv dispozice s nejméně 20 % hlasovacích práv.  

Konsolidovaná účetní závěrka musí být sestavena tak, aby podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku, účetních jednotek pod 

společným vlivem a účetních jednotek přidruţených. [15] 

2.1.2 Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a výjimky z povinnosti 

konsolidace 

Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku mají vţdy účetní jednotky, které jsou 

bankami nebo provozují pojišťovací a zajišťovací činnost podle zvláštních právních 

předpisů, a účetní jednotky
1
, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování 

na regulovaném trhu cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie.  

Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za skupinu účetních jednotek má dále 

i mateřská společnost, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za které se 

konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, uvedené účetní jednotky na základě svých 

posledních řádných účetních závěrek překročily nebo dosáhly dvou ze tří níţe uvedených 

kritérií: 

                                                 
1 pro sestavení konsolidované účetní závěrky pouţiji mezinárodní účetní standardy 
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1. aktiva celkem větší neţ 350 000 000 Kč; úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění 

neupraveném o rezervy, opravné poloţky a odpisy majetku, 

2. roční úhrn čistého obratu větší neţ 700 000 000 Kč; výše výnosů sníţená o prodejní 

slevy, dělená počtem započatých měsíců, pro které trvalo účetní období, a vynásobená 

dvanácti, 

3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena 

k druţstvu, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, 

činí v průběhu účetního období více neţ 250. [11] 

Do konsolidačního celku nemusí být zahrnuty konsolidované účetní jednotky tvořící 

konsolidační celek, jestliţe: 

a) podíl na konsolidačním celku není významný z hlediska podání věrného 

a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku. 

Pokud však u dvou a více takových konsolidovaných účetních jednotek je jejich 

souhrnný podíl významný, jsou tyto účetní jednotky zahrnuty do konsolidované 

účetní závěrky, 

b)  dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu 

jejích práv ohledně nakládání s majetkem nebo řízení uvedených konsolidovaných 

účetních jednotek, nebo výjimečně nelze-li bez prokazatelně nutných 

nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně nutného zbytečného zdrţení získat 

informace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky, 

c) akcie nebo podíly konsolidovaných účetních jednotek jsou drţeny výhradně za 

účelem jejich prodeje. [14] 

Konsolidační celek také nevytváří konsolidující účetní jednotka, pokud je současně 

konsolidovanou účetní jednotkou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující 

osoby, která je konsolidující účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou řídící 

se právem členského státu Evropské unie (dále jen „jiná konsolidující účetní jednotka“), za 

předpokladu, ţe tato jiná konsolidující účetní jednotka: 

a) drţí veškeré akcie nebo podíly konsolidující účetní jednotky (k akciím nebo 

podílům drţeným na základě zvláštních právních předpisů, stanov nebo 

společenské smlouvy členy správních, řídících a dozorčích orgánů se nepřihlíţí), 
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b) drţí alespoň 90 % akcií nebo podílů konsolidující účetní jednotky a nesestavení 

konsolidované účetní závěrky schválili ostatní akcionáři nebo společníci 

konsolidující účetní jednotky,  

c) drţí méně neţ 90 % akcií nebo podílů konsolidující účetní jednotky a ostatní 

akcionáři nebo společníci, drţící určitý podíl v konsolidující účetní jednotce, 

nepoţádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení 

konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotky, přičemţ tento podíl 

činí celkem v případě akciové společnosti nejméně 10 % a v případě ostatních 

obchodních společností nejméně 20 %. [14] 

Výše uvedené ustanovení platí, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: 

a) konsolidující účetní jednotka a všechny jí konsolidované účetní jednotky jsou 

zahrnuty do konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku jiné konsolidující 

účetní jednotky, 

b) konsolidovaná účetní závěrka podle písmene a) a konsolidovaná výroční zpráva 

jsou sestaveny jinou konsolidující účetní jednotkou a jsou ověřeny auditorem podle 

práva státu, kterým se tato jiná konsolidující účetní jednotka řídí, 

c) konsolidovaná účetní závěrka podle písmene a) a konsolidovaná výroční zpráva 

podle písmene b) a zpráva auditora odpovědného za ověření této konsolidované 

účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, konsolidující účetní jednotka 

zveřejní podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tyto účetní záznamy 

musí být zveřejněny v českém jazyce, 

d) příloha k účetní závěrce konsolidující účetní jednotky obsahuje obchodní firmu 

a sídlo jiné konsolidující účetní jednotky, která konsolidovanou účetní závěrku 

podle písmene a) sestavila, a důvody nevytvoření konsolidačního celku. [14] 

Povinnosti konsolidující účetní jednotky: 

 včas sdělit konsolidovaným účetním jednotkám zahrnutým do konsolidačního 

celku, ţe budou konsolidovány, a současně jim sdělit informaci o vymezení 

konsolidačního celku,  

 stanovit a vyhlásit konsolidační pravidla, podle kterých konsolidované účetní 

jednotky upraví předkládané údaje pro sestavení konsolidované účetní závěrky. 

Tato pravidla obsahují zejména: 

 způsoby oceňování majetku a závazků,  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par21a
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 poţadavky na údaje, účetní záznamy a ostatní dokumenty určené pro 

konsolidaci, 

 termíny předkládání údajů, termíny předloţení konsolidovaných účetních 

závěrek niţších konsolidačních celků a termín sestavení konsolidované 

účetní závěrky za konsolidační celek v případě sestavování konsolidace po 

jednotlivých úrovních. 

 sestavit konsolidovanou závěrku, 

 vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu. 

Povinnosti konsolidované účetní jednotky: 

 poskytnout včas svoji účetní závěrku a veškeré ostatní dokumenty potřebné pro 

sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotce.  

2.1.3 Metody konsolidace 

Konsolidace se provádí způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních 

dílčích konsolidačních celků.  

Přímá konsolidace znamená konsolidaci všech účetních jednotek konsolidačního celku 

najednou, aniţ by bylo vyuţito konsolidovaných účetních závěrek sestavených za dílčí 

konsolidační celky.  

Konsolidací po jednotlivých úrovních se rozumí postupné sestavení konsolidovaných 

účetních závěrek za niţší celky, které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek 

vyšších konsolidačních celků.  

Konsolidující účetní jednotka je povinna při sestavování konsolidované účetní závěrky za 

konsolidační celek pouţít metodu: 

 plné konsolidace – v případě zahrnutí konsolidované účetní jednotky do 

konsolidované účetní závěrky. Tato metoda zahrnuje poloţky rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek v plné výši, po 

jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty konsolidující účetní jednotky, 

 poměrné konsolidace – v případě zahrnutí účetní jednotky pod společným vlivem 

do konsolidované účetní závěrky. Tato metoda zahrnuje poloţky rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty účetních jednotek pod společným vlivem v poměrné výši, 

odpovídající podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu těchto 
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účetních jednotek, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky, 

 konsolidace ekvivalencí (protihodnotou) – v případě zahrnutí účetní jednotky 

přidruţené do konsolidované účetní závěrky. Tato metoda přestavuje ocenění účasti 

konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidruţené ve výši podílu na 

vlastním kapitálu, po případném přetřídění a úpravách jednotlivých poloţek účetní 

závěrky. 

Zvolená metoda konsolidace se můţe změnit pouze ve výjimečných případech a účetní 

jednotky, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky, 

takovou změnu pak musí uvést v příloze účetní závěrky s odůvodněním a uvedením jejího 

vlivu na aktiva, pasiva a finanční situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované 

účetní závěrky. 

Přetříděním se provádějí takové operace v účetních závěrkách účetních jednotek 

vstupujících do konsolidace, u kterých je moţno přiřadit k sobě v procesu konsolidace 

stejnorodé poloţky a sčítat je.  

Úpravami je moţno provést operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidace 

v případech, kdy odlišné metody by zásadním způsobem ovlivnily pohled na ocenění 

majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na vykázaný výsledek hospodaření.  

Vyloučení znamená provést takové operace, které umoţní, aby konsolidovaná účetní 

závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které byly realizovány účetními jednotkami 

v konsolidaci. Jedná se především o vzájemné pohledávky a závazky, nákup a prodej zásob 

nebo dlouhodobého majetku, přijaté a vyplacené dividendy, dary a další operace mezi 

účetními jednotkami, které mají podstatný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření. 

Vyloučení vzájemných poloţek je velmi důleţité provést, protoţe konsolidovaná účetní 

závěrka musí podávat informace o konsolidačním celku ve vztahu k vnějšímu okolí. 

Metoda plné konsolidace 

Postup při metodě plné konsolidace:  

a) začlenění jednotlivých sloţek rozvahy a výkazů zisku a ztráty ovládaných 

a řízených osob v plné výši (po případném přetřídění a úpravách) do rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky, 
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b) vyloučení účetních případů mezi účetními jednotkami konsolidovaného celku, které 

vyjadřují vzájemné vztahy, 

c) vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis, 

d) rozdělení vlastního kapitálu ovládaných a řízených osob a jejich výsledku 

hospodaření na podíl připadající ovládající a řídící osobě a podíl menšinových 

drţitelů podílových cenných papírů a podílů emitovaných konsolidovanými 

podniky, 

e) vyloučení podílových cenných papírů a podílů, jejichţ emitentem je ovládaná 

a řízená osoba, a vlastního kapitálu této osoby, který se váţe k vylučovaným 

podílovým cenným papírům a podílům, 

f) vypořádání podílů se zpětnou vazbou, 

g) sumarizace údajů. [14] 

Etapy konsolidace plnou metodou:   

1. Přetřídění a úpravy poloţek účetních závěrek ovládajících a řídících osob a ovládaných 

a řízených osob. Přetřídění údajů za ovládající a řídící osoby a za ovládané a řízené 

osoby se provede s ohledem na doplněné poloţky konsolidované rozvahy 

a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovou náplň. Úpravy se 

uskuteční podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech. Úpravy 

tohoto charakteru se provedou pouze u těch ovládaných a řízených osob, jejichţ 

oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly 

a podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku v konsolidované 

účetní závěrce a vykázaný výsledek hospodaření. Účetní závěrky ovládaných 

a řízených osob, které mají sídlo v zahraničí a vedou účetnictví v cizí měně, se 

přepočítávají kursem platným ke dni, ke kterému je sestavována konsolidovaná účetní 

závěrka.  

2. Úpravy ocenění aktiv a závazků ovládané a řízené osoby. Liší-li se významně ocenění 

aktiv a závazků v účetnictví ovládaných a řízených osob od reálné hodnoty, provede se 

v souvislosti se stanovením konsolidačního rozdílu úprava ocenění na reálné hodnoty 

aktiv a závazků ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti na základním kapitálu. Do 

konsolidované účetní závěrky se zahrnou příslušná aktiva a závazky ovládané a řízené 

osoby v tomto upraveném ocenění. Pokud dojde k úpravám ocenění aktiv a závazků 

podle výše uvedeného ustanovení bodu 2. – provedou se zároveň úpravy zachycující 

rozdíly z operací po dni akvizice nebo zvýšení účasti na základním kapitálu, které 

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/020.aspx#n4_2_2
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vyplývají ze zahrnování příslušných aktiv nebo zúčtování příslušných závazků na vrub 

nebo ve prospěch výsledků hospodaření ovládané a řízené osoby, v ocenění těchto 

poloţek v účetnictví ovládané a řízené osoby a těmito operacemi vyjádřenými 

(oceněnými), v návaznosti na upravené ocenění příslušných poloţek aktiv a závazků 

pro potřeby konsolidace.  

3. Sumarizace údajů účetních závěrek ovládající a řídící osoby a ovládaných a řízených 

osob, kde ovládající a řídící osoba sečte přetříděné a upravené údaje ze své účetní 

závěrky s přetříděnými a upravenými údaji účetních závěrek ovládaných a řízených 

osob. 

4. Vyloučení vzájemných operací mezi ovládající a řídící osobou a ovládanými 

a řízenými osobami. Jedná se o: 

a) Vyloučení účetních operací bez vlivu na výsledek hospodaření – kompletně se 

vyloučí vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy v rámci 

konsolidačního celku, které mají významný vliv na stav majetku, závazků 

a výsledkové poloţky v konsolidované účetní závěrce. 

b) Vyloučení účetních operací s vlivem na výši výsledku hospodaření – při sestavování 

konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se vyloučí 

vzájemné operace mezi ovládající a řídící osobou a ovládanou a řízenou osobou, 

respektive mezi ovládanými a řízenými osobami navzájem, s významným vlivem 

na výsledek hospodaření konsolidačního celku, mimo jiné v těchto případech: 

 prodej a nákup zásob v rámci konsolidačního celku, 

 prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci konsolidačního celku, 

 přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v rámci konsolidačního 

celku. 

Při pouţití plné metody konsolidace se vyloučí vzájemné operace mezi ovládající 

a řídící osobou a ovládanými a řízenými osobami a také mezi ovládanými a řízenými 

osobami navzájem. Vyloučení vzájemných operací s vlivem na výsledek hospodaření 

se provede v souladu s vyhlášenými konsolidačními pravidly. V případě vylučování 

výsledku hospodaření, realizovaného z nákupů a prodejů zásob v rámci konsolidačního 

celku, je nutno opravit v konsolidované rozvaze a v konsolidovaném výkazu zisku 

a ztráty ocenění zásob a výnosy dosaţené z prodeje zásob. Pro účely této úpravy 

poloţek konsolidované účetní závěrky je moţno vyuţít pro úpravu výnosů a změnu 

ocenění zásob i průměrné rentability trţeb vypočítané u dodavatelů z celkového 

výsledku hospodaření nebo provozního výsledku hospodaření, popřípadě lze vyuţít 
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oborovou či výrobkovou výnosovou rentabilitu dodavatele či jiný přesnější postup. 

V případě vylučování výsledku hospodaření z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku 

se výnosy z prodeje dlouhodobého majetku opraví o rozdíl mezi prodejní cenou 

a zůstatkovou cenou u dodavatele. Zároveň se upraví oprávky dlouhodobého majetku 

v konsolidované účetní závěrce. O přijaté výnosy z dividend, respektive podílů na 

zisku, se sníţí výnosová poloţka konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a zároveň 

zvýší nerozdělený zisk minulých let nebo sníţí neuhrazená ztráta minulých let 

v konsolidované rozvaze. 

5. Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku 

a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního 

kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot 

aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení 

účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Za den akvizice se povaţuje 

datum, od něhoţ začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný vliv nad 

konsolidovaným podnikem. Konsolidační rozdíl se odepisuje do 20 let rovnoměrným 

odpisem – pokud neexistují důvody pro kratší dobu odpisování. Zvolená doba 

odpisování musí být spolehlivě prokazatelná a nesmí porušovat princip věrného 

a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Konsolidační rozdíl se zúčtovává do poloţky zúčtování aktivního konsolidačního 

rozdílu nebo zúčtování záporného konsolidačního rozdílu na vrub nákladů – respektive 

ve prospěch výnosů z běţné činnosti. Odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve 

zvláštní poloţce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. 

6. Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových cenných papírů 

a podílů. Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčlenění 

většinového podílu tvořeného součtem vlastního kapitálu ovládající a řídící osoby 

a jeho podílů na vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob a jejich oddělení od 

menšinových podílů, tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků na 

vlastním kapitálu těchto konsolidovaných podniků. Podíly, jejichţ emitentem je 

ovládaná a řízená osoba, a vlastní kapitál ovládané a řízené osoby, který se váţe 

k podílům v drţení ovládající a řídící osoby, se vyloučí z konsolidované rozvahy. 

7. Menšinový vlastní kapitál – jedná se o pasivní rozvahové poloţky, ve kterých se 

uvádějí menšinové podíly na vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob, v členění 

podílů na základním kapitálu, kapitálových fondech, fondech ze zisku, nerozděleném, 
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popřípadě neuhrazeném, výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření 

běţného účetního období. 

8. Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běţného období, kde výsledek 

hospodaření běţného účetního období za konsolidační celek se v konsolidovaném 

výkazu zisku a ztráty rozdělí v příslušném poměru na konsolidovaný výsledek 

hospodaření za účetní období vztahující se k ovládající a řídící osobě a na menšinový 

podíl na výsledku hospodaření vztahující se k ostatním akcionářům a společníkům 

ovládaných a řízených osob. 

9. Vypořádání podílů se zpětnou vazbou, kde tyto podíly se vypořádají v konsolidované 

účetní závěrce podle charakteru jejich pořízení. V případě, ţe jsou pořizovány 

krátkodobě se záměrem jejich prodeje – vykazují se v aktivech konsolidované rozvahy 

v poloţce krátkodobého finančního majetku. V případě jejich pořízení s cílem 

dlouhodobého vlastnictví jsou tyto podíly vykázány jako údaj představující sníţení 

vlastního kapitálu v poloţce „základního kapitálu“ ve výši jmenovité hodnoty 

a případný rozdíl je vypořádán v poloţce kapitálových fondů v konsolidované rozvaze 

a jsou uvedeny v příloze. [13] 

Konsolidace ekvivalenční metodou 

Postup při metodě konsolidace ekvivalenční metodou:  

a) vyloučení podílů z rozvahy účetní jednotky uplatňující podstatný vliv, jejichţ 

emitentem je konsolidovaný podnik pod podstatným vlivem, a jejich nahrazení 

samostatnou rozvahovou poloţkou podílů v ekvivalenci oceněných ve výši podílu 

na vlastním kapitálu konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem, 

b) vypořádání rozdílu mezi oceněním podílů a konsolidační rozvahovou poloţkou 

podílu v ekvivalenci vykázáním: 

 poměrné části výsledku hospodaření konsolidovaného podniku pod 

podstatným vlivem ve výši podílové účasti účetní jednotky uplatňující 

podstatný vliv v samostatné poloţce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty 

„Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ a v samostatné rozvahové 

poloţce „Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“, 

 konsolidačního rezervního fondu, který představuje akumulované podíly na 

výsledcích hospodaření v ekvivalenci minulých let osob pod podstatným 

vlivem ode dne jejich akvizice. Konsolidační rezervní fond obsahuje téţ 
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podíly konsolidovaného podniku na změnách v úhrnné výši ostatního 

vlastního kapitálu (tj. bez výsledku hospodaření) daného období. 

Pokud se konsolidace provádí po jednotlivých úrovních (dílčích konsolidačních celcích), 

část podílu na výsledku hospodaření konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem, 

zachycená v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty dílčího konsolidačního celku, se 

zahrnuje v plné výši do poloţky „Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ 

v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty za vyšší konsolidační celek. 

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci se týká výsledku hospodaření za běţné účetní 

období konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem a jeho výše se zjistí na základě 

podílové účasti účetní jednotky uplatňující podstatný vliv na konsolidovaný podnik pod 

podstatným vlivem a na základě skutečně dosaţeného výsledku hospodaření za období 

konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem ode dne akvizice do konce účetního 

období v roce akvizice konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem. V následujících 

letech se konsolidovaný výsledek hospodaření v ekvivalenci počítá jako součin podílové 

účasti a výsledku hospodaření konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem za účetní 

období. 

Pokud se konsolidace provádí přímou metodou, převezme se poměrná část na výsledku 

hospodaření konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem odpovídající podílové 

účasti účetní jednotky uplatňující podstatný vliv na konsolidovaném podniku pod 

podstatným vlivem na základě přímých i nepřímých podílů. 

Při pouţití ekvivalenční metody se vylučují prokazatelně zjistitelné vzájemné vztahy, které 

mají významný dopad na hodnotu vlastního kapitálu a výsledku hospodaření běţného 

období konsolidovaného podniku pod podstatným vlivem. 

Dividendy (podíly na zisku) obdrţené od účetních jednotek konsolidovaných ekvivalenční 

metodou se vyloučí z výkazu zisku a ztráty účetní jednotky uplatňující podstatný vliv 

a zvýší se o jejich výši poloţka konsolidovaného rezervního fondu. 

Konsolidační rozdíl se řeší stejně jako u plné metody. [13] 

Konsolidace poměrnou metodou 

Postup při metodě konsolidace poměrnou metodou:  

a) vzájemné vztahy včetně vypořádání podílů se zpětnou vazbou, 
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b) začlenění jednotlivých sloţek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v poměrné výši 

odpovídající podílu ovládající a řídící osoby na osobě, která je ovládána ve shodě 

s další nebo dalšími osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na základním 

kapitálu ovládané nebo řízené osoby po případném přetřídění a úpravách do 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky, 

c) vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis, 

d) vyloučení podílů, jejichţ emitentem je osoba ovládaná, ve shodě s další nebo 

dalšími osobami, pokud tyto osoby mají shodný podíl na základním kapitálu 

ovládané nebo řízené osoby, a vlastního kapitálu, který se váţe k vylučovaným 

podílům. 

Etapy konsolidace poměrnou metodou jsou obdobné etapám pouţitým při konsolidaci 

plnou metodou s tím, ţe vyloučení vzájemných operací mezi osobou ovládanou ve shodě 

s další nebo dalšími osobami v konsolidačním celku a vyloučení podílů se zpětnou vazbou 

se provede pouze v poměrné výši odpovídající podílu ovládající a řídící osoby na osobě, 

která je ovládána ve shodě. 

Konsolidační rozdíly se řeší stejně jako u plné metody. [13] 

2.1.4 Obsah konsolidované účetní závěrky  

Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje: 

 konsolidovanou rozvahu, 

 konsolidovaný výkaz zisku a ztráty, 

 přílohu za konsolidační celek. 

Dále můţe konsolidovaná účetní závěrka obsahovat: 

 přehled o změnách vlastního kapitálu za konsolidační celek, 

 přehled o peněţních tocích za konsolidační celek. 

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující účetní 

jednotky. Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a jí konsolidovaných účetních 

jednotek a účetních jednotek pod společným vlivem pouţité pro sestavení konsolidované 

účetní závěrky sestavují tyto účetní jednotky v zásadě ke stejnému okamţiku. Předchází-li 

rozvahový den poslední účetní závěrky některé z konsolidovaných účetních jednotek 

a účetních jednotek pod společným vlivem o více jak 3 měsíce rozvahový den, je tato 
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konsolidovaná účetní jednotka zahrnuta do konsolidačního celku na základě mezitímní 

účetní závěrky jí sestavené ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky. 

V případě účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle 

zvláštních právních předpisů, můţe uvedená doba činit aţ 6 měsíců. Délka účetního období 

při konsolidaci účetní závěrky musí být stejná. Dojde-li v průběhu účetního období ke 

změnám ve vymezení účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení 

konsolidované účetní závěrky podle § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, musí 

být tato informace uvedena v příloze v konsolidované účetní závěrce. [13] 

Konsolidovaná účetní závěrka i konsolidovaná výroční zpráva podléhají ověření auditorem 

a musí se zveřejňovat obdobně jako řádné účetní závěrky a výroční zprávy. [14] 

2.2 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH 

STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 

2.2.1 Definice a základní pojmy konsolidované účetní závěrky dle MÚS 

Mezinárodní účetní standardy definují konsolidovanou účetní závěrku jako účetní závěrku 

skupiny – prezentovanou jako účetní závěrku jediného podniku. Konsolidovanou účetní 

závěrku sestavují mateřské podniky, které mají investice do dceřiných podniků a na něţ se 

nevztahují výjimky. [9] 

Mateřský podnik je osvobozen od sestavování konsolidované účetní závěrky, pokud 

splňuje tyto čtyři podmínky: 

1. je sám plně nebo částečně vlastněným dceřiným podnikem jiné účetní jednotky a jeho 

ostatní vlastníci (včetně těch, kteří nemají právo hlasovat) byli o této skutečnosti 

informováni a nemají námitek, aby mateřský podnik konsolidovanou účetní závěrku 

nesestavil, 

2. dluhové a kapitálové nástroje mateřského podniku nejsou obchodovány na veřejném 

trhu, 

3. mateřský podnik neposkytl svoji účetní závěrku komisi pro cenné papíry či jiné 

regulační organizaci za účelem emise jakéhokoliv nástroje na veřejném trhu a 

4. nejvyšší nebo některý výše postavený mateřský podnik daného celku sestavuje 

konsolidovanou účetní závěrku, která je k dispozici pro veřejné vyuţití a která 

vyhovuje MÚS. [8] 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast3.aspx#par22
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Problematikou sestavování konsolidované účetní závěrky podle MÚS se zabývají zejména 

následující standardy: 

 IAS 27 – Konsolidovaná a individuální účetní závěrka (Consolidated and Separate 

Financial Statements) – stanoví pravidla pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky za skupinu podniků ovládanou mateřským podnikem, 

 IAS 28 – Investice do přidruţených podniků (Investment in Associates) – obsahuje 

pravidla pro vykazování investic do přidruţených podniků v účetních závěrkách 

investorů,  

 IAS 31 – Účasti ve společných podnicích (Interest in Joint Ventures) – obsahuje 

pravidla k vykazování majetkových účastí ve společných podnicích, jakoţto další 

formy majetkové účasti, 

 IFRS 3 – Podnikové kombinace – definuje pravidla pro prvotní zachycení 

podnikové kombinace a pro výpočet goodwillu. 

Definice základních pojmů standardu IAS 27: 

Individuální účetní závěrka (Separate Financial Statements) – jde o účetní závěrku 

zveřejňovanou mateřským podnikem, investorem u přidruţeného podniku nebo podílníkem 

na společném podnikání, ve kterém jsou investice vykazovány na základě přímého podílu 

na vlastním kapitálu, nikoliv na základě vykazovaných výsledků a čistých aktiv podniků, 

do nichţ bylo investováno. 

Mateřský podnik (Parent) – podnik, který má jeden nebo více podniků. 

Dceřiný podnik (Subsidiary) – účetní jednotka, včetně nepodnikové účetní jednotky, jako 

je partnerský podnik, která je ovládána jinou účetní jednotkou označovanou jako mateřský 

podnik. 

Skupina (Group) – představuje mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky. 

Kontrola/ovládání (Control) – jde o pravomoc řídit finanční a provozní politiku podniku 

tak, aby ovládající podnik získal uţitky z jeho aktivit. 

Nekontrolní podíl (Non-controlling interest) – taková část vlastního kapitálu dceřiného 

podniku, kterou nejde přímo ani nepřímo přiřadit mateřskému podniku. 
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2.2.2 Vymezení konsolidačního celku 

Mateřský podnik musí vymezit konsolidační celek, tzn. určit, které individuální závěrky 

dceřiných podniků budou zahrnuty do konsolidace. Dle IAS 27 do konsolidace musí být 

zahrnuty veškeré dceřiné podniky s výjimkou podniku, který drţí mateřská společnost za 

účelem prodeje
2
. Podle tohoto standardu jsou do konsolidace zahrnuty i dceřiné podniky 

s naprosto odlišnými aktivitami. Odlišnosti jsou pak vykázány v souladu s poţadavky 

standardu IAS 14 – Vykazování podle segmentů nebo IFRS 8 – Provozní segmenty.  

Nejdůleţitějším kritériem pro vymezení konsolidačního celku je určení vztahu mezi 

mateřským a dceřiným podnikem, tzn. moţnost mateřského podniku ovládat dceřiný 

podnik. Tato schopnost ovládání je daná výší hlasovacích práv, které vlastní mateřská 

společnost, a to přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jiného podniku na dceřiné 

společnosti.  

Ovládání je dáno kritériem vlastnictví více neţ 50 % hlasovacích práv. Pokud účetní 

jednotka vlastní méně neţ polovinu hlasovacích práv, můţe být klasifikovaná jako 

mateřský podnik, pokud: 

 na základě dohody s jinými investory má moc nad více neţ polovinou 

hlasovacích práv, 

  na základě stanov nebo dohody má moc ovládat finanční a provozní 

politiku účetní jednotky, 

 účetní jednotka je ovládána prostřednictvím představenstva nebo obdobného 

řídícího orgánu, ale má moc jmenovat nebo odvolávat většinu členů 

představenstva či obdobného orgánu, 

 účetní jednotka je kontrolována prostřednictvím představenstva nebo 

obdobného řídícího orgánu, ale má moc uplatnit většinu hlasů na schůzích 

představenstva nebo obdobného řídícího orgánu.  

2.2.3 Určení konsolidačních metod a pravidel 

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje spojením účetních závěrek mateřského podniku 

a všech dceřiných podniků, případně přidruţených a společných podniků. Pravidla pro 

sestavení účetních závěrek mateřského podniku a všech dceřiných podniků primárně určuje 

                                                 
2 Řídí se IFRS 5, s podmínkou, ţe k datu akvizice jsou splněná všechna kritéria tohoto standardu.  Pokud by nebyla 

splněná tato kritéria, to znamená, ţe by se nepodařilo tuto investici prodat, musí ji mateřský podnik zpětně zahrnout do 

konsolidované účetní závěrky – a to od okamţiku, kdy byla klasifikována jako investice drţená k prodeji. 
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standard IAS 27. Sloţitost konsolidace závisí především na kvalitě podkladových dat – tj. 

na přípravě individuálních účetních závěrek všech účetních jednotek konsolidačního celku.  

Prvním důleţitým krokem je stanovení okamţiku sestavení KÚZ. Účetní závěrky 

vstupující do konsolidace musí být sestaveny ke stejnému datu vykazování. Standard 

dovoluje pouţít účetní závěrku dceřiného podniku sestavenou k jinému datu, pokud toto 

datum není starší více neţ o 3 měsíce od data sestavení účetní závěrky mateřským 

podnikem. Účetní závěrku je pak nutno opravit o dopady podstatných transakcí a událostí, 

které nastaly v rozmezí mezi datem dané účetní závěrky a datem účetní závěrky 

mateřského podniku.  

Dalším důleţitým poţadavkem standardu IAS 27 při sestavování individuálních účetních 

závěrek je pouţití jednotných účetních pravidel pro podobné transakce a události za 

obdobných okolností. Mateřský podnik musí stanovit pravidla pro sestavení individuálních 

účetních závěrek a všechny účetní jednotky, vstupující do konsolidace, by měly podle 

těchto pravidel postupovat. Jsou to hlavně metody účetních odpisů pro jednotlivé druhy 

majetků, oceňovací základna, opravné poloţky, přeceňování v účetnictví, sestavení 

komentáře atd. 

Podle standardu IAS 27 konsolidovanou účetní závěrku sestavuje mateřský podnik plnou 

metodou konsolidace, při které se sčítají jednotlivé řádky ve výkazech. Musí být dodrţena 

tato konsolidační pravidla: 

 odstranění účetní hodnoty investice v kaţdém dceřiném podniku a podílu na 

vlastním kapitálu kaţdého dceřiného podniku, 

 vykázání goodwillu (v souladu s IFRS 3), 

 identifikování menšinových podílů na zisku nebo ztrátě konsolidovaných dceřiných 

podniků za vykazované období, 

 identifikování menšinových podílů na čistých aktivech konsolidovaných dceřiných 

podniků oddělených od vlastního kapitálu, který náleţí mateřskému podniku, 

 plné odstranění vnitroskupinové transakce (např. prodej dlouhodobých aktiv nebo 

výrobků a sluţeb mezi dcerou a matkou, vyplácení dividend). Z těchto operací 

vznikají pohledávky, závazky, výnosy a náklady, které nemají vztah k okolí a 

nadhodnocovaly by výsledky konsolidačního celku. [8] 
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Doporučené etapy plné konsolidace a konsolidační postupy: 

 Přípravná etapa: 

1. Zjištění, zda je účetní jednotka povinna sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku. 

2. Stanovení a oznámení konsolidačního celku. 

3. Určení konsolidačních pravidel a předání konsolidovaným účetním jednotkám. 

4. Školení zaměstnanců, kteří se podílejí na konsolidaci. 

5. Shromáţdění podkladů pro konsolidovanou závěrku. 

6. Kontrola a ověření jejich úplnosti, konzistence, logičnosti a správnosti. 

7. Odsouhlasení vzájemných vztahů. 

8. Zadání do systému. 

 Výpočtová etapa: 

1. Výpočet goodwillu / konsolidačního rozdílu a jeho odpisu. 

2. Přetřídění a úpravy poloţek účetních závěrek v souvislosti na konsolidačních 

pravidlech. 

3. Vyloučení vzájemných vztahů. 

4. Vyloučení podílových cenných papírů a vkladů dceřiného podniku. 

5. Vyloučení sloţek vlastního kapitálu dceřiného podniku, které byly vytvořeny 

před datem akvizice mateřského podniku. 

6. Výpočet menšinových podílů. 

7. Přenesení úprav z minulých let tak, aby byla zajištěna bilanční kontinuita. 

8. Součet jednotlivých řádků individuálních rozvah a výkazů zisků a ztrát 

mateřského podniku a dceřiných podniků s výše uvedenými úpravami. 

 Závěrečná etapa: 

1. Sestavení konsolidovaných výkazů. 

2. Sestavení konsolidované přílohy. 

3. Schválení statutárním orgánem. 

4. Ověření auditorem. 

5. Zveřejnění. [9] 
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3 PŘEDSTAVENÍ KONSOLIDUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY  

3.1 MATEŘSKÁ SPOLEČNOST WALMARK, A. S. 

3.1.1 Základní údaje 

Obchodní firma:   WALMARK, a. s. 

Zaloţení společnosti:  30. 7. 1990 

Sídlo:     Oldřichovice č. 44, 739 61 Třinec 

Identifikační číslo:  00536016 

Právní forma:  akciová společnost 

Předmět podnikání: výroba potravinových doplňků, výroba léčiv a nákup zboží za 

účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba a prodej 

kosmetických přípravků, distribuce léčivých přípravků, 

marketingové služby, výzkum a vývoj v oblasti přírodních 

a technických věd nebo společenských věd, poradenské 

a konzultační služby. 

Akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč,  

počet akcií: 90 v listinné podobě 

 Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč,  

počet akcií: 1500 v listinné podobě 

Základní kapitál:  105 000 000 Kč 

Statutární orgán:  Mgr. Adam Walach – předseda představenstva 

    RNDr. Valdemar Walach – 1. místopředseda představenstva 

    Ing. Petr Turoň – 2. místopředseda představenstva 

    Ing. Mariusz Wałach – člen představenstva 

    Ing. Roman Kantor – člen představenstva 

Dozorčí rada:  Ing. Věslava Štéblová – předseda dozorčí rady 

    Ing. Miroslav Haratek – člen dozorčí rady 

    Zuzana Turoňová – člen dozorčí rady [19] 
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3.1.2 Historie společnosti 

Společnost WALMARK, a. s. byla zaloţena 30. 7. 1990 jako společnost s ručením 

omezeným. Na začátku to byla ryze rodinná firma, která se orientovala na zahraniční 

obchodní aktivity v oblasti obchodu s výpočetní technikou a potřebami pro domácnost. 

V první polovině roku 1991 se firma přeorientovala na obchod se zemědělskými produkty, 

zejména pak na vývoz speciálních semen pro potravinářské účely. V druhé polovině roku 

1991 pak firma doplnila své obchodní aktivity o prodej nealkoholických nápojů a od roku 

1993 začala s výrobou vlastních nealkoholický nápojů, známých pod značkou „Relax“. 

V roce 1992 začala nejprve dováţet a posléze také vyrábět farmaceutické přípravky, 

doplňky stravy a prostředky léčebné kosmetiky. 

Uvedené tři hlavní směry podnikání společnosti, konstituované do tří divizí – divize 

zemědělství, divize potravin a divize farmacie – představovaly aţ do září 2001 základní 

články v organizační struktuře firmy. 

Dne 1. 6. 2001 došlo – na základě rozhodnutí valné hromady – ke změně právní formy, 

a to ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou. V roce 2001 přijalo také 

vedení společnosti rozhodnutí o strategické orientaci firmy na oblast farmacie – jako oboru 

s vysokou perspektivou růstu – a to i v mezinárodním měřítku. V návaznosti na toto 

rozhodnutí byla v září téhoţ roku odprodána divize zemědělských produktů a na konci 

roku 2004 i divize potravin. 

S pomocí takto získaných zdrojů společnost významně investovala do rozvoje své 

farmaceutické divize. Byl vybudován zcela nový výrobní závod, splňující normy SVP 

(Správné výrobní praxe), který patří k nejmodernějším v ČR.  

 

Obrázek 1: Výrobní závod WALMARK, a. s. v Třinci [20] 

Na základě úspěšně zvládnutého certifikačního procesu je WALMARK, a. s. od roku 2003 

drţitelem povolení k výrobě léčiv, vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

Významným mezníkem pro další rozvoj společnosti bylo zahájení výroby prvních léků 
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v září 2004 roku. Původní portfolio doplňků stravy, které dnes nabízí jeden z nejširších 

a nejucelenějších sortimentů výrobků na českém trhu, bylo rozšířeno o humánní léčiva. 

Prvním lékem uvedeným na trh byl licenční, volně prodejný přípravek Septofort. 

Tyto divestiční procesy byly doprovázeny i procesy akvizičními, a to v oblastech 

souvisejících s farmaceutickou výrobou a zdravým ţivotním stylem – v oblastech, které 

nabízejí reálné synergické efekty a větší potenciál pro další expanzi i v mezinárodním 

měřítku. Po převzetí společnosti ProFitness, a. s., v lednu 2005, provozující síť obchodů 

pro zdravý ţivotní styl Vitaland, získal WALMARK, a. s. na podzim roku 2006 majoritu 

a v roce 2008 pak 100% podíl ve společnosti Aminostar, která je předním tuzemským 

výrobcem doplňků stravy a výţivy pro sportovce. [20] 

3.1.3 Organizační struktura firmy 

Organizační struktura vyjadřuje uspořádání společnosti do organizačních útvarů. Uvádí 

funkční závislosti organizačních útvarů a pracovních míst v systému řízení a stanoví místa 

s rozhodovací pravomocí. 

 

 

Obrázek 2: Organizační schéma holdingu WALMARK, a. s. [20] 
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Ve společnosti jsou uplatňovány následující organizační struktury řízení (obr. č. 2): 

 liniová – stálá organizační struktura, 

 maticová – výkonný ředitel nebo ředitelé útvarů pověřují řešením konkrétních 

časově omezených úkolů, přesahujících působnost jednotlivých útvarů společnosti, 

projektové týmy. 

3.1.4 Obchodní aktivity v zahraničí 

Kromě silného postavení v ČR má firma WALMARK, a. s. také rychle expandující dceřiné 

společnosti v dalších osmi evropských státech (Slovensko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, 

Litva, Bulharsko, Lotyšsko a Francie) a dvě dceřiné společnosti, které jsou dočasně 

pozastavené (Španělsko a Itálie). Kromě toho společnost WALMARK, a. s. exportuje do 

dalších více neţ tří desítek zemí světa. Exportuje do těchto čtyř hlavních oblastí: 

 Země bývalého Sovětského svazu, kde WALMARK, a. s. drţí silné pozice 

v Kazachstánu a Ázerbájdţánu. V Estonsku je leadrem trhu doplňků stravy. Své 

aktivity rozvíjí i v Rusku, Bělorusku, Arménii a na Ukrajině. 

 Balkán, kde spolupracuje s obchodními partnery v Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku, 

Makedonii, Bosně a Hercegovině a nově také v Albánii.  

 Střední východ, kde se i přes tamější sloţitou legislativu podařilo realizovat prodeje 

do Kuvajtu, Spojených arabských emirátů, Jordánska či Turecka.  

 Země západní Evropy – tedy státy se silným konkurenčním prostředím – kde se 

podařilo vybudovat silnou pozici v segmentu kloubní výţivy ve Francii a navázat 

trvalou spolupráci s partnery v Portugalsku, Rakousku, Řecku a na Kypru.  

Produkty WALMARK – mimo tyto 4 oblasti – se daří vyváţet i do Vietnamu a v poslední 

době také do Kanady a Mongolska. 

Díky rychlému rozvoji zahraničně obchodních aktivit dnes skupina podniků WALMARK 

realizuje většinu svých trţeb v zahraničí. [20] 
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4 PROCES KONSOLIDACE SKUPINY WALMARK A JEHO JEDNOTLIVÉ 

ETAPY 

Praktická část této diplomové práce bude věnována konsolidované účetní závěrce skupiny 

WALMARK za hospodářský rok 2010/2011. Konsolidace je velmi sloţitý proces – proto 

bude tato práce zaměřena hlavně na problémové části při sestavení konsolidované účetní 

závěrky. Nejdříve však budou popsány všeobecné zásady a principy, které mateřská 

společnost WALMARK, a. s. při konsolidaci uplatňuje. 

Sestavení konsolidované účetní závěrky slouţí pro zprostředkování co nejvěrnějšího 

pohledu na situaci holdingu WALMARK po stránce majetkové, finanční a výnosové. KÚZ 

je významným informačním zdrojem – jak pro akcionáře a společníky skupiny 

WALMARK, tak pro odbornou veřejnost, analytiky a případné zahraniční investory. 

Výkazy KÚZ skupiny WALMARK za hospodářský rok 2010/2011 jsou uvedeny 

v přílohách č. 1 aţ č. 4. 

4.1 PŘÍPRAVNÁ ETAPA KONSOLIDACE  

4.1.1 Konsolidační celek   

Skupina holdingu WALMARK je tvořena mateřskou společností WALMARK, a. s. 

(konsolidující společnost) a jejími dceřinými a vnukovskými společnostmi (konsolidované 

společnosti) v tuzemsku a v zahraničí. Dceřinou společností se pro účely konsolidace 

rozumí společnost, v níţ mateřská společnost má rozhodující vliv prostřednictvím 

vlastnictví více neţ 50 % podílů na základním kapitálu, případně jinak vykonává kontrolu. 

Vnukovskou společností se pro účely konsolidace rozumí společnost, v níţ mateřská 

společnost má, prostřednictvím dceřiné společnosti, rozhodující vliv díky vlastnictví více 

neţ 50 % podílů na základním kapitálu, případně vykonává kontrolu jinak.   

Mezi konsolidujícím a konsolidovaným subjektem existuje vztah: 

a) přímý (matka → dcera) nebo 

b) nepřímý (matka → dcera → vnučka). 

O skladbě konsolidačního celku skupiny WALMARK s konečnou platností rozhoduje, na 

základě směrnice „Příručka pro sestavení měsíčních/kvartálních reportů a konsolidované 

účetní závěrky“ – č. sm. S/EÚ/04/2008/CZ, předseda představenstva mateřské společnosti, 

který zasílá konsolidovaným subjektům „Oznámení o konsolidačním celku“ do data 

stanoveného harmonogramem konsolidace.  
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Skladba konsolidačního celku pro sestavení KÚZ k 31. 5. 2011 je názorně zobrazena 

na obrázku č. 3: 

WALMARK, s. r. o.

S lovensko

WALMARK, S. R. L.

Rumunsko

WALMARK Sp. z o. o.

Polsko

WALMARK KFt.

Maďarsko

UAB WALMARK Ltd.

Litva

WALMARK EOOD

Bulharsko

PROFITNESS, a. s.

Česká republika

SIA WALMARK

Lotyšsko

AMINOSTAR, s. r. o.

Česká republika

WALMARK SARL

Francie

WALMARK S. L.

Španělsko

WALMARK S. R. L.

Itálie

WALMARK, a. s. Česká 

republika

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vitaland SK

Vitaland PL

100%

100%

100%

100%

 

Obrázek 3: Konsolidační celek WALMARK pro období od 1. 6. 2010 – 31. 5. 2011 

Společnost WALMARK, a. s. má také vnukovské společnosti, kterými jsou: 

 Vitaland Sp. z o. o., Katovice, Polsko 

 Vitaland, s. r. o., Ţilina, Slovensko 

 Vitanet con SRL, Bukurešť, Rumunsko 

 OVOMILK, a. s., Malá Krtiš, Slovensko 

 Saniflor, Bukurešť, Rumunsko 
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Z důvodu nevýznamnosti do tohoto konsolidačního celku nejsou zahrnuty vnukovské 

společnosti: Saniflor, Vitanet con SRL a OVOMILK, a. s. 

4.1.2 Konsolidační pravidla  

Konsolidovaná účetní závěrka holdingu WALMARK se sestavuje na základě 

Mezinárodních účetních standardů IAS a IFRS podle členících, bilančních a oceňovacích 

předpisů. Závazná pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny 

WALMARK podle MÚS jsou stanovena ve směrnici „Konsolidační pravidla ve skupině 

podniků WALMARK“ – č. sm. S/FÚ/003/2008/CZ. Tato směrnice se kaţdoročně 

aktualizuje v souladu s novými poţadavky IAS a IFRS a následně ji ještě musí schválit 

auditoři společnosti DELOITTE Audit s. r. o. Aktualizovaná verze směrnice se pak posílá 

hlavním ekonomům v holdingu, aby byli schopni připravit podklady pro konsolidaci dle 

nejaktuálnějších poţadavků. V směrnici jsou vypracované zásady, týkající se 

konsolidačních pravidel, které musí být dodrţovány při sestavování uzávěrky holdingu 

WALMARK. Konsolidační pravidla jsou zásady, které vypracoval hlavní ekonom 

mateřské společnosti WALMARK, a. s., na jejichţ základě ostatní subjekty konsolidačního 

celku transformují a předkládají mateřské společnosti údaje z národního účetnictví, které 

jsou nezbytné pro sestavení KÚZ. Tyto zásady osvětlují obsah jednotlivých druhových, 

bilančních a oceňovacích poloţek, které musí dodrţovat jednotlivé zahraniční dceřiné 

společnosti, jejichţ účetní závěrky jsou sestavovány dle národních legislativ příslušných 

zemí – tedy podle odlišných předpisů. Pokud jsou při sestavování účetních závěrek 

jednotlivých zahraničních dceřiných společností pouţity předpisy, které neodpovídají 

u významných poloţek mezinárodním účetním standardům (IFRS) – provedou se úpravy 

dle IFRS – tedy vytvoří tzv. obchodní bilanci upravenou. Pro sestavení konsolidačních 

pravidel v této směrnici bylo pouţito ustanovení IAS 1, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 

23 (novelizován v roce 2009), 24, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 40 a IFRS 3, 5, 7. 

Směrnice je závazná pro všechny společnosti skupiny WALMARK. 

Konsolidovaná účetní závěrka skupiny WALMARK se sestavuje metodou plné 

konsolidace – znamená to, ţe poloţky rozvah a výkazů zisku a ztráty subjektů tvořících 

konsolidační celek jsou po úpravách začleněny do rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

mateřské společnosti. Úpravami se rozumí provedení takových operací, které zajistí 

homogenitu sčítaných dat v případě rozdílných národních účetních metod a umoţní, aby 

v KÚZ byly zachyceny pouze ty vztahy, které byly subjekty realizovány mimo 
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konsolidační celek. Uvedené úpravy provádí mateřská společnost. Pravidla pro vyplňování 

výkazů a pomocných tabulek pro přílohu KÚZ jsou stanovené interním předpisem 

mateřské společnosti WALMARK, a. s. pod názvem „Příručka ke konsolidačnímu 

balíčku“. Jednotlivé podklady zahraničních poboček jsou vyplňovány v národních měnách 

a následně jsou propočteny kurzem ČNB na českou měnu takto: 

 uzávěrkovým kurzem
3
 – rozvahové poloţky kromě hospodářského výsledku, 

 průměrným kurzem
4
 – výnosy, náklady, hospodářský výsledek. 

Kurzové rozdíly, které vznikají při přepočtu transakcí zahraničních jednotek, se vykazují 

jako samostatná sloţka vlastního kapitálu – Rezerva na přepočet cizích měn. Pokud je část 

nebo celá zahraniční jednotka prodána, je příslušná částka z tohoto fondu převedena do 

výkazu zisku a ztráty v období prodeje jednotky. 

4.1.3 Termíny konsolidované účetní závěrky  

Účetním obdobím v mateřské společnosti WALMARK, a. s. a také u většiny jejich 

dceřiných a vnukovských společností je hospodářský rok, který začíná vţdy 1. června 

jednoho kalendářního roku a končí 31. května následujícího kalendářního roku. 

Konsolidovaná účetní závěrka holdingu WALMARK se pak vyhotovuje k 31. květnu 

daného roku. Pobočky, kterým legislativa neumoţňuje mít hospodářský rok a národní 

účetní závěrku sestavují na konci kalendářního roku, tj. k 31. prosinci, musí pro účely 

konsolidace sestavit k 31. květnu mezitímní účetní závěrku. Jsou to tyto pobočky: 

 WALMARK S. R. L., Rumunsko 

 UAB WALVITA Ltd., Litva 

 WALMARK EOOD, Bulharsko 

Termíny pro zpracování účetních závěrek jednotlivých společností holdingu WALMARK, 

termíny jejich úpravy dle konsolidačních pravidel a termíny pro zpracování konsolidované 

účetní závěrky celého holdingu WALMARK jsou vţdy stanoveny v harmonogramu 

konsolidace, který připravuje hlavní ekonom mateřské společnosti a schvaluje předseda 

představenstva. Harmonogram je závazný pro všechny subjekty holdingu. 

Konsolidační podklady a výkazy zpracované k 31. květnu jednotlivými společnostmi 

konsolidačního celku musí být prověřeny nezávislými auditory. Auditu nepodléhají dceřiné 

společnosti ve Francii, Španělsku, Itálii a ve vnukovských společnostech Vitaland Polsko 

a Vitaland Slovensko. Auditoři musí písemně potvrdit, ţe závěrka (výkazy a přílohy) byla 

                                                 
3 kurz posledního dne kalendářního nebo hospodářského roku (v našem případě 31. 5.) 
4 součet všech denních kurzů dělený počtem dnů za celý kalendářní nebo hospodářský rok 
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vyhotovena dle konsolidačních pravidel a údaje obsaţené ve zprávách se shodují 

s účetními knihami – při zohlednění ţádoucích přizpůsobení, která jsou popsána v příloze 

ke konsolidaci. [16] 

4.1.4 Školení zaměstnanců, podílejících se na konsolidaci 

Konsolidovaná účetní závěrka spadá do pravomocí hlavního ekonoma mateřské 

společnosti WALMARK, a. s. Hlavním koordinátorem KÚZ v mateřské společnosti je pak 

interní auditor, který s hlavním ekonomem spoluvytváří konsolidační pravidla skupiny 

WALMARK a následně provádí také školení zaměstnanců v oblasti konsolidace. Podklady 

pro konsolidaci v dceřiných společnostech zpracovávají ekonomové dceřiných společností. 

Tito ekonomové jsou do konsolidace a holdingových reportů zaškolení ihned při nástupu 

do firmy. Kromě toho hlavní ekonom mateřské společnosti pořádá kaţdoročně, zhruba 2 aţ 

3 měsíce před koncem hospodářského roku, školení zaměstnanců konsolidačního celku, 

kde jsou probírány změny v zákonech, v interních předpisech a termíny konsolidace. Tito 

pracovníci jsou seznámení s konsolidačními balíčky pro daný hospodářský rok, které 

následně musí v termínu zaslat mateřské společnosti.  

4.1.5 Ostatní kroky přípravné etapy konsolidace 

Dalším krokem přípravné etapy je shromáţdění podkladů pro konsolidovanou závěrku. 

Podklady se rozumí „konsolidační balíčky“, jejichţ součástí je rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty, výkaz o změnách vlastního kapitálu, podklady pro cash flow a další pomocné 

tabulky pro přílohu. V minulosti součástí těchto balíčků byly i tabulky vzájemných vztahů 

mezi společnostmi, tj. pohledávky, závazky, zásoby, nákupy a prodeje. V minulém roce 

pro tyto vzájemné vztahy byly vytvořeny samostatné tabulky s nastavenými makry – pro 

automatické porovnání vzájemných vztahů, které podstatně ulehčily kontrolu těchto 

vztahů. 

Po obdrţení výše zmíněných podkladů dochází ke kontrole a ověřování jejich úplnosti, 

konzistence, logičnosti a správnosti. Tyto kontroly probíhají na úrovni mateřské 

společnosti a pod vedením interního auditora. Případné nesrovnalosti se řeší s ekonomy 

poboček nebo s hlavním ekonomem mateřské společnosti. Změny se pak provedou buď 

přímo v podkladech, anebo aţ na úrovni konsolidovaných výkazů. 
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Součástí přípravné etapy je také odsouhlasení vzájemných vztahů. To probíhá všude tam, 

kde takové vztahy vznikly. Je to hlavně mezi mateřskou společností a dcerami, ale také to 

můţe být mezi dcerami navzájem. Mnoho vztahů vzniká mezi dceřinou společností 

Aminostar, s. r. o., která vyrábí doplňky stravy a výţivu pro sportovce, a dalšími 

společnostmi, které tyto výrobky prodávají. Kontrola vzájemných vztahů je velmi důleţitá 

pro následné vyloučení z konsolidované účetní závěrky. Po tomto vyloučení v KÚZ 

zůstanou pouze vztahy jednotlivých podniků konsolidačního celku vůči okolnímu prostředí 

mimo konsolidační celek.  

Odsouhlasení pohledávek a závazků ve skupině probíhá měsíčně, aby se předešlo 

případným chybám a nesrovnalostem na konci hospodářského roku. Taktéţ kontrolu 

nákupů a prodejů ve skupině provádí zodpovědní zaměstnanci kvartálně a ihned řeší 

případné nedostatky. Tyto kontroly napomáhají k následnému zrychlení a zkvalitnění 

konsolidačních prací. 

Je důleţité, aby veškeré dodávky výrobků, zboţí a sluţeb byly proúčtované na obou 

stranách ve stejném hospodářském roce. Pokud však dojde k časovému nesouladu mezi 

vystavením faktury na jedné straně a zaevidováním přijaté faktury na straně druhé, 

postupuje se podle společnosti, která fakturu vystavila. Znamená to, ţe společnost, která 

fakturu obdrţela později a nemohla si ji zaúčtovat ve stejném období, musí v rámci 

konsolidace tuto fakturu zaevidovat ve stejném hospodářském roce tak, jak ji má 

zaevidovanou výstavce. Další problém můţe nastat při úhradě faktur na konci účetního 

období, kdy jedna společnost zaplatí druhé společnosti faktury, ale tato společnost platbu 

obdrţí aţ v následujícím účetním období. Aby se předešlo těmto transakcím, vymezila 

mateřská společnost přesná pravidla v interní směrnici „Příručka pro sestavení 

měsíčních/kvartálních reportů a konsolidované účetní závěrky“, která je evidována pod 

číslem S/EÚ/04/2008/CZ. Uvedená příručka nedovoluje v termínu od 20. 5. do 31. 5. 

zadávat příkazy k úhradě závazků vůči subjektům skupiny WALMARK z důvodu 

časového nesouladu mezi převody peněz uskutečněnými bankovními ústavy jednotlivých 

subjektů WALMARK. Pokud chce kterýkoliv subjekt uhradit určitou výši závazků do 

konce účetního období, musí tak učinit do 20. 5. Po tomto datu lze provádět pouze zápočty 

pohledávek a závazků, které jsou splatné do 1 roku, jsou evidované vůči téţe osobě a znějí 

na stejnou měnu.  
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4.2 VÝPOČTOVÁ ETAPA KONSOLIDACE  

V této části diplomové práce bude provedena analýza metodických problémů spojených se 

sestavením konsolidované účetní závěrky v mateřské společnosti WALMARK, a. s. za 

hospodářský rok 2010/2011, tj. k 31. 5. 2011. Budou zde analyzovány jen vlivy na 

sestavení KÚZ, nikoliv vlivy, které plynou jednotlivým společnostem z transformace dat 

z národních účetnictví do účetnictví dle Mezinárodních účetních standardů IAS a IFRS.  

Nejvíce nesrovnalostí vzniká při vylučování vzájemných vztahů, a proto následující část 

bude patřit hlavně této problematice. Vylučování vzájemných vztahů je nejpracnější etapou 

konsolidace, kdy je třeba získat všechny potřebné podklady a vzájemně je odsouhlasit tak, 

aby bylo moţné následně v konsolidované účetní závěrce provést příslušné úpravy. Pro 

lepší orientaci v dalším textu je zde uvedená tabulka č. 1 – tabulka kódů a názvů řádků 

pouţitých v konsolidovaných výkazech skupiny WALMARK. 

Tabulka 1: Přehled kódů a názvů řádků konsolidovaných výkazů KÚZ WALMARK 

Aktiva Pasiva

kód Název řádku kód Název řádku kód Název řádku 

1 Dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 11 Obchodní a jiné závazky 50 Trţby z prodeje výrobků a sluţeb

2 Dlouhodobý hmotný majetek (netto) 12 Daňový závazek 51 Trţby z prodeje zboţí značky-AMINO, WACZ

3 Dlouhodobý finanční majetek 13 Krátkodobé závazky z půjček ve skupině 52 Trţby z prodeje ostatního zboţí

32 Dlouhodobé pohledávky 14 Bankovní úvěry splatné do 1 roku 53 Ostatní provozní výnosy

4 Zásoby 15 Krátkodobé závazky z finančního leasingu 54 Nákl.vynaloţ.na prodané zboţí-AMINO, WACZ

5 Obchodní a jiné pohledávky 16 Závazek z nevyplacených dividend 55 Náklady vynaloţené na ostatní prodané zboţí

6 Daňová pohledávka 17 Rezervy krátkodobé 56 Změna stavu vnitropodnik.zásob vlastní výroby

7 Odloţená daňová pohledávka 18 Časové rozlišení a ostatní pasiva 57 Spotřeba materiálu a energie

8 Krátkodobé půjčky ve skupině 20 Základní kapitál 58 Sluţby

9 Peněţní prostředky 21 Rezervní fond 59 Osobní náklady

10 Časové rozlišení a ostatní oběţná aktiva 22 Ostatní fondy 60 Odpisy

23 Zisk běţného roku 61 Ostatní provozní náklady 

24 Nerozdělený zisk minulých let 62 Tvorba rezerv a opravných poloţek (netto)

25 Rezerva na přepočet cizích měn 65 Přijaté úroky a ostatní finanční výnosy

26 Rezervy dlouhodobé 66 Placené úroky a ostatní finanční náklady

27 Dlouhodobé úvěry a dluhopisy 67 Kurzové ztráty (netto)

28 Závazky z finančního pronájmu 70 Daň z příjmu

29 Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině 71 Podíl na zisku/ztrátě přidruţených společností

30 Odloţený daňový závazek

31 Ostatní dlouhodobé závazky

Poloţky ROZVAHY
Poloţky VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.1 Vyloučení vzájemných vztahů 

Vzhledem k tomu, ţe odsouhlasení vzájemných vztahů mezi společnostmi WALMARK 

probíhalo průběţně během celého účetního období, nevznikly na konci hospodářského 

roku podstatné rozdíly. Pro tyto transakce byly vytvořeny samostatné tabulky 

s nastavenými makry pro automatické porovnávání vzájemných vztahů – viz příloha č. 5. 

Porovnáním těchto vzájemných vztahů vznikly různé odchylky, které se následně 

analyzovaly z pohledu jejich významnosti. Odchylky, které byly niţší neţ 10 tis. Kč 
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a které nepřesáhly 5 % celkové částky, byly brány jako nevýznamné. Tyto rozdíly vznikly 

hlavně z kurzových propočtů a byly v konsolidované rozvaze vykazovány 

v kódu 25 Rezerva na propočet cizí měny. Všechny vzájemné vztahy ve skupině se 

primárně porovnávají na úrovni měny mateřské společnosti – tj. v CZK. V případě 

pochybností se detailněji analyzují na úrovni fakturační měny. 

4.2.1.1 Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků 

Vzájemné pohledávky a závazky z obchodního styku, zálohy, půjčky a ostatní transakce 

tohoto typu byly vyloučeny z konsolidované rozvahy skupiny WALMARK v plné výši.  

Porovnáním těchto transakcí vznikl pouze rozdíl u vykazování vztahů dceřiné společnosti 

WALMARK Polsko (dále jen WAPL) a mateřské společnosti (dále jen WACZ), kdy 

WAPL vykazovala pohledávku ve výši 584 tis. Kč a WACZ tuto hodnotu nevykazovala 

jako závazek vůči dceřiné společnosti, ale jako sníţení pohledávky. V tomto případě nešlo 

o chybu, pouze bylo třeba provést vyloučení ze správných řádků – viz tabulka č. 2, která 

znázorňuje konečné vyloučení pohledávek a závazků ze vztahu WACZ-WAPL.   

Tabulka 2: Podklad k vyloučení pohledávek a závazků ze vztahu WACZ-WAPL (tis. Kč)  

Vztah Kód Název řádku výkazu
Vyloučení 

WACZ 

Vyloučení 

WAPL

Vyloučení 

CELKEM 

WACZ - WAPL 5 Obchodní a ostatní pohledávky 726 584 1310

WACZ - WAPL 11 Obchodní a jiné závazky 0 677 677

WACZ - WAPL 18 Časové rozlíšení a ostatní pasiva 0 633 633  
Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe ze vztahu WACZ-WAPL v pohledávkách bylo 

vyloučeno 1 310 tis. Kč, závazky se sníţily o 677 tis. Kč a ostatní pasiva pak o 633 tis. Kč, 

tzn. závazky celkem rovněţ o 1 310 tis. Kč. Pro srovnání je v tabulce č. 3 uveden přehled 

pohledávek a závazků celkem za skupinu WALMARK před vyloučením a po vyloučení 

hodnot ze vztahu WACZ-WAPL. 

Tabulka 3: Přehled pohledávek a závazků ve skupině WALMARK k 31. 5. 2011 (tis. Kč) 

Kód Název řádku výkazu
Celkem před 

vyloučením

Hodnota ze vztahu 

WACZ-WAPL     

k vyloučení

Výsledek po 

vyloučení

5 Obchodní a ostatní pohledávky 599 928 -1 310 598 618

11 Obchodní a jiné závazky 391 261 -677 390 584

18 Časové rozlíšení a ostatní pasíva 17 280 -633 16 647  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Výše uvedené vylučování se týkalo pouze rozvahy. K pohledávkám však patří také 

opravné poloţky. Jelikoţ mateřská společnost k 31. 5. 2011 měla zaúčtované opravné 

poloţky k pohledávkám a půjčkám vůči dceřiné společnosti WALMARK Francie (dále jen 

WAFR) a vůči vnukovské společnosti Vitaland Slovensko (dále jen VitS) – musely se také 

tyto opravné poloţky z konsolidované uzávěrky vyloučit. Vylučování se týkalo jak 

rozvahy, tak výkazu zisku a ztráty. Opravné poloţky, které byly vytvořené v minulém 

účetním období, se vylučovaly pouze rozvahově – tzn. mateřská společnost o tuto hodnotu 

navýšila pohledávky a zároveň navýšila hospodářský výsledek minulých let. O hodnoty 

opravných poloţek, jeţ mateřská společnost vytvořila za výše vyjmenovanými 

spřízněnými subjekty v aktuálním účetním období, byl navýšen v rozvaze kód 5 Obchodní 

a jiné pohledávky a ve výkazu zisku a ztrát byla sníţena hodnota kódu 62 Tvorba rezerv 

a opravných položek.  

4.2.1.2 Prodej zásob a nerealizovaný zisk 

Další vztahy, jeţ se musely vyloučit z výkazů, byly spotřebované dodávky – prodeje 

a nákupy materiálu, výrobků, zboţí a sluţeb, ale také prodeje a nákupy majetku. Co se týče 

sluţeb – ty se vylučovaly v plné výši z výkazu zisku a ztráty a neměly vliv na výsledek 

hospodaření. U zásob a majetku je postup sloţitější.   

Nejdříve provedeme analýzu zásoby. Byly-li dodávky materiálu, výrobků a zboţí plně 

spotřebovány – tj. prodány třetí straně – vyloučí se ve výkazu zisku a ztráty z nákladů 

a také z trţeb hodnota, za kterou byly dodávky prodány v rámci skupiny. Rovněţ tyto 

transakce neovlivnily hospodářský výsledek. V případě nespotřebovaných dodávek, kdy 

u dodavatele je vykazován výnos a u odběratele ještě není zahrnut do nákladů, ale zatím 

zůstává v majetku společnosti, se v rámci skupiny jedná pouze o přesun zboţí nebo 

o zásoby vlastní výroby. Tyto transakce jiţ však mají dopad na výsledek hospodaření.  

Zjišťování nákupů a prodejů a stavu zásob ve skupině WALMARK se provádělo rovněţ 

v rámci tabulek „Vzájemných vztahů“ – viz příloha č. 1. Také zde hranicí nevýznamnosti 

byla částka do 10 tis. Kč a do výše 5 % hodnoty celkové částky. U tohoto porovnání vznikl 

jeden případ, který tuto hranici nesplnil. Šlo o vztah mezi ProF-VitS, kdy nákupy a prodeje 

se lišily o částku 45 tis. Kč, coţ bylo zároveň 19 % z obratu.  Porovnáním těchto transakcí 

ve fakturační měně bylo zjištěno, ţe rozdíl byl způsoben kurzovým propočtem.  
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Součástí těchto tabulek byly také informace o stavu zásob a dodatečné informace ohledně 

částky nákladů, které byly vynaloţeny v souvislosti s trţbou za výrobky a zboţí, coţ bylo 

důleţité pro stanovení marţe, za kterou se dané výrobky či zboţí prodalo další společnosti 

ve skupině. Výše uvedené údaje vyplňovaly všechny ty pobočky, které prodávaly zásoby 

dalším společnostem ve skupině. Tato data byla důleţitá nejen pro stanovení hodnoty 

zásob, jeţ nebyly spotřebované k 31. 5. 2011 v rámci skupiny, ale také pro úpravu hodnot 

ve výkazu zisku a ztráty, kde se musely navýšit sníţené trţby o tzv. „nerealizovaný zisk“.  

Jako názorný příklad je v tabulkách č. 4 a č. 5 uvedeno vypořádání zůstatku zásob na 

pobočce WAPL ze vztahu WACZ-WAPL. Hodnota neprodaných výrobků WALMARK na 

pobočce WAPL na konci účetního období byla 28 295 tis. Kč. Tato hodnota byla včetně 

marţe 30,61 %, za kterou ji WACZ prodalo WAPL.  

Tabulka 4: Vypořádání neprodaných zásob WALMARK ve WAPL k 31. 5. 2011 

Popis stavu/transakce hodnota MJ

WAPL-WACZ Zásoby - Výrobky WALMARK 28 295 tis. Kč

WACZ-WAPL Marţe - Výrobky WALMARK 30,61 %

Marţe uplatněná WACZ - vyloučit z kódu 4 - Zásoby 8 661 tis. Kč

Netto zásoba výrobků - přičíst ke kódu 56 - Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 19 634 tis. Kč  
Zdroj: vlastní zpracování 

V rámci KÚZ bylo proto třeba marţi ve výši 8 661 tis. Kč vyloučit v rozvaze z kódu 

4 Zásoby. Vzhledem k tomu, ţe v rámci prodejů a nákupů byly jiţ trţby vyloučené v plné 

výši, muselo se sníţit toto vyloučení výnosů o částku 19 634 tis. Kč, a to tak, ţe se 

připočetlo kladnou hodnotu v kódu 56 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby.  

Celkový dopad těchto transakcí je uveden v tabulce č. 5, kde sloupec „Celkem před 

úpravami“ představuje sečtené hodnoty za všechny společnosti konsolidačního celku 

vybraných poloţek výkazů; v následujícím sloupci jsou vykázané hodnoty, které se týkají 

vyloučení nákupů a prodejů ze vztahu WAPL-WACZ a také vyloučení marţe 

z neprodaných zásob na pobočce WAPL; předposlední sloupec ukazuje, jak se vrátila 

marţe, která byla vyloučená v minulém období a v posledním sloupci jsou uvedeny „čisté“ 

konsolidační hodnoty. 
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Tabulka 5: Vyloučení nákupů, prodejů a marţe ze vztahu WAPL-WACZ (tis. Kč) 

Kód Název poloţek výkazů
Strana

MD/D

Celkem před 

úpravami

Konsolidační 

úprava WAPL-

WACZ

Vyloučení 

marţe min. 

období

 Výsledek 

konsolidace

50 Trţby z prodeje výrobků a sluţeb D 2 673 888 -108 913 2 564 975

52 Trţby z prodeje ostatního zboţí D 243 983 -6 316 237 667

55 Náklady vynaloţené na prodané zboţí MD 126 365 -6 304 120 061

56 Změna stavu vnitropodnikových zásob D 14 726 19 634 34 360

57 Spotřeba materiálu a energie MD 1 127 417 -79 586 -10 354 1 037 476

58 Sluţby MD 923 870 -1 038 922 832

Zisk za účetní období 39 119 -8 667 10 354 40 806

4 Zásoby - vyloučení marţe MD 465 906 -8 661 457 245

23 Zisk běţného období D 39 119 -8 667 10 354 40 806

24 Nerozdělený zisk minulých let D 776 674 0 -9 169 767 506

25 Rezerva na propočet cizích měn D 910 6 -1 186 -270  

Zdroj: vlastní zpracování 

V předchozím odstavci byl popsán postup vyloučení marţe a sníţení vyloučených trţeb 

z neprodaných zásob k 31. 5. 2011, coţ byly úpravy v běţném účetním období, avšak 

v konsolidovaných výkazech se musela také odstranit marţe, která v minulém období byla 

vyloučená ze zásob. V minulém hospodářském roce činila marţe z prodejů výrobků a zboţí 

WALMARK, a. s. dceřiné společnosti WAPL  10 354 tis. Kč. Tato hodnota byla 

vyloučena ze stavu zásob v období 2009/2010 oproti kódu 23 Zisk běžného období a kódu 

25 Rezerva na propočet cizích měn. V období 2010/2011 bylo nutné tuto hodnotu vrátit 

zpět do výkazů. O částku 10 354 tis. Kč byly proto sníţeny náklady, čímţ se navýšil 

hospodářský výsledek běţného období. Vzhledem, ţe se jednalo o opravu z minulého 

období, musel se rovněţ sníţit nerozdělený zisk minulého období v hodnotě 9169 tis. Kč 

a rezerva na propočet cizích měn ve výši 1 185 tis. Kč (viz tabulka 5, sloupec 3).  

Z celého odstavce, týkajícího se prodeje zásob a nerealizovaného zisku, vyplývá, ţe úprava 

nespotřebovaných zásob ve skupině není vůbec jednoduchá záleţitost a vyţaduje 

důkladnou evidenci.  

4.2.1.3 Převody stálých aktiv 

Nyní bude analyzován prodej majetku (převod stálých aktiv) ve skupině. Pokud 

k takovému prodeji ve skupině dojde, je nutné v KÚZ upravit výkazy tak, jakoby 

k ţádnému prodeji nedošlo. Vzhledem k tomu, ţe eliminace těchto transakcí v konsolidaci 

je poměrně sloţitá záleţitost, nedochází v rámci skupiny WALMARK k takovýmto 
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prodejům často.  V hospodářském roce 2010/2011 v rámci holdingu bylo jen několik 

nevýznamných prodejů hmotného i nehmotného majetku.  

1. Vztah Amin-ProF: prodej vozidla za cenu 220 tis. Kč. Zůstatková hodnota vozidla 

byla 102 tis. Kč a výnos z prodeje činil 118 tis. Kč. Vyloučení proběhlo následující 

způsobem: 

a) V konsolidovaném Výkazu zisku a ztráty se musel eliminovat prodej vozidla: 

 kód 53 – Ostatní provozní výnosy     - 220 tis. Kč 

 kód 61 – Ostatní provozní náklady     - 102 tis. Kč 

b) Následně se eliminoval výnos z prodeje ve výši 118 tis. Kč, aby odpisy dále 

probíhaly jen ze zůstatkové ceny 102 tis. Kč. Tato částka proto byla vyloučena jak 

z odpisů, tak ze zůstatkové ceny. 

 kód 60 – Odpisy       - 29,5 tis. Kč 

 kód 2 – Dlouhodobý hmotný majetek (netto)   - 88,5 tis. Kč 

c) V konsolidovaných výkazech byl pak vykazován majetek – automobil v zůstatkové 

hodnotě 76,5 tis. Kč a roční odpis toho majetku ve výši 25,5 tis. Kč. 

2. Vztah ProF-Amin: prodej notebooku ve výši 10 tis. Kč. Zde byla situace jednodušší, 

protoţe se jednalo o majetek s hodnotou niţší neţ 40 tis. Kč
5
, a tudíţ vyloučení se 

provedlo pouze ve Výkazu zisku a ztráty. 

 kód 53 – Ostatní provozní výnosy    - 10 tis. Kč 

 kód 61 – Ostatní provozní náklady    - 10 tis. Kč 

3. Vztah WAHU-WACZ: prodej nehmotného majetku – TV spotu VARIXINAL 

v hodnotě 45 tis. Kč. Tento majetek nebyl však k 31. 5. 2011 dán ve WACZ ještě do 

uţívání
6
 – byl proto stále evidován na účtu pořízení 041. Zde eliminace proběhla stejně 

jako v předchozím případě pouze ve Výkazu zisku a ztráty.  

 kód 53 – Ostatní provozní výnosy 500 HUF x 0,08979  - 43,95 tis. Kč 

 kód 61 – Ostatní provozní náklady 500 HUF x 0,08979 - 43,95 tis. Kč 

                                                 
5 tento majetek je přímo dáván do spotřeby a vede se pouze v podrozvahové evidenci 
6 nehmotný majetek – TV spoty se aktivuje v momentě prvního uţití = od data prvního vysílání v televizi 
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Toto byly prodeje v hospodářském roce 2010/2011, avšak v rámci majetku bylo ještě nutné 

provést úpravy a opravy chybného vyloučení prodejů majetku v minulých obdobích.   

1. Vztah WACZ-ProF: prodej vozidla v  hospodářském  roce  2007/2008  ve  výši 

150 tis. Kč s nulovou zůstatkovou hodnotou. Jelikoţ tento majetek byl uţ jednou 

odepsán, musí se další odepisování tohoto majetku z konsolidovaných výkazů 

eliminovat. Společnost ProFitness, a. s. účtovala odpisy takto:  

- HR 2007/2008 – 18,8 tis. Kč, 

- HR 2008/2009 – 37,5 tis. Kč, 

- HR 2009/2010 – 37,5 tis. Kč, coţ činilo celkem 93,8 tis. Kč.  

V HR 2010/2011 byl odpis 37,5 tis. Kč a zůstatková cena činila 18,7 tis. Kč, proto byly 

provedeny následující úpravy: 

150 – 93,8 = 56,2 … kde 150 je prodejní cena a 93,8 jsou zaúčtované oprávky  

 kód 2 – Dlouhodobý hmotný majetek (netto)   - 18,7 tis. Kč 

 kód 24 – Nerozdělený zisk minulých let    - 56,2 tis. Kč 

 kód 60 – Odpisy       - 37,5 tis. Kč 

2. Vztah ProF-Amin: prodej vozidla v květnu 2010 ve výši 125 tis. Kč s nulovou 

zůstatkovou hodnotou. Jelikoţ v HR 2009/2010 ještě neproběhly ţádné odpisy, 

vyloučení bylo pouze z kódu 53 Ostatní provozní výnosy a z kódu 2 Dlouhodobý 

hmotný majetek (netto). Také tento majetek byl při prodeji zcela odepsán, proto se musí 

odpisy z částky 125 tis. Kč z konsolidovaných výkazů eliminovat.  

V minulém hospodářském roce došlo navíc k vyloučení chybné částky 143 tis. Kč 

místo 125 tis. Kč. V HR 2010/2011 byl vypočten odpis z částky 125 tis. Kč ve výši 

23 tis. Kč a zůstatková cena tohoto vozidla pak činila 102 tis. Kč. Byly provedeny 

následující úpravy: 

 kód 2 – Dlouhodobý hmotný majetek (netto)   - 102 tis. Kč 

 kód 24 – Nerozdělený zisk minulých let    - 143 tis. Kč 

 kód 53 – Ostatní provozní výnosy        18 tis. Kč 

 kód 60 – Odpisy       -   23 tis. Kč 

Z výše uvedených transakcí vyplývá, ţe se musí tyto úpravy vést v evidenci aţ do 

celkového odepsání majetku, coţ opět vyţaduje velmi důkladné vedení záznamů.  
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Při analýze převodu majetku jsem zjistila, ţe byly pouţity jiné způsoby odepisování, neţ 

bylo dáno v odpisovém plánu (IFRS 16) konsolidační směrnice. Bylo to proto, ţe mateřská 

společnost určila konsolidační pravidla, kdy konsolidovaná společnost pro účely 

konsolidace musí odepisovat majetek podle tohoto plánu. Důvodem, proč mateřská 

společnost vydala toto pravidlo, bylo, ţe majetek v těchto společnostech často činí 

nevýznamnou poloţku a práce s tím spojená by byla neadekvátní výsledku. Pokud však 

společnost splnila tyto podmínky – podíl majetku k aktivům byl nad 25 % a současně 

hodnota dlouhodobého majetku byla větší neţ 25 mil. Kč – musela se řídit výše zmíněným 

odpisovým plánem. Z níţe uvedené tabulky č. 6 plyne, ţe tyto podmínky v HR 2010/2011 

splnila pouze mateřská společnost. Uvedená kritéria se hodnotí vţdy k 28. 2., aby mateřská 

společnost mohla v předstihu aktualizovat konsolidační pravidla pro blíţící se 

konsolidovanou účetní závěrku. 

Tabulka 6: Podmínky pro aplikaci odpisů stanovených konsolidačními pravidly 

AKTIVA NETTO - 

CELKEM

Dlouhodobý majetek 

NETTO - CELKEM

Dlouhodobý nehmotný 

majetek NETTO

Dlouhodobý hmotný 

majetek NETTO

Dlouhodobý finanční 

majetek NETTO

POMĚR 

Dlouhodobého 

majetku (bez 

fin.majetku) k 

celkovým aktivum

Označení společností
v tis. Kč

k 28. 2. 2011

v tis. Kč

k 28. 2. 2011

v tis. Kč

k 28. 2. 2011

v tis. Kč

k 28. 2. 2011

v tis. Kč

k 28. 2. 2011 %

WACZ 1 318 374,32 760 930,90 132 458,72 517 344,09 111 128,09 49%

ProFitness 67 044,00 11 949,00 525,00 10 317,00 1 107,00 16%

WASK 135 980,06 21 743,08 59,96 21 683,12 0,00 16%

Aminostar 79 840,00 12 570,00 361,00 12 209,00 0,00 16%

Vitaland PL 3 081,69 469,09 22,78 446,31 0,00 15%

WAPL 179 091,67 12 365,06 0,00 12 365,06 0,00 7%

WALV 11 725,70 753,39 48,68 704,70 0,00 6%

WABG 51 048,40 3 020,78 430,03 2 590,75 0,00 6%

WAHU 77 881,55 3 500,32 666,77 2 833,55 0,00 4%

Vitaland SK 1 706,94 63,31 0,00 63,31 0,00 4%

WALT 38 973,71 1 405,97 77,66 1 321,26 7,05 4%

WAFR 15 957,89 559,10 0,00 559,10 0,00 4%

WARO 269 741,72 5 224,98 221,47 5 003,52 0,00 2%  

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 

4.2.1.4 Výplata dividend 

Výplata dividend dceřiným podnikem mateřskému podniku z pohledu skupiny znamená, 

ţe došlo k přesunu výsledku hospodaření minulých let do výsledku hospodaření běţného 

období. V rámci KÚZ je třeba sníţit výsledek hospodaření běţného období o přijaté 

výnosy z dividend a zároveň zvýšit výsledek hospodaření minulých let tak, jako kdyby 

nebyly vyplaceny.  

Dividendy dceřiných společností skupiny WALMARK jsou vyplaceny mateřské 

společnosti na základě rozhodnutí a zápisů valné hromady (dále jen VH). Na základě 
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těchto zápisů je v mateřské společnosti zaúčtována pohledávka vůči dceřiné společnosti 

oproti výnosu. Je to zaúčtováno v měně dceřiné společnosti a přepočteno kurzem ze dne 

zápisu. V KÚZ se pak tato hodnota propočte průměrným kurzem, který vznikl 

z kaţdoroční fixace kapitálu
7
.   

Vyloučení v KÚZ bude prezentováno na konkrétním příkladu – vyplacených dividend 

společností WASK. V hospodářském roce 2010/2011 dceřiná společnost WASK dvakrát 

vyplatila dividendy z výsledku hospodaření za účetní období 2009/2010 mateřské 

společnosti  WACZ.  Stalo   se  tak  na  základě  zápisů  VH  ze  dne 15. 11. 2009 a ze dne  

12. 4. 2011. Dividendy byly vyplaceny ve výši 584 457,64 EUR, coţ po přepočtech činilo 

14 329 972,43 CZK. Nerozdělený zisk minulých let však bylo třeba navýšit o hodnotu 

vyšší, coţ způsobil propočet průměrným kurzem. 

Vyloučení ve výkazech: 

 kód 24 – Nerozdělený zisk minulých let      14 662 tis. Kč 

 kód 65 – Přijaté úroky a ostatní finanční výnosy  - 14 330 tis. Kč 

 kód 25 – Rezerva na propočet cizích měn   -      332 tis. Kč 

4.2.2 Vyloučení vkladů do dceřiných společností 

Poslední transakcí ve vylučování vzájemných vztahů v holdingu WALMARK bylo 

vyloučení finančních investic do dceřiných společností. Finanční investice představují 

podíly v nekonsolidovaných dceřiných společnostech a oceňují se pořizovací cenou 

sníţenou o opravné poloţky v případě, ţe reálná hodnota investice je niţší neţ její účetní 

hodnota. Pro účely KÚZ je třeba proto provést úpravy těchto investic tak, jako by šlo 

o jeden podnik, tzn. v aktivech vyloučit finanční majetek a v pasivech pak vlastní kapitál. 

Ve skupině WALMARK existují dvě struktury finančních investic (viz konsolidační 

celek):  

 struktura skupiny WALMARK (= mateřská společnost WALMARK, a. s. + dceřiné 

společnosti), 

 struktura skupiny ProFitness (= dceřiná společnost ProFitness, a. s. + vnukovské 

společnosti Vitaland). 

 

 

                                                 
7 fixace kapitálu bude vysvětlena v bodě 4.3.2 
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Úpravy probíhají v těchto krocích: 

1. Přepočtení vkladů (finančních investic) aktuálním kurzem k 31. 5. 2011. 

2. Spočítání Vlastního kapitálu dceřiných společností, tj. základních kapitálů, rezervních 

fondů a ostatních fondů. Ostatní fondy se však sniţují o hodnotu rozdílu, který vznikl 

mezi cenou pořízení, oceněnou kurzem dne pořízení, a cenou pořízení, oceněnou 

kurzem k 31. 5. 2011. Hodnota tohoto rozdílu je pak vyloučena v kódu 25 Rezerva na 

přepočet měn. 

3. IAS úpravy – součet IAS úprav WACZ a IAS úprav ProF – viz tabulka č. 7. 

Z rezervních a ostatních fondů poboček byly vyloučené, oproti finančním investicím 

mateřské společnosti, pouze ty částky, které byly investovány mateřskou společností. 

Hodnoty, které byly vytvořené ze zisku poboček, se nevylučují. 

Tabulka 7: Vyloučení finančních investic WACZ a ProF (tis. Kč) 

Kód Název poloţek výkazů
Strana

MD/D

Celkem 

před 

úpravami

Vylouční 

fin.investic

Zrušení OP k 

fin.investicím

 Výsledek 

konsolidace

3 Dlouhodobý finanční majetek MD 169 579 -565 718 396 146 7

20 Základní kapitál D 116 878 -11 878 105 000

21 Rezervní fond D 122 034 -34 715 87 319

22 Ostatní fondy D 227 813 -227 813 0

24 Nerozdělený zisk minulých let D 1 425 002 -278 790 -287 672 858 540

25 Rezerva na přepočet cizích měn D 20 451 -12 522 7 929

66 Placené úroky a ostatní finanční náklady MD 129 195 0 -108 474 20 722

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 7 je zřejmé, ţe veškeré vklady do dceřiných společností byly vyloučené 

a v kódu 3 Dlouhodobý finanční majetek zůstala jen hodnota 7 tis. Kč, coţ byla hodnota 

finanční investice dceřiné společnosti WALT. Při mém následném zkoumání jsem zjistila, 

ţe se jedná pouze o vstupní poplatek do asociace výrobců doplňků stravy, a ne o finanční 

investici. Na toto nesprávné vykazování jsem následně upozornila zodpovědné osoby ve 

společnosti WALMARK, a. s.  

V základním kapitálu zůstala jen hodnota základního jmění společnosti WACZ ve výši 

105 000 tis. Kč. Konsolidovaná částka rezervního fondu se skládala z rezervního fondu 

mateřské společnosti ve výši 21 000 tis. Kč, coţ vyplývá z poţadavků Obchodního 

zákoníku platného v České republice, který poţaduje 5% příděl ze zisku běţného období 

do rezervního fondu, dokud rezervní fond nedosáhne výše 20 % základního kapitálu 

společnosti. Rezervní fond nemůţe být rozdělen akcionářům – můţe být pouţit pouze na 

pokrytí ztrát. Dále byl rezervní fond tvořen rezervním fondem dceřiné společnosti WAPL 
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ve výší 59 547 tis. Kč, který společnost vytvořila ze zisku za účelem plateb dividend 

mateřské společnosti. Zbytek ve výši 6 742 tis. Kč tvořil kurzový rozdíl, který vznikl 

z propočtu fixace vlastního kapitálu v historických kurzech (viz fixace kapitálu v odstavci 

4.3.1). Ostatní fondy byly vytvořené jen v rámci skupiny, a tudíţ byly vyloučené v plné 

výši. V řádku Nerozdělený zisk MO – kód 24 byly promítnuty úpravy z vyloučení 

v minulých účetních obdobích, které představovaly rozdíl mezi vloţenou finanční investicí 

mateřské společnosti do dceřiných společností a základním kapitálem + fondy dceřiných 

společností, s výjimkou fondů tvořených z jejich zisků.  

V tabulce č. 7 je dále zobrazeno vyloučení opravných poloţek k finančním investicím. 

Opravné poloţky měla zaúčtované ve svých účetních závěrkách k 31. 5. 2011 jak mateřská 

společnost WALMARK, a. s., tak i její dceřiná společnost ProFitness, a. s., protoţe reálná 

hodnota vloţených finančních investic byla niţší neţ jejich účetní hodnota. O tyto poloţky 

se muselo navýšit hodnotu finančních investic, protoţe částka před vyloučením tvořila jak 

hodnoty investic, tak opravné poloţky k nim vytvořené. Jelikoţ opravné poloţky byly 

tvořené také v minulých obdobích, muselo se provést vyloučení i z nerozděleného zisku 

MO a dotvoření opravných poloţek k 31. 5. 2011 pak také ve výkazu zisku a ztráty 

z ostatních finančních nákladů. 

4.3 ZÁVĚREČNÉ MIMOŘÁDNÉ OPERACE 

4.3.1 Fixace kapitálu 

Fixaci kapitálu provádí mateřská společnost od roku 2008, kdy auditoři rozhodli, ţe 

kaţdoroční propočty nerozdělených zisků zahraničních poboček, účtujících v různých 

zahraničních měnách, příliš zkreslují jeho vypovídací schopnost, a proto je třeba tento účet 

evidovat v historických cenách.  Fixace kapitálu pak znamená, ţe hospodářský výsledek 

v kódu 24 Nerozdělený zisk minulých období je propočten historickým kurzem 

a kaţdoroční propočet rozvahovým kurzem nemá vliv na tuto hodnotu. Rozdíly, které při 

tomto propočtu vzniknou, se vykazují v kódu 25 Rezerva na propočet měn tak, aby 

nezměnily vypovídací hodnotu nerozděleného zisku. Pohyby kapitálu – a konkrétně 

výplata dividend – se proto musí vypočítat s průměrným kurzem, který je součtem všech 

kurzů, jeţ vstoupily do výpočtu této hodnoty. 

Pro snadnější pochopení je v tabulce č. 8 uveden jednoduchý příklad propočtu 

nerozděleného zisku vţdy k poslednímu dni účetního období. V příkladu se pro 

jednoduchost předpokládá, ţe kaţdým rokem se nerozdělený zisk zvyšuje o částku 
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1000 EUR. Sloupec „celkem v CZK“ představuje propočet hodnoty celkem nerozděleného 

zisku v CM krát kurz k 31. 5. v jednotlivých létech. Ve sloupci „kód 24“ jsou pak 

zobrazeny hodnoty nerozděleného zisku po propočtu historickými kurzy a v posledním 

sloupci je uveden rozdíl, o který je nutno upravit nerozdělený zisk tak, aby představoval 

reálnou hodnotu.   

Tabulka 8: Příklad propočtu nerozděleného zisku minulých období (tis. Kč) 

datum KÚZ kurz částka v EUR celkem v EUR Celkem v CZK kód 24 kód 25

31. 5. 2008 25,090 1 000 1 000 25 090 25 090

31. 5. 2009 26,830 1 000 2 000 53 660 51 920 -1 740

31. 5. 2010 25,510 1 000 3 000 76 530 77 430 900

31. 5. 2011 25,540 1 000 4 000 102 160 102 970 810  

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Ukončování a ukončení činnosti 

Další mimořádnou závěrečnou operací v KÚZ můţe být úprava konsolidovaných výkazů 

z důvodu ukončování nebo ukončení činnosti jedné ze společností konsolidačního celku. 

V hospodářském roce 2010/2011 v KÚZ holdingu WALMARK právě tyto ukončované 

činnosti byly zachyceny.  

Ve snaze o zefektivňování
8
 hospodaření jednotlivých subjektů skupiny WALMARK bylo 

na podzim 2010 přijato představenstvem mateřské společnosti opatření o postupné fyzické 

likvidaci společností Vitaland Polsko a Vitaland Slovensko. Na základě tohoto rozhodnutí 

byl odstartován proces prodeje a fyzické likvidace jednotlivých prodejních jednotek obou 

společností. Ukončení činnosti obou společností byl stanoven na prosinec 2011, tzn. 

v hospodářském roce 2011/2012. V souvislosti s tímto opatřením se muselo 

v konsolidovaných výkazech za končící období k 31. 5. 2010 zachytit tyto události 

v souladu s IAS 10 – jako následné události neovlivňující vykazované hodnoty v rozvaze 

a výkazu zisku a ztrát. Dále bylo třeba aplikovat poţadavky standardu IFRS 5, který 

poţaduje detailní zveřejnění ukončovaných činností, aţ do období, kdy je toto rozhodnutí 

přijato. Cílem tohoto standardu je dát uţivateli finančních výkazů moţnost vidět dopady 

ukončovaných činností odděleně od pokračujících činností. Ve výkazu zisku a ztráty se 

ukončovací aktivity shrnuly do jednoho samostatného řádku v kódu 80 Ztráta z ukončovací 

činnosti po zdanění. 

 

                                                 
8 Pokud subjekt do pěti let hospodaření nedosahuje zisku a potřebné efektivity, je zlikvidován, transformován apod. 
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U ukončovaných činností standard IFRS 5 poţaduje zveřejnění: 

 výsledku hospodaření po zdanění za ukončovanou činnost, 

 detailního rozpisu údajů, ze kterých se skládá výsledek hospodaření ve formě 

výkazu úplného výsledku hospodaření (VZZ) nebo v příloze, 

 peněţních toků z ukončovaných činností v členění provozní, investiční a finanční. 

Na základě výše uvedené povinnosti standardu IFRS 5 na zveřejnění se muselo připravit 

zvlášť prezentaci pro ukončované činnosti a také zveřejnit tyto informace pro předchozí 

vykazované období – viz tabulky č. 9 a č. 10. Tímto došlo k úpravě vykazovaných 

informací minulého období ve srovnání s výkazy minulého roku, pouze prezentačně – tzn. 

bez vlivu na výsledek hospodaření. 

Tabulka 9: VZZ  Vitaland PL a Vitaland SK za období 2009/10 a 2010/11 

Vitaland 

Polsko

Vitaland 

Slovensko

Celkem 

období

Vitaland 

Polsko

Vitaland 

Slovensko

Celkem 

období

1.6.2009-

31.5.2010

1.6.2009-

31.5.2010

1.6.2009-

31.12.2010

1.6.2010-

31.5.2011

1.6.2010-

31.5.2011

1.6.2010-

31.5.2011

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Trţby z prodeje výrobků a sluţeb 2 584 3 659 6 243 1 072 1 889 2 961

Trţby z prodeje zboţí 20 035 12 210 32 245 9 961 7 498 17 459

Trţby 22 619 15 869 38 488 11 033 9 387 20 420

Ostatní provozní výnosy 131 -148 -17 155 -522 -367

Náklady vynaloţené na prodané zboţí -11 760 -6 630 -18 390 -6 260 -4 627 -10 887

0 0 0 0 0 0

Spotřeba materiálu a energie -1 986 -1 876 -3 862 -935 -1 035 -1 970

Sluţby -5 509 -2 727 -8 236 -3 293 -1 280 -4 573

Osobní náklady -5 863 -4 398 -10 261 -4 437 -2 270 -6 707

Odpisy -1 197 -1 038 -2 235 -658 -406 -1 064

Ostatní provozní náklady -665 -129 -794 -1018 -33 -1051

0 0 0 0 0 0

Provozní zisk -4 230 -1 077 -5 307 -5 413 -786 -6 199

5 2 7 4 1 5

-322 -167 -489 -273 -93 -366

Kurzové ztráty netto -8 -56 -64 0 -22 -22

Zisk/ztráta před zdaněním -4 555 -1 298 -5 853 -5 682 -900 -6 582

0

Daň z příjmu 0 -4 -4 0 -138 -138

Zisk/ztráta po zdanění -4 555 -1 302 -5 857 -5 682 -1 038 -6 720

Změna stavu zásob výrobků a nedokončené výroby

Tvorba rezerv a opravných poloţek, netto

Přijaté úroky a ostatní finanční výnosy

Placené úroky a ostatní finanční náklady

 

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 
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Tabulka 10: Cash flow Vitaland PL a Vitaland SK za období 2009/10 a 2010/11 

Peněţní toky z ukončovaných činností Vitaland 

Polsko

Vitaland 

Slovensko

Celkem 

období

Vitaland 

Polsko

Vitaland 

Slovensko

Celkem 

období

1.6.2009-

31.5.2010

1.6.2009-

31.5.2010

1.6.2009-

31.12.2010

1.6.2010-

31.5.2011

1.6.2010-

31.5.2011

1.6.2010-

31.12.2011

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Čisté peněţní toky z provozních činností -1 665 -6 819 -8 484 -3 776 2 756 -1 020

Čisté peněţní toky z investičních činností 351 0 351 205 371 576

Čisté peněţní toky z financování 0 0 0 0 0 0

Čisté peněţní toky -1 314 -6 819 -8 133 -3 571 3 127 -444
 

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 
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5 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou metodických problémů se sestavením 

konsolidované účetní závěrky. Důvodem sestavení KÚZ je poskytnout uţivatelům 

informace o finanční pozici, změnách ve finanční pozici a o finanční výkonnosti skupiny 

jako jednoho ekonomického celku, a to bez ohledu na právní vymezení jednotlivých 

podniků zahrnutých do konsolidační skupiny. Povinnost sestavení KÚZ má kaţdá 

společnost, která má vlastnické podíly v jiných společnostech. Konsolidovanou účetní 

závěrku je moţno sestavit podle českých právních předpisů nebo podle mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví.  

Sestavení konsolidované účetní závěrky je zpravidla velmi sloţitý a pracný proces, který 

závisí na mnoha faktorech – velikosti konsolidačního celku, majetkové účasti, firemních 

pravidlech a postupech, programovém a personálním vybavení apod. Cílem této diplomové 

práce bylo proto analyzovat nejdůleţitější metodické problémy vyskytující se při 

sestavování konsolidované účetní závěrky.  

Pro tuto analýzu jsem si vybrala obchodní společnost WALMARK, a. s., jeţ má 

rozhodující vliv v několika dalších společnostech. Mateřská společnost WALMARK, a. s. 

má 100% podíly ve všech svých dceřiných společnostech, proto pro sestavení 

konsolidované účetní závěrky pouţívá metodu plné konsolidace.  Tato skutečnost 

znamená, ţe sestavení KÚZ je jednodušší hlavně u vylučování vzájemných vztahů a také 

v tom, ţe není třeba vykazovat konsolidační rozdíl. Nicméně i přes toto zjednodušení je 

sestavení KÚZ velice náročné.  

Skupina WALMARK od roku 2002 povinně sestavuje konsolidované účetní závěrky 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), ve znění přijatém 

Evropskou unií a za pouţití oceňovací báze historických cen. Finanční výkazy všech 

společností zahrnutých do konsolidačního celku jsou transformovány z účetních závěrek 

sestavených podle národních účetních norem do formátu vyţadovaného Mezinárodními 

standardy pro finanční výkaznictví.  Výkazy jsou součástí konsolidačních balíčků, kde je 

také převodový můstek hlavní knihy, který je členěn do kódů s podrobným popisem 

obsahu. V samých začátcích bylo sestavování KÚZ velmi pracné a často docházelo 

i k chybám, které se následně musely v dalších obdobích opravovat. Část těchto oprav se 

musí vylučovat stále – proto je třeba vést podrobnou evidenci těchto chyb. 
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Nejdříve jsem analyzovala přípravnou etapu, která představuje vymezení konsolidačního 

celku, stanovení konsolidačních pravidel, školení zaměstnanců sestavujících jednotlivé 

účetní závěrky, závazné termíny a ostatní nezbytné kroky pro řádný průběh sestavení KÚZ. 

Tato etapa je po mnohaletých zkušenostech velice dobře a pečlivě propracovaná a jsou v ní 

dodrţována veškerá pravidla a termíny. V KÚZ za hospodářský rok 2010/2011 došlo 

k vylepšení odsouhlasení vzájemných vztahů. Původní tabulky, které byly součástí balíčků 

a musely se pracně kontrolovat navzájem, jsou nyní nahrazeny samostatnými tabulkami 

s nastavenými makry pro automatické porovnání vzájemných vztahů – coţ podstatně 

ulehčilo kontrolu těchto vztahů a také vyloučilo chybovost. Velice kladně hodnotím 

pravidelné odsouhlasení vzájemných vztahů v průběhu účetního období mezi jednotlivými 

společnostmi. Takto dochází k okamţitým eliminacím chyb, coţ následně usnadní 

a urychlí zpracovávání KÚZ. 

V analýze výpočtové etapy jsem se zaměřila hlavně na vylučování vzájemných vztahů, 

protoţe toto je nejpracnější etapa konsolidace – kdy je třeba získat všechny potřebné 

podklady a vzájemně je odsouhlasit tak, aby bylo moţné následně v KÚZ provést příslušné 

úpravy. Z konsolidované rozvahy skupiny WALMARK byly vyloučeny v plné výši 

vzájemné pohledávky a závazky z obchodního styku, zálohy, půjčky a ostatní transakce 

tohoto typu. Mohu říci, ţe díky přesnému dodrţování pravidel a postupů uvedených 

v přípravné etapě proběhlo toto vylučování hladce. Uvědomila jsem si také, ţe je velmi 

důleţité pamatovat na vyloučení opravných poloţek k pohledávkám za dceřinými 

společnostmi.  

Větší problém se mi jevil u vylučování prodejů a nákupů – konkrétně nákupů, které nebyly 

ještě spotřebovány – tj. kdyţ část zboţí ještě zůstala na skladě. V takovém případě je 

důleţité znát marţi, s níţ jedna společnost prodává druhé. Určit tuto marţi není 

jednoduché. Ve skupině WALMARK byla marţe stanovena procentuálním poměrem 

výnosů z prodaných zásob k nákladům za prodané zásoby za celé účetní období. V tomto 

případě, dle mého názoru, se nejedná o nejpřesnější stanovení marţe – avšak 

v konsolidačních pravidlech není nikde konkrétně definováno, jak tuto marţi přesně 

stanovit. Zcela jistě by bylo nejpřesnější vést evidenci zvlášť pro kaţdý jednotlivý výrobek 

nebo zboţí. Musím však souhlasit s metodou stanovení „průměrné“ marţe, která je 

pouţívána v konsolidačním celku WALMARK, protoţe sledovat marţi přímo na konkrétní 

výrobek nebo zboţí by bylo velmi pracné a výsledek by byl neadekvátní vynaloţenému 

úsilí. Takto stanovený výpočet marţe byl odsouhlasen auditory společnosti DELOITTE 
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Audit s. r. o. Přesvědčila jsem se také, ţe i u vylučování nespotřebovaných zásob je nutné 

pamatovat na nespotřebované zásoby z minulého roku, které se musí zpětně vloţit do 

následující KÚZ – a proto je důleţité vést přesnou evidenci zásob z minulých let.  

Následně jsem provedla rozbor prodeje majetku (převodu stálých aktiv) v rámci skupiny. 

Vzhledem k tomu, ţe eliminace těchto transakcí v KÚZ je poměrně sloţitá záleţitost, bylo 

nařízeno představenstvem mateřské společnosti tyto prodeje neprovádět. Pokud však 

k takovému prodeji přece jen dojde a jde o majetek, který se bude v kupující společnosti 

dále odepisovat, pak je třeba opět vést důkladnou evidenci tohoto odepisovaného majetku 

pro vylučování odpisů a zůstatkové ceny v následujících účetních obdobích. I kdyţ jsou 

operace s převody majetku ve skupině při sestavování KÚZ velmi pracné – zdá se mi toto 

„nařízení“ vydané mateřskou společností WALMARK poněkud úsměvné 

a neprofesionální.    

Dále jsem analyzovala vylučování vyplácených dividend, kde se vţdy musí eliminovat 

 přesun nerozděleného zisku minulých období do zisku běţného období. Problémem je 

v tomto případě pouze stanovení správného kurzu propočtu, který u nerozděleného zisku 

vychází z historických cen, a tudíţ se musí zprůměrovat.  

V závěru výpočtové etapy jsem provedla analýzu vylučování vkladů do dceřiných 

společností. V KÚZ WALMARK se tato operace provádí jako jedna z posledních, i kdyţ 

všude v literatuře je tento krok uveden mezi prvními. Je to proto, ţe všechny předchozí 

operace se provádí za asistence dceřiných společností, zatímco tuto operaci si jiţ dělají 

zaměstnanci mateřské společnosti sami. U této analýzy jsem objevila chybu v nesprávném 

vykazování finanční investice na pobočce WALT (viz odstavec 4.2.2). Tato skutečnost 

mne udivila, jelikoţ vedení poplatku do asociace v poloţce finanční investice pobočka 

vykazuje jiţ několik let, a ani auditorská firma na to neupozornila. 

V poslední části jsem ještě provedla rozbor metod pouţitých u mimořádných operací 

konsolidované účetní závěrky, coţ byly fixace kapitálu a ukončovací činnosti.  U fixace 

kapitálu je problém hlavně s kurzy, protoţe většina dceřiných společností vede účetnictví 

v cizí měně. Aby se zamezilo zkreslení hodnoty nerozděleného zisku minulých let, musí se 

kapitál propočítávat historickým kurzem a rozdíly z tohoto propočtu jsou pak vykazovány 

jako rezerva na propočet cizí měny. I zde je velmi důleţitá důkladná evidence kapitálu 

a historických kurzů. U ukončovacích činností byl aplikován standard IFRS 5. Tyto 
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ukončovací činnosti nejsou běţnou součástí kaţdoročních konsolidací společnosti 

WALMARK a firma k nim přistupuje pouze tehdy, kdyţ je některá z poboček neefektivní 

a chce ji prodat nebo fyzicky zlikvidovat. Fakt, ţe společnost WALMARK, a. s. takto 

postupuje u nerentabilních poboček, povaţuji osobně za přínos, protoţe jsou s kaţdou 

likvidací nebo prodejem společnosti (často pod cenu) spojené nemalé náklady – udrţování 

ztrátové pobočky je častokrát nákladnější. 

Závěrem tedy mohu konstatovat, ţe konsolidovaná účetní závěrka za hospodářský rok 

2010/2011 ve společnosti WALMARK, a. s. byla provedena správně, se správnými 

postupy dle platných právních norem, a vše bylo důkladně zkontrolováno a zaevidováno. 

Potvrzením tohoto byl pak audit, který neměl ţádné výhrady. Malé nesrovnalosti, k nimţ 

jsem dospěla, na celkový konsolidační výsledek neměly podstatný vliv. Mohu tedy dodat, 

ţe jediným záporným elementem je existence velkého mnoţství tabulek, ve kterých je 

někdy těţké se orientovat a snadno pak můţe dojít k chybě. Jednou z moţností by byla 

investice firmy do kvalitního softwaru, který by byl jednotný i pro pobočky, čímţ by se 

vyloučila evidence tak velkého mnoţství tabulek. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Konsolidační výkaz o finanční situaci skupiny WALMARK k 31. 5. 2011 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI K 31. KVĚTNU 2011

SKUPINA WALMARK, a.s.

Stav k Stav k

31. květnu 2011 31. květnu 2010

Bod v tis. Kč v tis. Kč

AKTIVA

DLOUHODOBÁ AKTIVA

Ostatní nehmotná aktiva 6 128 397 138 109

Pozemky, budovy a zařízení 4 602 160 614 840

Dlouhodobá finanční aktiva 7 7 7

Pohledávky 5 017 6 988

Odložená daňová pohledávka 18 5 330 6 900

Dlouhodobá aktiva celkem 740 911 766 844

KRÁTKODOBÁ AKTIVA

Zásoby 8 418 046 381 754

Pohledávky  9 523 334 544 838

Daňová pohledávka 17 32 409 17 268

Peněžní prostředky 10 28 182 29 110

Ostatní oběžná aktiva 11 11 347 10 567

Krátkodobá aktiva celkem 1 013 318 983 537

AKTIVA CELKEM 1 754 229 1 750 381

VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál 12.1 105 000 105 000

Rezervní fond a ostatní fondy 12.2 87 319 71 070

Nerozdělený zisk 12.3 858 540 754 028

Fond z přepočtu cizích měn 12.4 7 929 9 885

Vlastní kapitál připadající vlastníkům mateřské společnosti 1 058 788 939 983

Vlastní kapitál celkem 1 058 788 939 983

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé úvěry a dluhopisy 15 0 19 792

Závazky z finančního pronájmu 16 2 610 1 113

Odložený daňový závazek 18 31 063 29 406

Ostatní dlouhodobé závazky 350 356

Dlouhodobé závazky celkem 34 023 50 667

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Závazky 13 314 313 266 035

Krátkodobé rezervy 14 9 330 5 856

Časové rozlišení a ostatní pasiva 19 16 647 19 424

Daňový závazek 17 14 011 12 463

Bankovní úvěry splatné do 1 roku 15 305 141 452 094

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu 16 1 976 3 859

Krátkodobé závazky celkem 661 418 759 731

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 1 754 229 1 750 381  

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 



 

 

 

Příloha 2: Konsolidační výkaz zisku a ztráty skupiny WALMARK k 31. 5. 2011 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU ZA OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 31. KVĚTNA 2011

SKUPINA WALMARK, a.s.

Období do Období do

31. května 2011 31. května 2010

Bod v tis. Kč v tis. Kč

Tržby z prodeje výrobků a služeb 21 2 088 613 1 965 732

Tržby z prodeje zboží 21 282 356 220 350

Tržby 2 370 969 2 186 082

Ostatní provozní výnosy 8 735 9 187

Náklady vynaložené na prodané zboží -115 273 -110 590

Změna stavu zásob výrobků a nedokončené výroby 35 858 84 811

Spotřeba materiálu a energie 22 -633 373 -707 937

Služby -906 485 -740 435

Osobní náklady 24 -392 849 -368 358

Odpisy -115 486 -129 976

Ostatní provozní náklady -47 227 -60 783

Tvorba rezerv a opravných položek, netto -16 866 6 661

Provozní zisk 188 003 168 662

Přijaté úroky a ostatní finanční výnosy 25 841 2 616

Placené úroky a ostatní finanční náklady 25 -20 722 -26 138

Kurzové ztráty netto -5 397 -8 617

Zisk před zdaněním 26 162 725 136 523

Daň z příjmu 17 -31 642 -30 297

Zisk po zdanění 26 131 083 106 226

Menšinový zisk 28 0 0

Ztráta z ukončovaných činností po zdanění 27 -6 720 -26 118

Zisk za účetní období přiřaditelný akcionářům mateřské 

společnosti 26 124 363 80 108

Ostatní úplný výsledek

Změna vlastního kapitálu vlivem změny měnových kurzů 12.4 -1 956 18 305

Úplný výsledek za období celkem 122 407 98 413  

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 

 



 

 

 

Příloha 3: Výkaz Cash flow skupiny WALMARK k 31. 5. 2011 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 31. KVĚTNA 2011

SKUPINA WALMARK, a.s.

Období do Období do

31. května 2011 31. května 2010

v tis. Kč v tis. Kč

PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

Zisk před zdaněním 156 005 110 410

Úpravy:

   Odpisy aktiv a změna opravných položek 116 550 130 905

   Zisk z prodeje investičního majetku -847 -822

   Změna stavu rezerv 16 866 2 926

   Nákladové a výnosové úroky 16 999 21 454

   Opravy o ostatní nepeněžní operace 440 18 305

Provozní zisk před zohledněním změny stavu oběžných aktiv 306 013 283 178

   Změna stavu pohledávek -17 816 -49 075

   Změna stavu zásob -37 523 85 991

   Změna stavu závazků 57 154 -6 305

Placené úroky -17 786 -22 123

Přijaté úroky 787 675

Zaplacená daň z příjmů -30 745 -10 132

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 260 084 282 209

PENĚŽNÍ TOK Z  INVESTIČNÍ ČINNOSTI

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -79 562 -50 572

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 4 136 5 002

Nákup menšinového podílu ve společnosti Aminostar 0 0

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z  INVESTIČNÍ ČINNOSTI -75 426 -45 570

PENĚŽNÍ TOK Z  FINANČNÍ ČINNOSTI

Leasingové splátky -4 121 -12 366

Splátky a čerpání úvěrů a půjček netto -166 745 -207 119

Ostatní finanční činnost -11 100 10 719

Placené dividendy -3 620 -60 000

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z  FINANČNÍ ČINNOSTI -185 586 -268 766

PŘÍRUSTEK PENĚZ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTU -928 -32 127

PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY NA POČÁTKU OBDOBÍ 29 110 61 237

PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBÍ 28 182 29 110  

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha 4: Konsolidovaný výkaz změny VK skupiny WALMARK k 31. 5. 2011 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ  ZMĚN  VLASTNÍHO  KAPITÁLU ZA OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 31. KVĚTNA 2011

SKUPINA WALMARK, a.s.

Základní 

kapitál

Rezervní 

fond

Ostatní

 fondy

Nerozdělený 

zisk

Fond z přepočtu 

cizích měn

Vlastní kapitál 

připadající 

vlastníkům 

mateřské 

společnosti

Vlastní kapitál 

celkem

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Stav k 31.5.2009 105 000 52 433 380 751 173 -8 420 900 566 900 566

Vyplacené dividendy a podíly na zisku -60 000 -60 000 -60 000

Příděl do fondů 18 637 -18 637 0

Čerpání fondů -380 -380 -380

Zisk běžného roku 80 108 80 108 80 108

Ostatní vlivy 1 384 1 384 1 384

Ostatní úplný výsledek za období - změna vlastního 

kapitálu vlivem změny měnových kurzů 18 305 18 305 18 305

Stav k 31.5.2010 105 000 71 070 0 754 028 9 885 939 983 939 983

Vyplacené dividendy a podíly na zisku -3 620 -3 620 -3 620

Příděl do fondů 16 249 -16 249 0

Zisk běžného roku 124 363 124 363 124 363

Ostatní vlivy 18 18 18

Ostatní úplný výsledek za období - změna vlastního 

kapitálu vlivem změny měnových kurzů -1 956 -1 956 -1 956

Stav k 31.5.2011 105 000 87 319 0 858 540 7 929 1 058 788 1 058 788  

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 



 

 

 

Příloha 5: Tabulka vzájemných vztahů mateřské společnosti WACZ s podniky v holdingu 

POUZE VZÁJEMNÉ VZTAHY VE SKUPINĚ

Hodnoty v tis. národní měny! Amin ProF VitP VitS VitR WABG WACZ WAFR WAHU WALT WALV WAPL WARO WASK Total

Code Účetní skupina

Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky 0

32 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odběratelé 621 1 0 1 689 0 6 401 25 164 1 668 7 277 6 360 93 1 998 2 576 53 848

Poskytnuté zálohy 0

Dohadné položky - pohledávky 104 28 3 3 22 37 83 633 472 111 1 496

Ostatní pohledávky - krátkodobé 0

Ostatní pohledávky - dlouhodobé 0

5 Obchodní a ostatní pohledávky 725 29 0 1 692 0 6 404 0 25 186 1 705 7 360 6 360 726 2 470 2 687 55 344

Půjčky ve skupině - krátkodobé (do 1 roku) 44 52 18 995 2 056 3 963 42 008 67 118

Půjčky ve skupině - dlouhodobé 0

8 Půjčky ve skupině - pohledávky 44 52 0 18 995 0 0 0 2 056 0 0 3 963 0 42 008 0 67 118

Náklady příštích období 0

Příjmy příštích období 0

10 Časové rozlišení a ostatní oběžná aktiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohledávky - Celkem 769 81 0 20 687 0 6 404 0 27 242 1 705 7 360 10 323 726 44 478 2 687 122 462

Závazky
Dodavatelé 0 0 0 0 0 0

Přijaté zálohy 0

Dohadné položky - závazky 0

Ostatní závazky 0

11 Obchodní a jiné závazky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Závazky ve skupině - půjčky 0

13 Krátkodobé závazky z půjček ve skupině 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Závazky z nevyplacených dividend 0

16 Závazky z nevyplacených dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje příštích období 0

Výnosy příštích období 0

18 Časové rozlišení a ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině 0

29 Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Závazky - Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obraty
Tržby z prodeje výrobků Walmark a Aminostar 1 780 107 0 -49 31 982 4 429 50 646 23 459 9 655 107 881 100 666 98 524 429 080

Tržby z prodeje služeb 8 0 0 2 522 1 564 865 544 347 1 024 2 337 289 9 500

50 Tržby z prodeje výrobků a služeb (kódy 50+51) 1 780 115 0 -49 0 34 504 0 5 993 51 511 24 003 10 002 108 905 103 003 98 813 438 580

Tržby z prodeje zboží 10 -2 1 873 708 2 323 142 6 316 13 322 3 363 28 055

52 Tržby z prodeje zboží 0 10 0 -2 0 1 873 0 708 2 323 142 0 6 316 13 322 3 363 28 055

Tržby z prodeje nehmotného majetku (brutto) 16 16

Tržby z prodeje hmotného majetku (brutto) 3 3

Tržby z prodeje materiálu (brutto) 1 045 245 34 1 184 17 52 711 295 3 583

Ostatní provozní výnosy 60 5 161 602 179 39 9 649 121 84 1 909

Dohadné položky - výnosy 104 28 3 3 22 37 83 633 471 114 1 498

53 Ostatní provozní výnosy 1 212 33 0 3 0 409 0 658 1 400 139 61 1 993 592 509 7 009

Přijaté úroky  97 162 559 4 138 960

Ostatní finanční výnosy 0

65 Přijaté úroky a ostatní finanční výnosy 97 162 0 559 0 0 0 4 0 0 138 0 0 0 960

Obraty - Celkem 3 090 320 0 511 0 36 786 0 7 363 55 234 24 284 10 201 117 214 116 917 102 685 474 605

Nákupy
Nákup zboží 68 -92 -24

55 Náklady vynaložené na prodané zboží 68 -92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24

Nákup výrobků Walmark a Aminostar 4 021 -125 3 896

57 Náklady vynaložené na prodané výrobky Walmark a Aminostar (kódy 54+57)4 021 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 896

Nákup služeb 48 841 1 13 9 1 476 2 388

58 Služby 48 841 0 0 0 1 0 13 0 0 0 9 0 1 476 2 388

Nákup materiálu 98 22 12 132

Nákup nehmotného majetku 46 46

Nákup hmotného majetku 0

Ostatní provozní náklady 81 4 85

Dohadné položky - náklady 0

61 Ostatní provozní náklady 98 22 81 0 0 0 0 0 46 0 0 12 4 0 263

Placené úroky  0

Ostatní finanční náklady 0

66 Placené úroky a ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nákupy - Celkem 4 235 646 81 0 0 1 0 13 46 0 0 21 4 1 476 6 523

Dodatečné údaje
Zásoby

Materiál 45 12

Výrobky (výrobky Walmark a Aminostar) 1 185

Zboží

Náklady / Zůstatková hodnota

Náklady vynaložené na prodané výrobky Walmark a Aminostar

Náklady vynaložené na prodané zboží

Zůstatková hodnota prodaného materiálu

Zůstatková hodnota prodaného nehmotného majetku

Zůstatková hodnota prodaného hmotného majetku

Marže

Výrobky Walmark a Aminostar 30,55% 41,42% 0,00% 29,73% 31,33% 31,27% 33,52% 32,77% 30,61% 26,28% 31,97%

Zboží 0,00% 20,96% 0,00% 20,68% 24,10% 24,68% 22,17% 0,00% 22,44% 21,27% 27,46%

Materiál 5,87% 0,00% 0,00% 3,66% 2,51% 0,97% 6,32% 6,22% 4,13% 0,00% 4,79%

Majetek  

Zdroj: interní zdroj společnosti WALMARK, a. s. 

 


