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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je provést analýzu bonity výrobního podniku a to za použití 

finan ní analýzy spole nosti ARMATURY Group, a.s.. Dále je cílem zjišt né výsledky 

vyhodnotit a navrhnout opat ení pro zvýšení bonity spole nosti ARMATURY Group, a.s. 

 

Klí ová slova 

 Bonita, finan ní analýza, oce ování, finan ní analýza, rentabilita, likvidita, zadlužení, 

zisk, ú etnictví, rozvaha, aktiva, pasiva. 

 

Abstrakt 

 The goal of this thesis is to make analysis creditworthiness of production company 

using financial analysis of company ARMATURY Group, a.s.. Another goal is to evaluate the 

results and suggest measures which would help increase the creditworthiness (solvency) of 

the ARMATURY Group, a.s. 

 

Key words 

 Creditworthiness, financial analysis, valuation, financial Analysis, rentability, 

liquidity, Indebtedness, profit, Accounting, Balance sheet, assets. 
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 ízení podniku závisí na informacích, které se manažerovi dostávají. Jejich následné 

zpracování pro správné rozhodování, ízení podniku, p ípadn  vymyšlení nebo zm nu 

podnikové strategie. V této diplomové práci se zabývám mnoha finan ními ukazateli, které 

použiju pro analýzu bonitního hodnocení výrobního podniku. Práce je zam ená na bonitu 

z hlediska finan ní analýzy a bonity podniku, proto je pot eba provést pot ebné výpo ty  

a metody finan ní analýzy a pro zhodnocení bonity provést výpo ty pomocí bonitních 

model . 

 Finan ní analýza je predikce toho, jak by mohlo vypadat následné období na základ  

minulých let. Finan ní analýza mi mimo jiné pom že k zanalyzování bonity podniku. Jako 

zdroje používám výro ní zprávy podniku  ARMATRURY Group a.s., ze kterých následn  

provádím analýzu základních ú etních výkaz . Jako první analyzuju podnik vertikální  

a horizontální analýzou, díky které se dozvím výkyvy nejd ležit jších položek. Následující 

krok je výpo et pom rových ukazatel . Ty jsou d ležit jší, protože se budu zabývat 

likviditou, rentabilitou, aktivitou a zadlužeností. Toto jsou ukazatele, které pomáhají ke 

stanovení bonity.   

Pro zhodnocení finan ního zdraví po ítám Kralick v Quicktest, Index bonity a index 

IN99, které spadají pod bonitní modely. Díky t mto model m zjistím, jestli je podnik 

ARMATURY Group a.s. bonitní, dobrý.   

 Výsledky, ke kterým se dostanu p i výpo tu finan ní analýzy, porovnám 

s podnikovými pravidly splatnosti, tvorbou zásob atd. Na základ  t chto fakt  se budu snažit 

zhodnotit celkovou situaci podniku ARMATRURY Group a.s. a navrhnout ze zjišt ných 

údaj  a fakt  další kroky pro zvýšení bonity tohoto podniku. 
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 P edm t a ú el finan ní analýzy je v tom, že poskytuje data a informace nezbytné pro 

finan ní rozhodování a to prost ednictvím finan ních výkaz  a pom rových ukazatel , 

p ípadn  pomocí model . Finan ní analýza slouží nejen jako pomoc p i rozhodování 

manažer , ale slouží i investor m, bankám, obchodním partner m aj. Finan ní analýza je 

ohodnocení minulosti a sou asnosti. Výsledkem je doporu ení vhodných ešení do 

budoucnosti. Cílem finan ní analýzy je najít slabiny podniku a eliminovat je. Výchozími 

zdroji pro finan ní analýzu jsou ú etní výkazy: rozvaha, výkaz zisk  a ztrát a cash-flow. 

Z t chto dat, ú etních výkaz , se pak po ítají pom rové ukazatele, horizontální a vertikální  

a modely aj. [1] 

 

 

 

• Rozvaha 

• Výkaz zisk  a ztrát 

• Cash-flow 

 

 

Udává finan ní situaci firmy – stav jejího majetku a závazk  k ur itému datu. 

V tšinou poslední den finan ního roku firmy. Je sestavena z aktiv a pasiv. Aktiva vyjad ují co 

podnik vlastní a co mu dluží další ekonomické subjekty. Pasiva zase vyjad ují, jakým 

zp sobem jsou aktiva firmy financovány. [5] 

P i analýze dat z rozvahy dbáme p edevším na: 

• Dlouhodobý majetek 

• Cenné papíry  

• Zásoby 

• Nadhodnocené pohledávky 

• Podhodnocené závazky [2] 
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Je to výkaz o hospoda ení podniku, tzn., které náklady a výnosy se podílely na tvorb  

výsledku hospoda ení za ur ité období. Tento výsledek hospoda ení je pak v rozvaze 

zobrazen jako jediný údaj. [1] 

Náklady – kolik pen z firma vydala b hem ur itého období za mzdy, zásoby, dan  aj. 

Výnosy – kolik pen z firma dostala b hem ur itého období za prodej výrobk  a služeb. [5] 

 

D ležité je zkoumat nejen celkový hospodá ský výsledek, ale i díl í výsledky jako jsou: 

Provozní výsledek hospoda ení – vývoj tohoto výsledku odráží jádro ekonomiky firmy a tím 

pádem nejd ležit jší. 

Finan ní výsledek hospoda ení – tento výsledek odráží v oblasti financovaní podniku, tak 

financování investic a finan ního majetku. [2] 

 

 

 

Výkaz, který je pro posouzení skute né finan ní situace nejd ležit jší. 

Tento pojem se používá ve dvou rozdílných významech: 

• P ehled o pen žních tocích, jak minulých, tak budoucích 

• Ukazatel, ukazující sumu nebo z statek p íjm  a výdaj  ur ité kategorie; provozní 

cash-flow, investi ní cash-flow, finan ní cash-flow, volné cash-flow, isté cash-flow 

aj. [3] 

 

 

Pod pojmem absolutní ukazatele se schovává horizontální a vertikální rozbor 

finan ních výkaz  a je výchozím bodem finan ní analýzy. Horizontální analýza nám 

zobrazuje vývoj zkoumané veli iny v ase, nej ast ji ve vztahu k  minulému ú etnímu 

období. Vertikální analýza sleduje strukturu finan ního výkazu vztaženou k n jaké 

smysluplné veli in  (p . celková bilan ní suma). [4] 
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  Zkoumá zm ny absolutních ukazatel  a jejich procentní zm ny v ase. Pro tuto 

analýzu je nutné mít k dispozici minimáln  údaje dvou let. Pro porovnání bereme údaje 

v ádcích, horizontáln . Rozbor provádíme: 

- vypo te se rozdíl hodnot z po sob  jdoucích let  

absolutní zm na = hodnotat - hodnotat-1 

 

- vyjád ení procentem k hodnot  výchozího roku 

procentní zm na = (absolutní zm na / hodnotat) x 100 

 

 Zkoumá, o kolik procent se zm nily jednotlivé položky v ase. [1] 

 

 

 Metoda zobrazující procentní podíl jednotlivých položek ú etních výkaz  k jediné 

zvolené základn , která má hodnotu 100%. U rozvahy to jsou celková aktiva a pasiva  

a u výkazu zisk  a ztrát to jsou výnosy celkem. [1] 

 

 Je nej ast ji užívaným rozdílovým ukazatelem. Vypo ítá se jako rozdíl mezi 

ob žnými aktivy (bez dlouhodobých pohledávek) a krátkodobými závazky (samotným 

krátkodobým závazk m musíme p idat i b žné bankovní úv ry a krátkodobé finan ní 

výpomoci). istý pracovní kapitál je ástí dlouhodobého kapitálu vázaného v ob žném 

majetku. 

PK = ob žná aktiva – krátkodobá pasiva 

 

 Termín „ istý“ kapitál je z finan ního hlediska o išt n od b emene brzké úhrady 

krátkodobého cizího kapitálu. 
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Termín „pracovní“ kapitál je relativn  volný kapitál, který manaže i podniku využívají  

k zajišt ní hladkého pr b hu hospodá ské innosti.  

 

Tento ukazatel je významným indikátorem platební schopnosti podniku. ím vyšší je 

PK, tím v tší by m la být schopnost podniku hradit své finan ní závazky. Pokud je hodnota 

tohoto ukazatele záporná, jedná se o nekrytý dluh. S tímto ukazatelem je t eba pracovat 

obez etn  jako s mírou likvidity. M že zahrnovat málo likvidní nebo dokonce dlouhodob  i 

trvale nelikvidní položky. Nap . nevymahatelné pohledávky, zastaralé neprodejné zásoby, 

neprodejné výrobky apod. Jeho výše m že být také siln  ovlivn na použitými zp soby 

oce ování jeho jednotlivých složek, hlavn  majetku. Proto ne vždy r st PK znamená i r st 

likvidity. [24] 

 

 

 Pom rové ukazatele jsou metodickým nástrojem finan ní analýzy. Pom rový ukazatel 

je finan n -ú etní informace vyjád ena íselnou formou. Vypo ítají se vyd lením jedné 

skupiny položek druhou skupinou položek, které jsou ve výkazech a mezi nimiž existuje 

ur itá souvislost. T chto ukazatel  je velké množství, proto je pot eba zvolit vždy vhodné 

pom rové ukazatelé pro dané zadání. [1] 

 

Pomocí ukazatel  likvidity zjiš ujeme p i rozboru rozvahy platební schopnost 

podniku. Na základ  t chto ukazatel  likvidity jsme schopni zjistit, zda je podnik schopen 

hradit své závazky v as. 

Likvidita je schopnost podniku p em nit její majetek na prost edky, které lze použít 

k úhrad  závazk . 

Na odstup ování likvidnosti ob žného majetku rozlišujeme t i stupn  likvidity 

podniku: 

 

Likvidita 1. stupn  – pen žní likvidita (cash ratio) 

pen žní likvidita = finan ní majetek / krátkodobá pasiva 
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Likvidita 2. stupn  – pohotová likvidita (quick ratio) 

pohotová likvidita = (krátkodobé pohledávky + finan ní majetek) / krátkodobá pasiva 

 

Likvidita 3. stupn  – b žná likvidita (current ratio) 

b žná likvidita = (zásoby + krátkodobé pohledávky + finan ní majetek) / krátkodobá pasiva 

[1] 

 

 

 

Ukazatele rentability ukazují výnosnost dosaženou inností podniku k ur itému 

vstupu, celkovým aktiv m, kapitálu nebo tržbám. Ukazatele rentability by m ly obsahovat 

vždy následující ukazatele: [1] 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) = zisk (provozní) / investovaný kapitál 

ROI – vyjad uje míru zhodnocení všech aktiv spole nosti financovaných vlastním i cizím 

kapitálem 

 

Rentabilita aktiv (ROA) = zisk (provozní) / aktiva 

ROA – ur uje míru výnosu na aktiva. Pom uje zisk k celkovým aktiv m investovaným do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdroj  byly financovány. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = istý zisk / vlastní kapitál 

ROE – zjiš uje vlastník m míru ziskovosti vlastního kapitálu (zda jejich kapitál p ináší 

dostate ný výnos). 

 

Rentabilita tržeb (ROS) = istý zisk / tržby  

ROS – ukazuje jaký je zisk z celkových tržeb. 

[4] 

  

 

 

 



7 

 

ZISKY SE KTERÝMI SE PO ÍTÁ VE VÝPO TECH RENTABILITY: 

EBIT – provozní zisk – zisk p ed zdan ním a ode tením úrok . Po ítá se tak, že se od tržeb 

firmy ode tou náklady vynaložené na prodej zboží. Ne náklady na financování a da ové 

povinnosti. 

 

EBT – zisk p ed zdan ním – provozní hospodá ský výsledek. Ve srovnání s EBIT u tohoto 

zisku byly ode teny náklady na financování.  

 

EAT – istý zisk – výsledek hospoda ení za b žnou innost. Zisk po zaplacení daní za b žnou 

innost a po vyplacení dividendy akcioná m, poté z stane istý zisk k rozd lení. [5] 

 

 

 

Tento ukazatel poukazuje na to jak ú inn , intenzivn  a rychle podnik využívá sv j 

majetek. Aktivita je charakterizována rychlostí obratu celkového kapitálu, která je vedle 

ziskového rozp tí druhým faktorem, který má vliv na rentabilitu celkového kapitálu. Tento 

ukazatel vyjád íme: 

 

Tržby / celková aktiva   nebo   výnosy / celková aktiva  

 

Význam má i rozbor jednotlivých ástí z celkového obratu majetku a to z d vodu 

nalezení nejmén  aktivních úsek  hospoda ení. 

doba obratu – vyjad uje délku období nutnou k uskute n ní jednoho obratu. Udává se 

v asové jednotce obvykle ve dnech. 

rychlost obratu – vyjad uje, kolikrát hodnota podnikového výkonu p evyšuje hodnotu 

ur ité položky aktiv. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv lze rozd lit: 

 

• obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 

• obrat ob žných aktiv = tržby / ob žná aktiva 
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V rámci ob žných aktiv se dále sleduje 

• obrat zásob 

• obrat pohledávek 

• obrat finan ního majetku 

 

Obrátka zásob – ukazatel, který udává, kolikrát se zásoby ve sledovaném období zm ní na 

jiné ob žné aktiva až po prodej výrobk  a op tovný nákup zásob. Vyjád í se vzorcem: 

 

obrat zásob = tržby / zásoby  

 

Ukazatel lze vyda it i v asových jednotkách jako doba obratu zásob. Tento ukazatel 

vyjad uje, po jakou dobu jsou ob žná aktiva vázaná ve form  zásob. 

 

doba obratu zásob = 365 / obrat zásob 

 

Tyto ukazatele považujeme za signály intenzity využití zásob. Je pot eba si uv domit, 

jaký obrat zásob podnik pot ebuje. Rychlý obrat zásob nemusí nutn  znamenat intenzivní 

využívání zásob. Nízká hladina zásob m že omezit plynulý chod výroby apod. [6] 

 

Obrat pohledávek – udává rychlost p em ny pohledávek na pen žní prost edky. Vyjad uje 

se vzorcem: 

 

 obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

 

 U pohledávek je možné stanovit i dobu obratu pohledávek, což ukazuje, za jak dlouho 

jsou v pr m ru pohledávky splaceny. Tento ukazatel se vypo te: 

 

 doba obratu pohledávek = pohledávky / (tržby / 365) nebo 365 / obrat pohledávek 

  

Tyto ukazatele vypovídají o platební disciplín  odb ratel . Z t chto ukazatel  lze 

stanovit, zda se podniku da í dodržovat stanovenou politiku splatností. Hodnota obratu 

pohledávek by m la odpovídat pr m rn  dob  splatnosti faktur, ta bude v tší, protože do 

pohledávek je zahrnuta da  z p idané hodnoty. Optimální hodnota by nem la být maximální 

ani minimální.  
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Obrat závazk  – ukazatel, jenž je pom rem tržeb k závazk m. U závazk  je také možné 

stanovit dobu obratu závazk . Tu lze stanovit:  

 

 doba obratu závazk  = krátkodobé závazky / (tržby / 365) 

 

Obecn  se dá íct, že doba obratu pohledávek by m la být kratší než doba obratu 

závazk , aby nebyla narušena finan ní rovnováha ve firm . [22] 

 

Obrat finan ního majetku – udává kolikadenní tržby z stávají na ú tu, na cest , na 

hotovosti, p ípadn  v podob  jiného krátkodobého finan ního majetku. Lze jej vyjád it: 

 

 doba obratu finan ního majetku = finan ní majetek / (tržby / 365) 

[1]   

 

 

 

Zobrazuje, v jak velkém rozsahu jsou podnikové aktiva financována cizími zdroji. 

Tzn., že m í procentuální pom r finan ních prost edk , které firm  poskytli v itelé.  

 

Ukazatel v itelského rizika = (cizí kapitál / celková aktiva) * 100 

 

kde 

 

cizí zdroje= rezervy + krátkodobé závazky + dlouhodobé závazky + bankovní úv ry  

a výpomoci + asové rozlišení na stran  pasiv 

 

 

Toto je základní ukazatel vyjad ující celkovou zadluženost, m že se nazývat ukazatel 

v itelského rizika. Obecn  m žeme íct, že ím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je riziko 

v itele. 

 Celkové závazky neboli dluh spole nosti zahrnují krátkodobé i dlouhodobé závazky. 

Výsledek je nutné posoudit v souvislosti s celkovou výnosnosti podniku a strukturou cizího 

kapitálu. 
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Jako dopl kový ukazatel k ukazateli v itelského rizika se používá: 

 

koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 

 

Výsledkem by m la být hodnota p ibližn  jedna. Vyjad uje vzájemný pom r 

jednotlivých složek, v nichž jsou aktiva firmy financována pen zi akcioná . 

 Pro zjišt ní zda je firma schopna zvládat dluhové zatížení používáme vzorec: 

 

ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky 

 

P esn ji udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Toto úrokové krytí ukazuje jak 

bezpe ná je investice pro v itele. Doporu ované hodnoty jsou dosahující trojnásobku i více  

a to z toho d vodu, že po zaplacení úrok  z dluhového financování by m lo z stat i n co pro 

akcioná e. Pro podniky s v tším objemem tržeb je normální využívat cizí kapitál, protože jsou 

schopny platit fixní ástku za úroky. Neschopnost platit tyto platby za úroky m žou vést 

k úpadku firmy. [7] 

 

 

Pro hodnocení bonity se používají bonitní modely. Ty pat í do skupiny predik ních 

model . Tyto modely soust e ují celou podnikovou analýzu do jediného indexu i 

koeficientu. Modely nejsou schopny postihnout podmínky a specifické rysy jednotlivých 

podnik . Bonitní modely jsou z ásti založeny na teoretických poznatcích a z ásti na 

pragmatických poznatcích. Do skupiny bonitních model  pat í nap íklad Tamariho model, 

Kralick v Quicktest nebo Index Bonity aj. [6] 

 

 

 

 Tento model pat í ke skupin  bonitních model . Pro výpo et je pot eba vypo ítat 

ukazatele, které pak vyhodnocujeme z hlediska finan ní stability, výnosové situace. Z t chto 

vyhodnocení se stanoví celkové situace, pomocí které se stanoví hodnocení podniku. 
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 Po ítá se pomocí ukazatel , ze kterých se pak vypo ítají hodnocení. [6] 

 

 

Ukazatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 kralickuv quicktest – hodnocení [13] 

 

Hodnocení finan ní stability: 
2

21 RR
FS

+
=  

Hodnocení výnosové situace: 
2

43 RR
VS

+
=  

Hodnocení celkové situace: 
2

VSFS
CS

+
=

 

 

Hodnocení podniku:  velmi dobrý podnik  = hodnocení 3 a více 

   špatný podnik  =  hodnocení 1 a mén  

[6] 
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 Název už vypovídá o tom, že jde o výpo et spadající do bonitních model . Tento 

model je založen na multivaria ní a diskrimina ní analýze. Vypo ítá se podle vzorce: 

 

kde prom nné x se vypo ítají: 

 

 

 

 

 

 

[13] 

Index bonity se hodnotí podle následující tabulky2: 

Tabulka 2 výsledky Indexu bonity[13] 

hodnocení firemní situace 

extremn  dobrá 
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Tento model se za azuje také mezi bonitní modely. Nazývá se jako vlastnický model, 

protože vyhodnocuje bonitu analyzovaného podniku z hlediska finan ní výkonnosti, zda tvo í 

hodnotu podniku. Váhy jsou pro všechny odv tví stejné, protože není d ležitý obor 

podnikání, ale schopnost zhodnocovat finan ní prost edky, o což jde v tomto modelu. Pro 

výpo et se používá rovnice: 

 

kde A, C, D, E se rovná: 

 

 

 

 

[13] 

Výslednou hodnotu IN99, pak hodnotíme podle tabulky3: 

Tabulka 3 výsledné hodnoty pro IN99 [13] 
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Název: AMATURY Group a.s. 

Právní forma: 

Akciová spole nost. Firma je zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským 

soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 2572, zápis byl proveden dne 23. 8. 1999. 

 

Základní kapitál: 

501 200 000,- K  

[23] 

 

• Spole nost ARMATURY Group a.s. vzniká roku 2000. Vzniká fúzí t í spole ností, 

operujících na eském a slovenském trhu. Navazuje na zkušenosti a tradice výroby 

armatur v regionu Opavska a Hlu ínska. Zahajuje výrobu prvních vlastních produkt   

v továrn  v Dolním Benešov .  

• 2001 nakupuje moderní technologická centra. Intenzivn  vyvíjí nové produktové ady 

kulových kohout , klapek, šoupátek a hutních a speciálních armatur.  

• 2002 investuje do nákupu vývojových a konstruk ních technologií. Výsledkem jsou 

ucelené ady vlastních produkt .  

• 2003 proniká s vlastními produkty na zahrani ní trhy a posiluje svoji pozici v tuzemsku. 

Spolupracuje na ešení náro ných požadavk  p i projektech v Rusku, ín  a dalších 

teritoriích.  

• 2004 otevírá obchodní zastoupení v Moskv . Získává vývozní certifikáty na vyráb né 

speciální armatury pro Rusko a Ukrajinu.  

• 2005 rozši uje p edm t podnikání o vývoj a dodávku automatizovaných systém  ízení 

technologických proces . 

• 2006 zavádí výrobu velkých kulových kohout  a výrobu armatur pro energetiku.  
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• 2007 buduje novou pr myslovou halu v Dolním Benešov , investuje do nových 

technologií sva ování. P ekra uje hranici jedné miliardy korun v tržbách za rok.  

• 2008 rozši uje výrobu hutních armatur. Posiluje své pozice na zahrani ních trzích  

a dosahujeme historicky nejvyšších tržeb ve výši 1,6 mld. korun.  Buduje novou 

expedi ní halu v Krava ích.  

• 2009 Rozši uje sortiment o výrobu vysokotlakých armatur pro jadernou energetiku. 

Investuje do nových technologií a zkoušení armatur.  

• 2010 expanduje na zahrani ní trhy, vyváží do více než 60 zemí sv ta. St žejní jsou 

dodávky do jaderných elektráren v eské a Slovenské republice a v Rusku. [23] 

 

 

 

ARMATURY Group a.s. jsou výrobci pr myslových armatur. 

Výrobní program tvo í ty i pilí e: 

• kulové kohouty 

• hutní armatury 

• uzavírací motýlkové klapky, speciální zp tné klapky pro turbíny a uzavírací klapky  

v provedení kov-kov 

• armatury pro klasickou i jadernou energetiku 

Pro komplexnost dodávek nabízí jejich partner m i další sortiment pr myslových 

armatur, rozší ený o nabídku potrubí a p íslušenství. Spolupracuje s domácími i sv tovými 

výrobci t chto komodit. V sou asné dob  obsluhuje tém  40 % domácího trhu. Ro ní 

produkce iní zhruba 80 tisíc armatur a 500 tisíc položek hutního materiálu. [23] 

 

 

Zákazníky ARMATURY Group a.s. jsou velké a významné spole nosti z t chto 

pr myslových odv tví: 

• klasická a jaderné energetika 

• chemie a petrochemie 

• hutnictví 
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• plynárenství 

• t žební pr mysl 

• vodárenství 

ARMATURY Group a.s. jsou výjime ní, jde-li o speciální armatury. Vyvíjí a vyrábí 

speciální armatury, které jsou v provozech t chto pr myslových obor  pravideln  používány 

v nejnáro n jších podmínkách. Zkušenosti z provozu t chto armatur využívají p i vývoji  

a výrob  b žného sortimentu. [23] 
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Tato kapitola je zam ená na výpo ty a zanalyzování výpo t  týkajících se finan ní 

analýzy a bonitní modely pro ohodnocení bonity podniku ARMATURY Group a.s. 

 

 

 

Zdroje pro finan ní analýzu 

 

Zdroji pro finan ní analýzu jsou rozvaha a výkaz zisk  a ztrát, i cash flow. Tyto data 

jsem erpal z výro ních zpráv firmy ARMATURY Group a.s., v letech 2008-2010. Zdroje, 

které jsem používal pro finan ní analýzu, jsem taktéž využil pro výpo ty bonitních model . 

 

Pozn.: Pro zpracování všech graf  a tabulek jsem použil vypo tená data, která jsou 

p iložená v p íloze. Údaje pro tyto vypo tená data jsem získal ze zdroj  pro finan ní analýzu. 

 

 

 

Základní analýzou rozvahy a výkazu zisk  a ztrát je vertikální a horizontální analýza. 

Výchozí hodnoty pro vertikální a horizontální analýzu jsem zpracoval ze zdroj  pro finan ní 

analýzu. K náhledu jsou v p íloze diplomové práce. 

  

 

 

Aktiva 

V grafu 1 je patrné, že p ibližn  ty i p tiny aktiv firmy tvo í ob žná aktiva a p ibližn  

jednu p tinu aktiv tvo í dlouhodobý majetek. S drobným kolísáním se tyto hodnoty 

dlouhodob  drží na stejných hodnotách. 
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graf 1 Vertikální analýza - zaklad aktiva (v %) 

 

 

Pro zjišt ní kolísání jednotlivých položek je pot eba zanalyzovat dlouhodobý majetek 

a ob žná aktiva detailn ji. 

 

graf 2 Vertikální analýza dlouhodobého majetku (v %) 

 

   

 Z grafu 2 lze vy íst, že dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finan ní majetek 

se drží stále na p ibližn  stejných hodnotách. To znamená, že firma ARMATURY Group a.s. 

se snaží držet tyto položky na stejné úrovni. Jediná položka, která v roce 2010 výrazn  klesla 

o 5,88% je dlouhodobý hmotný majetek. Pro zjišt ní p í iny tohoto jevu je t eba analyzovat 

ob žné aktiva. 
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graf 3 Vertikální analýza ob žných aktiv (v %) 

 

 

 Na graf 3 je op t u všech položek ob žných aktiv jen nepatrné kolísání. Firma se snaží 

je držet na stejných hodnotách. Výjimku tvo í rok 2010, kdy se krátkodobé pohledávky liší  

o 6,68% od roku 2009. 

 

Pasiva 

 

 Ve všech t ech zkoumaných letech pasiva kolísala. První rok byl pom r 60:40, druhý 

rok narostl vlastní kapitál o 8,05% k prvnímu roku. O stejné procento se snížily cizí zdroje. 

Poslední rok klesl vlastní kapitál o 13,87% k druhému roku a narostly cizí zdroje o tyto 

procenta. Tyto údaje udává graf 4. 
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graf 4 Vertikální analýza – zaklad pasiva (v %) 

 

 

D vody tohoto kolísáni jsou v rozboru vlastního kapitálu a cizích zdroj . 

 

graf 5 Vertikální analýza vlastních zdroj  (v %) 

 

 

 Z grafu 5 je patrné, že kapitálové fondy a VH ú etního období nezaznamenaly 

radikální zm ny, hodnoty se drží ve stejném rozmezí ve všech t ech letech. Hodnoty, které 

naopak výrazn ji kolísaly, jsou VH minulých let a fondy ze zisku.  
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 Z grafu 5 je patrné, že zm ny zaznamenal i základní kapitál. To není až tak pravda, 

protože základní kapitál je ve všech letech po ád stejný, viz rozvaha. Tyto zm ny jsou reakcí 

na ostatní položky vertikální analýzy pasivní strany, a proto se zdá, že základní kapitál kolísá.  

 

graf 6 Vertikální analýza cizích zdroj  (v %) 

 

 

 Vertikální analýza cizích zdroj  na grafu 6 zobrazuje to, že v  posledním roce se 

zvýšilo procento bankovních úv r  a výpomoci o 10,15% a také krátkodobých závazk   

o 6,77%, což by mohlo mít vliv na likviditu. V p edcházejících letech nebyl zaznamenán 

takový skok, spíše m l klesající charakter. V roce 2009 klesly krátkodobé závazky o 3,16%  

a bankovní úv ry a výpomoci o 4,43% oproti roku 2008. V t chto letech m ly rezervy 

stoupající charakter, ale v roce 2010 klesly o 2,47%. Dlouhodobé závazky mají klesající 

charakter. 

 

 

 

Vertikální analýzu Vzz jsem roz lenil do t í okruh  a to TRŽBY, DOPL UJÍCÍ  

INFORMACE a  HOSPODÁ SKÉ  VÝSLEDKY. Pro výpo ty jsem použil výkazy zisk   

a ztrát z let 2008-2010, které jsou k nahlédnutí v p íloze. 
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Tržby jsou znázorn né v grafu 7. Je jasn  vid t rostoucí charakter tržeb z prodeje 

materiálu, kdy 2009 vzrostl o 2,97% a v roce 2010 dokonce vzrostl o 10,82%. Tržby za prodej 

vlastních výrobk  a služeb zaznamenaly menší propad v roce 2009, ale drží se relativn  ve 

stejném rozmezí. Klesající charakter mají tržby za prodej zboží, kdy z 63,47% klesl v roce 

2009 na 48,7% a v roce 2010 až na 38,71%. 

 

graf 7 Vertikální analýza tržeb 

 

 

 Na grafu 8 jsou zaznamenány dopl ující informace, které zachycují pr b h vývoje 

obchodní marže a p idané hodnoty, také pro znázorn ní prodeje materiál . Obchodní marže 

má jednozna n  klesající charakter. Propad zaznamenala i p idaná hodnot v roce 2010 a to  

o 6,33%. Prodej materiálu vzrostl v roce 2010 oproti p edchozímu roku o 10,35%. 
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graf 8 Vertikální analýza dopl ujících informací 

 

 

 Graf 9 zobrazuje výsledky hospoda ení v letech 2008 až 2010. Na grafu je patrné, že 

finan ní výsledek hospoda ení klesá k nule z minusových hodnot. To je dobré.  

Po menším poklesu výsledk  hospoda ení v roce 2009, tento pokles mohl být 

zap í in n krizí na celosv tových trzích, tudíž propadem ve všech odv tvích, se v  roce 2010 

projevil r st hospodá ských výsledk .  

 

graf 9 Výsledky hospoda ení 
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Jednotlivé rozdíly mezi zkoumanými roky zobrazují tabulky s horizontální analýzou, 

které zobrazují stranu aktiv a stranu pasiv. Celkov  aktiva a pasiva z tabulky 4 a 5 

zaznamenaly pokles o 9,76%, v korunách - 135 861 tis. K  mezi lety 2009 a 2008. Mezi lety 

2010 a 2009 pro zm nu firma vykázala nar st aktiv a pasiv o 29,91%, v korunách 375 664 tis. 

K . 

 

Aktiva 

 

Tabulka 3 horizontální analýza - pasiva 

 

Jednotliv , pak strana aktiv v tabulce 4 zaznamenala v letech 2009/2008 meziro ní 

pokles u dlouhodobého majetku o 5,14% a u ob žných aktiv o 11,25%. Dlouhodobý majetek 

meziro n  nejvíce poklesl u nehmotného majetku o 44,42%. Pokles zaznamenal i dlouhodobý 

hmotný majetek a to o 4,93%. Naopak meziro n  narostl finan ní majetek o 9,65%. U 

ob žných aktiv poklesly zásoby o 11,35%, což je zvláštní vzhledem k tomu, že se jedná  

o výrobní podnik, který pot ebuje n jaké zásoby na výrobu svých produkt . Klesly 
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pohledávky dlouhodobé (-25,35%) a krátkodobé (-10,67%), což sv d í o tom, že firm  ostatní 

podniky splatily jejich závazky. To je i možná p í ina nár stu finan ního majetku o 37,51%. 

V letech 2010/2009 poklesl meziro n  dlouhodobý majetek o 4,35%, z toho ale 

zaznamenal r st finan ní majetek o 51,1% a nehmotný majetek o 59,08%. Hmotný majetek, 

pak naopak meziro n  klesl o 6,7%. Z toho vyplývá, že firma dlouhodob  snižuje sv j 

dlouhodobý hmotný majetek. U ob žných aktiv je zaznamenán r st o 39,49%. To m že mít za 

následek zvýšení produkce na základ  zvýšení poptávky. Zvýšily se zásoby a to meziro n   

o 28,05%, stejný pr b h byl i u krátkodobých pohledávek, které vzrostly o 56,11%. Pokles 

zaznamenal finan ní majetek a to o 44,2%. 

 

Pasiva 

 

Tabulka 4 horizontální analýza - pasiva 

 

Na stran  pasiv je pak v tabulce 5 zaznamenané, že meziro n  v letech 2008/2009 

vzrostl vlastní kapitál o 2,28% z toho zaznamenaly r st kapitálové fondy o 12,35% a VH 
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minulých let o 38,03%, poklesl však meziro ní VH ú etního období o 25,5%. Cizí zdroje 

v celku vykazovaly meziro n  pokles 28,08%, z toho pak jednotliv  nejv tší meziro ní pokles 

zaznamely dlouhodobé závazky o 45,54% a krátkodobé závazky o 22,09%, což vypovídá  

o tom, že se snaží být firma likvidní a plnit své závazky v i svým klient m. Poklesly také 

bankovní úv ry a výpomoci o 49,69%. Tento údaj vypovídá o tom, že firma se nepouští do 

žádných velkých investic.  

 Meziro n  pak v letech 2010/2009 rostl o 3,58% vlastní kapitál. Proto zaznamenaly 

r st všechny položky spadající pod vlastní kapitál. Kapitálové fondy na 66,76%, VH 

minulých let o 20,53% a VH v b žném období 42,86%. Velký rozdíl oproti p edchozímu 

meziro nímu srovnání zaznamenaly cizí zdroje, ty byly v plusu na  hodnot  86,88%. Z cizích 

zdroj , pak jednotliv  rezervy klesly o 39,76% a dlouhodobé závazky klesly o 25,42% naopak 

r st zaznamenaly krátkodobé závazky o 73,9% a bankovní úv ry a výpomoci o 266,18% což 

m že být d sledek n jakého rozvoje a investic, p ípadn  nákupu zásob.  

 

 

 

 V tabulce 6 horizontální analýzy Vzz je vid t, že meziro n  v letech 2010-2009 se 

zaznamenala zm na u tržby za prodej -20,51% a v p edchozích letech tato zm na m la 

obdobný charakter, akorát byla v tší a to -23,26% v letech 2009-2008. Co se týká tržeb za 

prodej vlastních výrobk  a služeb, tak meziro ní zm na v roce 2010-2009 byla 9,28  

a v p edchozím sledovaném období to bylo -5,49%. Tržby z prodeje materiálu v letech 2009-

2010  meziro n  rostly a to o 83,58% a v roce 2008-2009 rostly o 29,8%. Ostatní dopl ující 

informace jako je analýza obchodní marže, p idané hodnoty a prodaný materiál viz tabulka 6. 

Co se tý e hospodá ských výsledk , byla v roce 2009-2010 zaznamenána zm na 

43,57% a v p edchozím sledovaném období -41,46%. Finan ní výsledek má klesající 

charakter viz. tabulka 6.  Výsledek hospoda ení za b žnou innost m l mezi lety 2009-2010 

rostoucí charakter 42,86%, kdežto mezi lety 2008-2009 byla zm na -25,5% a výsledek 

hospoda ení p ed zdan ním m la obdobný charakter, viz tabulka 6. 
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Tabulka 5 Horizontální analýza Vzz 

Horizontální analýza VZZ zm na 2010 - 2009 Zm na 2009 - 2008 

  tis. K  % tis. K  % 

oblast tržeb         

Tržby za prodej zboží -148753 -20,51 -219841 -23,26 

Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 47439 9,28 -29693 -5,49 

Tržby z prodeje materiálu 161149 83,58 44263 29,80 

Obchodní marže -53379 -29,33 -44390 -19,61 

P idaná hodnota -94267 -32,05 9019 3,16 

Prodaný materiál 154219 93,09 38623 30,40 

oblast výsledk  hospoda ení         

Provozní výsledek hospoda ení 10135 43,57 -16474 -41,46 

Finan ní výsledek hospoda ení 1475 -59,00 5376 -68,26 

Výsledek hospoda ení za b žnou innost 7878 42,86 -6292 -25,50 

Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 7878 42,86 -6292 -25,50 

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 11610 55,92 -11098 -34,83 
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Tabulka 6 Vypo et istý pracovní kapitál 

ISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 683040 673691 665414 

 

 istý pracovní kapitál roste ve všech sledovaných letech. Také má plusovou hodnotu, 

což je vid t v tabulce 7. Tyto fakta o tomto ukazateli jsou tedy dobré, protože vyjad uje 

platební schopnost a ta je dobrá. 

 

 

 

Dalším bodem ve finan ní analýze jsou pom rové ukazatele. Pro ú ely této práce jsou 

použity pom rové ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti. 

 

 

  

Protože u všech likvidit figuruje ve jmenovateli stejná hodnota a to krátkodobá 

pasiva, je vhodné si vypo ítat tuto hodnotu. Pro tento výpo et jsem zvolil metodu, která je 

udávaná v r zných literaturách.  

Krátkodobá pasiva se vypo ítají: 

 

Krátkodobá pasiva = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úv ry + asové rozlišení 

na stran  pasiv 

 

 

 

 



29 

 

Tabulka 7 krátkodobé pasiva v jednotlivých letech 

 

Ve výpo tu by m ly likvidity dosahovat t chto hodnot: 

• Likvidita 1. stupe  - její výsledná hodnota by se m la pohybovat okolo 

hodnoty 0,2. 

• Likvidita 2. stupe  -  výsledná hodnota tohoto stupn  likvidity by m la být 

v rozmezí 1-1,5 p ípadn  2, podle typu podnikání. 

• Likvidita 3. stupe  -  hodnota posledního stupn  likvidity by m la být 

v rozmezí 2-3. 

 

Tabulka 8 likvidita všech stup  

 

Jednotlivé likvidity vyšly, viz tabulka 9. Likvidita prvního stupn  nebyla zdaleka 

dodržena. Hodnoty vyšly o dost menší než je udávaná hodnota pro tuto likviditu. Likvidita 

druhého a t etího stupn  vyšla relativn  dob e. Veliká byla likvidita 3. stupn  roku 2009 a to  

o 0,17. V roce 2010 se likvidita dostala pod udávané hranice, ne ale n jak markantn  jedná se 

o setinná ísla.  
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Pro výpo ty rentability jsou pot ebné následné údaje, pak po ítám s t mito údaji podle 

vzorc , které jsou uvedeny v teorii. 

 

EBIT – zisk p ed ode tením daní a úrok  - provozní zisk  

 EBIT z rozvahy vypo ítám jako EBT + nákladové úroky 

EBT – výsledek hospoda ení p ed zdan ním 

EAT – výsledek hospoda ení za b žné období - istý zisk 

 

 Výsledné hodnoty EBIT, EBT a EAT v jednotlivých letech jsou vyjád eny 

v tabulce10: 

 

Tabulka 9 Hodnoty pro rentabilitu 

 

1. rentabilita vloženého kapitálu (ROI)  

Pro ú ely mé diplomové práce není pot eba po ítat tento ukazatel. 

  

 

2. rentabilita aktiv (ROA) 

 

Tabulka 10 ROA 

ROA 

 

ROA je d ležitý ukazatel, který udává m ítko výnosnosti celé firmy. Podnik je 

výnosn jší, ím je hodnota ROA vyšší. Z tabulky 11 je vid t vývoj ROA b hem t í let. V roce 

2008 byla hodnota 2,72% nejvyšší a nejvýnosn jší, následující rok 2009 byl nejhorší, kdy se 
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ROA propadla k 2,01% a poslední analyzovaný rok m l rostoucí charakter. ROA vzrostlo 

v roce 2010 o 2,35% oproti roku 2009. 

 

3. rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

Tabulka 11 ROE 

ROE 

  

ROE je další z d ležitých ukazatel  finan ní analýzy. Z tabulky 12 je vid t, že míra 

vloženého kapitálu se zhodnocuje skoro 3%. Vyjímku tvo í 2009, kdy se zhodnocení blížilo 

k 2%, což m l za následek nejspíš dopad recese. 

 

4. rentabilita tržeb (ROS) 

 

V následujících tabulkách je znázorn ná rentabilita tržeb z hlediska istého zisku  

a provozního zisku. Ukazatel znázor uje, jaký je zisk z celkových tržeb. 

 

Tabulka 12 ROS - isté ziskové rozp tí 

ROS 

 

ROS z istého ziskového rozp tí znázor uje zisk po zdan ní a ode tení úrok . 

V tabulce 13 je vid t vývoj rentability zisk  ve sledovaném období 
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Tabulka 13 ROS - provozní ziskové rozp tí 

ROS 

  

Na tabulce 14 je vyjád en zisk z provozního ziskového rozp tí, tedy výpo et se ziskem p ed 

zdan ním a ode tením úrok . Na této tabulce je op t vid t vývoj ve sledovaném období.   

 

graf 10 Srovnání všech podílových ukazatel  

 

 

Graf 10 zobrazuje vývoj všech ukazatel  rentability. V roce 2009 je jasn  vid t propad 

všech rentabilit. ROE se po propadu dostalo na stejnou hodnotu. ROA potom poklesla po 

propadu o 0,36% z p vodních 2,72% p ed propadem v roce 2009. ROS, istý i provozní, 

vzrostl po propadu i p ed propadem. 

 

 

 

Pro výpo ty tohoto podílového ukazatele jsem musel ur it tržby celkem. Já jsem 

použil tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb a za adil jsem do 

výpo tu i tržby z prodeje materiálu, protože význam této položky stoupá. 
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Aktivita: 

 

Tabulka 14 Aktivita 

2010 2009 2008 

 

 Tento ukazatel by m l vyda it, jaká ástka tržeb byla vyprodukovaná na jednu korunu 

dlouhodobého majetku. Z tabulky 15 je vid t, že v roce 2008 a 2009 byl výsledek 

uspokojující, protože na jednu korunu dlouhodobého majetku bylo vyprodukováno více tržeb. 

To znamená, že se nám aktiva obrátily alespo  jednou, ale v roce 2010 už ne. 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv jsem rozložil a analyzoval z hlediska: 

 

• obratu stálých aktiv  

 

Tabulka 15 Obrat stálý aktiv 

2010 2009 2008 

  

Po rozložení obratu celkových aktiv je patrné, že dlouhodobý majetek se nám obrátí 

mnohonásobn , viz tabulka 16.  

 

• obratu ob žných aktiv 

 

Tabulka 16 Obrat ob žných aktiv 

2010 2009 2008 

 

 U ob žných aktiv tomu tak není, proto je dále analyzuju. 
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Dále sleduju ob žná aktiva z hlediska: 

• obrat zásob 

• obrat pohledávek 

• obrat finan ního majetku 

 

Obrátka zásob  

 

Tabulka 17 obrat zásob 

2010 2009 2008 

 

Ukazatel doby obratu zásob ukazuje (viz tabulka 18), že v roce 2010 vzrost skoro o 30 

dní k p edcházejícím analyzovaným rok m. To znamená, že kolob h nákupu nových zásob se 

prodloužil, což m že být d sledek v tší poptávky, aby se nenarušila výroba. 

 

Obrat pohledávek  

 

Tabulka 18 Obrat pohledávek 

2010 2009 2008 

  

Z tabulky 19 lze vy íst, že doba obratu pohledávek se v posledním analyzovaném roce 

zvedla v pr m ru na 159 dní. To je nár st o 39 dní oproti podnikovým zásadám splatnosti 

pohledávek viz kap. 5.2, kdy nejvyšší doba splatnosti je 120 dní a více a to v p ípad  

individuální dohod  se zákazníkem.  

V p edcházejících letech byla doba obratu nižší zhruba o 40. Jednotliv  se pak 

pohledávky splácely v roce 2009 v pr m ru za 106 dní a v roce 2008 v pr m ru za 103 dní.  

V letech 2008 a 2009 je doba obratu pohledávek relativn  v norm  vzhledem k podnikovým 

zásadám splatnosti viz kap. 5.2. 
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Obrat závazk  

 

Tabulka 19 obrat závazk  

2010 2009 2008 

 

Stejn  jako u doby obratu pohledávek se doba obratu závazk  v posledním 

sledovaném období roku 2010 výrazn  navýšila, oproti p edchozím obdobím roku 2008  

a 2009. Vše je patrné v tabulce 20. Hodnoty ve všech analyzovaných letech p esahují 

standardy firem vystavující p edevším 60 denní lh tu splatnosti. Ve stroja ských firmách 

m že být lh ta splatnosti delší vzhledem k velikosti zakázky.  

 

Obrat finan ního majetku  

 

Tabulka 20 obrat finan ního majetku 

2010 2009 2008 

 

Z tabulky 21 vy teme, že analyzovaný podnik nemá velký obrat finan ního majetku. 

Nemá více hotovosti z tržeb, než je nezbytn  nutné.  

 

 

 

Firma je financovaná v roce 2010 ze 45,48% cizím kapitálem viz tabulka 22. To 

znamená, že riziko pro v itele je vyšší. Je to dané p edevším nár stem krátkodobých závazk  

a bankovních úv r  a výpomoci, kdy je tento nár st dokonce vyšší, než byly hodnoty v roce 

2008. V roce 2009 bylo procento zadluženosti nejnižší ze sledovaného období a to 31,61% 

díky recesi a v roce 2008 se míra zadluženosti pohybovala na 39,66%. 
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Tabulka 21 V itelské riziko 

 

Jako dopl kový ukazatel k ukazateli v itelského rizika se používá: 

 

Tabulka 22 Samofinancování 

 

U koeficientu samofinancování by m la být výsledkem hodnota p ibližn  jedna. 

V tabulce 23 jsou hodnoty, které vyšly ve 3 sledovaných letech. Je patrné, že žádná hodnota 

se neblíží k hodnot  1, spíš má tento koeficient klesající charakter. Toto je potvrzení, že podíl 

financování cizích zdroj  se zvyšuje a podíl financování vlastním kapitálem se zmenšuje.  

 

Pro zjišt ní, zda je firma schopna zvládat dluhové zatížení používáme vzorec: 

 
Tabulka 23 Úrokové krytí 

 

 

 

 

 

Pro tento ukazatel jsou doporu ené hodnoty dosahující trojnásobku i více. V tabulce 

24 je vid t, že zisk je p ibližn  6x v tší než úroky. To znamená, že firma má velkou rezervu 

ve zvládání úrokového zatížení. 
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Na cash-flow má negativní vliv to, že se podniku zvyšují zásoby a pohledávky  

a závazky se snižují. V opa ném p ípad  to má pozitivní vliv na cash-flow. To je u všech 

podnik  stejné. Ovšem v ARMATURY Group a.s. to je trošku jinak, jelikož jsou finan n  

silní a stabilní m že si dovolit tyto negativní vlivy na podnik využívat jako konkuren ní 

výhodu na trhu.  

To tak, že díky zásobám které má, dokáže ARMATURY Group a.s. rychle reagovat na 

poptávku na trhu a u pohledávek si m že dovolit dát v tší splatnosti. To m že mít velký vliv 

u zákazníka p i výb ru zhotovení zakázky ve prosp ch ARMATURY Group a.s.. Pro 

zákazníka je mnohdy lepší zaplatit pozd ji a to i za cenu zdražení zakázky klientovi, proto má 

i tato nevýhodná splatnost menší pozitivum v tom, že na zakázce firma vyd lá více pen z. 

Z p edchozí kapitoly 4.1.3.3 Aktivita, kde jsem se zabýval dobou obratu zásob, 

pohledávek a závazk , vyplývá to, že velký vliv na cash-flow bude mít doba obratu zásob, 

která je 171 dní a doba obratu pohledávek, která je 159 dní za rok 2010. Dohromady tyto 

položky blokují velkou ást pen z. V d sledku toho se nevykryje asový rozdíl vzhledem 

k obratu závazk , který je 107 dní. Obdobn  se tento jev projevoval i v p edchozích 

analyzovaných letech. 

Opat ením by bylo snížit zásoby, p ípadn  zavést metodu Just in time, kdy by zásoby 

držel dodavatel. Snažit se o to, aby podnik ARMATURY Group a.s. vyjednával kratší doby 

splatnosti u pohledávek a delší doby splatnosti u závazk . Pokud by nešla vyjednat delší doba 

splatnosti u závazk , tak by se splatností podnik mohl za daný závazek otálet tak, aby za n j 

t eba nebyly uvaleny n jaké sankce. 

 

 

 

 

 

Tento test jsem za adil do hodnocení bonity, protože dokáže rychle ukázat, o jaký 

podnik jde. Tedy jestli je špatný nebo dobrý. 
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U Kralickova Quicktestu jsem po ítal jednotlivé body pro samotné hodnocení firmy, 

které je zobrazeno v tabulce 25. Tyto hodnoty jsem podle tabulky 2 v teoretické ásti 

porovnal a p i adil jsem jim jednotlivé váhy. 

 

Tabulka 24 vypo et jednotlivých položek pro hodnocení 

2010 2009 2008 

kvóta vlastního kapitálu 55% 68% 60% 

vlastní kapitál/aktiva   

doba splácení dluhu z CF 7,61  5,63  6,06  

(krátkodobé + dlouhodobé závazky)/cash flow   

cash flow = 

výsledek hospoda ení + odpisy + zm na stavu rezerv   

cash flow v tržbách 

cash flow/tržby   

ROA 

EBIT/A       

 

Samotné hodnocení podniku ARMATURY Group a.s. v jednotlivých letech je 

znázorn no v tabulce 26. Hodnocení finan ní stability vyšlo 2 ve všech sledovaných letech.  

2 je mezi dobrým a špatným podnikem, takže na hranici. To znamená, že finan n  je na 

hranici. Výnosové hodnocení vyšlo 4 ve všech analyzovaných letech, což je velice dobré. 

Celkov , pak hodnocení vyšlo 3, takže podnik ARMATURY Group a.s. je podle Kralickova 

Quicktestu dobrý podnik.  

 

Tabulka 25 Vyhodnocení Kralicova Quicktestu 

Hodnocení firmy 

  2010 2009 2008 

kvóta vlastního kapitálu 

doba splácení dluhu z CF 

cash flow v tržbách 

ROA 

hodnocení finan ní stability 

hodnocení výnosové situace 

hodnocení celkové situace 
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Tento model ist  vypovídá o bonit  podniku. Na tabulce 27 jsou výsledky všech 

analyzovaných let. Podle výsledku indexu bonity B, který jsem porovnal s hodnocením 

z tabulky 2 v teoretické ásti této práce, vychází hodnocení bonity podniku ARMATURY 

Group a.s. jako dobré. 

 

Tabulka 26 Výpo et a vyhodnocení Indexu bonit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index IN99 jsem zde za adil, protože si myslím, že je pot ebné vyhodnotit, zda firma 

tvo í nebo netvo í ekonomický zisk. V tabulce 28 je znázorn ný výpo et. 

 

Tabulka 27 Výpo et a hodnocení indexu IN99 

2010 2009 2008 

-0,017 

 

Výsledek IN99 jsem dosadil do tabulky 3, podle které vychází vyhodnocení, že podnik 

ARMATURY Group a.s. spíše netvo í hodnotu.   

2010 2009 2008 

1,5 
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 Abych mohl vyhodnotit bonitu podniku ARMATURY Group a.s. a mohl ji porovnat 

s tím, co mi vyšlo v praktické ásti, musel jsem si zjistit, jaké zásady používá podnik pro svou 

bonitu. Zásadami mám na mysli, jaké má podnik ARMATURY Group a.s. doby splatnosti 

závazk  a pohledávek, jaké mají zajiš ovací instrumenty, jak eší zásoby, p ípadn  informace 

tíkající se investic. 

 

SPLATNOSTI: 

Pohledávky – splatnost pohledávek se liší podle toho, o jak velký kontrakt jde.  Pokud 

jde o velký kontrakt, tím delší dostanou splatnost. Je to z toho d vodu, že firma ARMATURY 

Group a.s. vychází vst íc klientovi, aby si mohl obstarat finan ní prost edky. 

Vymáhání pohledávek: 

• do 15 dn  po splatnosti se nic ned je, 

• nad 15 do 45 dn  po splatnosti se posílá upomínka a t sn  p ed koncem tohoto 

rozmezí se volá, 

• po 45 dnech po splatnosti se posílá druhá upomínka a toto upozorn ní je 

d razn jšího charakteru a hrozí se možnosti soudu, 

• po 80 dnech splatnosti se zahajuje soud. 

  

Firma používá také zajiš ovací instrumenty a to: 

• pojišt ní, ale to lze zajistit nebo spíše se dá pojistit jen p ibližn  50% 

pohledávek, 

• vybírání záloh, 

• p ípadn  n jaké bankovní záruky. 

 

Závazky – u t ch se podnik ARMATURY Group a.s. ídí podle následujících 

pravidel. U nových dodavatel  nebo dodavatel , kte í dodávají málo, se automaticky 

nastavuje, pokud je závazek vyšší jak 3mil. K  na 120 denní splatnost. U stálých dodavatel  

se ídí následujícím pravidly: 

• do 500 000,- K  se vystavuje splatnost 30 dní, 

• od 500 000,- K  – 1mil.,- K  je splatnost 45 dní, 

• 1mil.,- K  – 3mil.,- K  je splatnost 60 dní, 
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• 3mil.,- K  – 10mil.,- K  je splatnost 90 dní, 

• nad 10mil.,- K  se vystavuje splatnost 120 dní. 

 

Co se týká nákupu zásob, jsou firmou ARMATURY Group a.s. stanoveny následující 

pravidla: 

• prochází schvalovacím procesem - do 500 000,-K  nákup í, nad 500 000,- K  

schvaluje finan ní editel, 

• u nákupu na zakázku je schvalovací proces rychlejší,  

• nákup na sklad bez zakázky – sleduje se obrátka této zásoby, tzn. kolik se jí 

prodalo/ použilo ve t ech letech, 

• zárove  se snaží, aby se zásoby nenavyšovaly, proto na nepovolené zásoby 

mají sankce 

Investice jakéhokoliv druhu, nap . vrta ka, i jiná v c, prochází velkým schvalovacím 

procesem. 

Další faktor, který si firma hlídá a úzce souvisí s likvidností je to, aby m la 

dostate né množství pen z – tzv. Komitovaná linka neboli disponibilní peníze. Kdy má 

od banky k dispozici velké množství pen z. 
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B hem analyzovaného období vypadala struktura podnikových aktiv a pasiv 

následovn . Aktivní strana rozvahy podniku byla tvo ena z jedné tvrtiny dlouhodobým 

majetkem a ze t í tvrtin ob žnými aktivy, jejichž nejv tšími položkami byly zásoby  

a pohledávky. Jedná se o výrobní podnik, proto jsou ob žná aktiva tak velká. Na pasivní 

stran  podniku byl vid t pohyb vlastního a cizího kapitálu, jehož pr b h je zachycen a nejlépe 

zobrazen na grafu . 4. Vertikální analýza – základ pasiva. V položce vlastní kapitál 

p evažoval základní kapitál a fondy ze zisku. U cizích zdroj  byly hlavními položkami 

krátkodobé závazky, bankovní úv ry a výpomoci. Tyto jsou nejv tšími položkami v celém 

sledovaném období. 

 Vzhledem ke kladným výsledk m rentability vlastního kapitálu, aktiv a tržeb, 

vyplývá, že podnik je rentabilní a to ve všech sledovaných letech. 

 Likvidnost podniku hodnotím na dobré úrovni, p estože ve výpo tech první stupe  

neobsahuje hodnotu uvád nou v literatu e. Je to z d vodu, že po konzultacích v podniku jsem 

se dozv d l, že nepot ebují mít velké množství pen z v pokladnách a na ú tech, nebo  

využívají kontokorentu i jiných instrument . Tyto prost edky podniku umož ují mít peníze 

k dispozici, když je zrovna pot ebují. Druhý a t etí stupe  likvidity, už i podle uvedených 

hodnot v literatu e, vychází na dobré úrovni. Spole nost ARMATURY Group a.s. je likvidní  

a tedy schopná splácet své závazky. Udržuje si tak stále pozici spolehlivého obchodního 

partnera. 

 Po zam ení se na hledisko zadluženosti, se podnik ukázal jako vhodný pro investice.  

I p es znepokojující situaci, kterou mohou vyvolat v itelská rizika z d vodu zvýšení podílu 

cizího kapitálu. Je t eba zachovat klidnou hlavu, nebo  u tak velkých firem je využití cizího 

kapitálu b žnou praxí. Faktor, který dokazuje, že firma si m že dovolit mít takový cizí 

kapitál, je ukazatel úrokového krytí. Ten vyšel ve sledovaném období p ibližn  6. Což nám 

ukazuje, že zisk je 6x v tší než úroky. Z tohoto vyplývá, že podnik m že snižovat vlastní 

zdroje a naopak zvýšit cizí zdroje, které se poté dají využít nap íklad na rozvoj podniku i 

dlouhodobé investice. Proto banky ani v itelé nemusejí mít strach z investic do tohoto 

podniku. 

 Dále jsem se zam il na bonitní modely. Pro jejich p esnost a odstran ní v tších 

odchylek jsem použil více typ  model . Konkrétn  model Kralick v Quicktest, Index bonity 
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a index IN99. Ze zjišt ných výsledk  hodnotím firmu z hlediska bonity kladn . Ale i p esto, 

po d kladn jším rozboru spolu s vnit ními pravidly, chci doporu it ur itá zlepšení. 

 Mé doporu ení se týká upravení doby splatnosti u pohledávek, závazk  a snížení 

zásob v podniku ARMATURY Group a.s. Nebo  uvedené položky zna n  ovliv ují bonitu 

podniku. 

 Na pohledávky a zásoby jsem se zam il z d vodu, že jsou v podniku jedny ze 

st žejních, tvo í 3/4 aktivní strany rozvahy. Proto je vhodné se jimi zabývat podrobn ji. 

Doba obratu pohledávek se za rok 2010 zvýšila oproti p edcházejících letech zhruba o 40 dní, 

tudíž doba obratu nyní je 159 dní (ro ní splatnost pohledávek). Což m že být zap í in no tím, 

že podnik p ijal zakázky v tšího charakteru a snažil se vyjít vst íc zákazník m s dobou 

splatnosti, kterou jim prodloužil. Tady bych spole nosti ARMATURY Group a.s. doporu il, 

aby se snažila vyjednat a snížit splatnosti u pohledávek. P ípadn , pokud spole nost dovolí 

delší splatnost, tak aby si ádn  prov ila zákazníka a dále bych doporu il vybrat zálohu za 

zakázku. Zásoby jsou obdobné, nebo  obrátka se zvýšila za posledních rok o 30 dní, doba 

obratu zásob nyní iní 171 dní. M že to být zap í in no p ijetím v tším množstvím zakázek, 

kdy je pot eba mít více zásob k dodržení výroby. Podle pravidel, která jsem m l možnost se 

dozv d t a kterými se spole nost ídí, se nezdá, že by nakupovali zbyte né zásoby. Ur it  by 

bylo logické doporu it podniku, aby snížil své zásoby, ale vzhledem k tomu, že neznám 

p esné postupy výroby a tudíž i pot eby zásob, aby nestála výroba, tak se rad ji n jakého 

v tšího doporu ení zdržím. 

 Co se týká závazk  podniku, tak i zde má spole nost stanovena pravidla, viz kapitola 

5.2. Analýza vnit ních sm rnic v souvislosti s bonitou. Po detailním nastudování t chto 

pravidel, bych doporu il spole nosti, aby stanovila, pop ípad  vyjednala jednotnou splatnost 

60 dní pro všechny zakázky, které jsou do 10 mil.K . Závazky, které jsou nad 10 mil.K  se 

splatností 90 dní, bych ponechal. Výjimku by mohli tvo it klí oví dodavatelé, na kterých je 

spole nost ARMATURY Group a.s. závislá. Pravidlo nového dodavatele i dodavatele, který 

dodává malý objem zásob, bych nem nil a ponechal splatnost závazku 120 dní.  

 Tyto výpo ty zabývající se obratem pohledávek, závazk  a zásob je pot eba brát 

s rezervou a to protože výpo et je uzp sobený na pravidelné platby faktur, nap . jednou 

m sí n . Pro p esný obrat dní pohledávek, zásob a závazk  bychom museli po ítat s p esnou 

fakturací pohledávek a závazk  a spot ebou zásob. Vysoké íslo u obrat  m že vzniknout tím, 

že pošlu fakturu na konci roku na velikou ástku, ale zaplacené to dostanu až další rok nebo 

dostanu zaplacenou jen ást a zbylou další rok. To samé platí obdobn  i u závazk  a trošku na 

jiném principu u zásob. 



44 

 

 Pohledávky, zásoby a závazky taktéž ovliv ují cash-flow podniku jak a pro  je 

podrobn ji popsané v kapitole 4.1.4 Vliv pohledávek, závazk  a zásob na cash-flow. 

 Dle mého názoru se po celkové analýze podniku a hlubším zamyšlení se nad obrátkou 

pohledávek, závazk  a zásob, které se jevily jako negativní prvky, se jedná o zcela zdravý 

podnik, který má dob e zvládnutý management všech sm rech. Není pot eba navrhovat žádné 

razantní zm ny na zlepšení chodu podniku.  
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V této diplomové práci jsem se zabýval mnoha finan ními ukazateli, které jsem použil 

pro analýzu bonitního hodnocení výrobního podniku. Práce je zam ená na bonitu z hlediska 

finan ní analýzy a bonity podniku, proto byla pot eba provést pot ebné výpo ty a metody 

finan ní analýzy a pro zhodnocení bonity byla pot eba provést výpo ty bonity podniku 

pomocí bonitních model . To vše jsem provedl. 

 Finan ní analýza mi mimo jiné pomohla k zanalyzování bonity podniku. Jako zdroje 

jsem použil výro ní zprávy podniku  ARMATRURY Group a.s., ze kterých jsem následn  

provedl analýzu základních ú etních výkaz . Jako první jsem zanalyzoval podnik vertikální  

a horizontální analýzou, díky které jsem se dozv d l výkyvy nejd ležit jších položek 

v rozvaze a výkazu zisk  a ztrát. Následující krok byl výpo et pom rových ukazatel . Tyto 

ukazatele jsou d ležit jší, protože se zabývají likviditou, rentabilitou, aktivitou a zadlužeností. 

Toto jsou ukazatele, které mi dopomohly ke stanovení bonity.   

Pro zhodnocení finan ního zdraví jsem spo ítal Kralick v Quicktest, Index bonity 

plus index IN99, které spadají pod bonitní modely. Díky t mto model m jsem zjistil, jestli je 

podnik ARMATURY Group a.s. bonitní neboli dobrý.   

 Výsledky, ke kterým jsem se dostal p i výpo tu finan ní analýzy, jsem porovnal 

s podnikovými pravidly splatnosti, tvorbou zásob atd. Na základ  t chto fakt  jsem se snažil 

zhodnotit celkovou situaci podniku ARMATRURY Group a.s. a navrhnout ze zjišt ných 

údaj  a fakt  další kroky pro zlepšení bonity tohoto podniku. Toto zhodnocení bonity a kroky, 

které by mohly vést ke zlepšení bonity, jsem popsal v kapitole 6. Shrnutí a doporu ení. 
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 1 982 800 -351 250 1 631 550 1 255 886

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 501 790 -240 926 260 864 272 741

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 39 027 -35 209 3 818 2 400

B.   I.    1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

           2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0

           3. Software 7 39 027 -35 209 3 818 2 400

           4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

           5. Goodwill 9 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý  nehmotný majetek 11 0 0 0 0

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 450 164 -205 717 244 447 262 003

B.   II.  1. Pozemky 14 6 029 0 6 029 6 029

           2. Stavby 15 251 097 -71 134 179 963 183 984

           3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 191 225 -133 965 57 260 62 907

           4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

           5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 493 0 493 7 236

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 1 320 -618 702 1 847

           9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý + nanční majetek 23 12 599 0 12 599 8 338

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 12 599 0 12 599 8 338

           2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0

           3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0

           4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0

           5. Jiný dlouhodobý + nanční majetek 28 0 0 0 0

           6. Pořizovaný dlouhodobý + nanční majetek 29 0 0 0 0

           7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý + nanční majetek 30 0 0 0 0
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Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 31 1 473 673 -110 324 1 363 349 977 370

C.   I. Zásoby 32 722 473 -22 651 699 822 546 502

C.   I.    1. Materiál 33 261 376 -9 533 251 843 221 136

           2. Nedokončená výroba a polotovary 34 108 185 -3 069 105 116 75 912

           3. Výrobky 35 48 816 -3 768 45 048 75 221

           4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0

           5. Zboží 37 204 501 -6 281 198 220 157 638

           6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 99 595 0 99 595 16 595

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 13 672 0 13 672 13 595

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 12 384 0 12 384 11 860

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0

           3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0

           5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 268 0 268 265

           6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0

           7. Jiné pohledávky 46 1 020 0 1 020 1 470

           8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 736 677 -87 673 649 004 415 748

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 537 391 -87 673 449 718 373 948

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 187 773 0 187 773 26 663

           3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a  účastníky sdružení 52 0 0 0 0

           5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0

           6. Stát - daňové pohledávky 54 7 858 0 7 858 4 037

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 2 775 0 2 775 10 639

           8. Dohadné účty aktivní 56 872 0 872 23

           9. Jiné pohledávky 57 8 0 8 438

C.  IV. Krátkodobý � nanční majetek 58 851 0 851 1 525

C.  IV.    1. Peníze 59 851 0 851 1 035

           2. Účty v bankách 60 0 0 0 490

           3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0

           4. Pořizovaný krátkodobý � nanční majetek 62 0 0 0 0

D.   I. Časové rozlišení 63 7 337 0 7 337 5 775

D.   I.    1. Náklady příštích období 64 7 169 0 7 169 5 775

           2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

           3. Příjmy příštích období 66 168 0 168 0
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Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 67 1 631 550 1 255 886

A. Vlastní kapitál 68 889 577 858 863

A.   I. Základní kapitál 69 501 200 501 200

A.   I.    1. Základní kapitál 70 501 200 501 200

           2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0

           3. Změny základního kapitálu 72 0 0

A.  II. Kapitálové fondy 73 11 133 6 676

A.  II.    1. Emisní ážio 74 0 0

           2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

           3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 11 133 6 676

           4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0

           5. Rozdíly z přeměn společností 78 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 243 067 243 067

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 243 067 243 067

           2. Statutární a ostatní fondy 81 0 0

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 82 107 920 89 541

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 83 107 920 89 541

           2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 84 0 0

A.   V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 85 26 257 18 379

B. Cizí zdroje 86 741 948 397 023

B.   I. Rezervy 87 34 788 57 745

B.   I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 33 969 57 745

           2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 0 0

           3. Rezerva na daň z přijmů 90 0 0

           4. Ostatní rezervy 91 819 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 92 13 322 17 863

B.  II.    1. Závazky z obchodních vztahů 93 0 0

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0

           3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0

           4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 0 0

           5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0

           6. Vydané dluhopisy 98 0 0

           7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0

           8. Dohadné účty pasívní 100 0 0

           9. Jiné závazky 101 0 4 200

         10. Odložený daňový závazek 102 13 322 13 663

B. III. Krátkodobé závazky 103 436 956 251 264

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 104 276 152 133 158

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 2 060 1 038

           3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0

           4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0

           5. Závazky k zaměstnancům 108 116 305 75 061

           6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 5 362 4 997

           7. Stát - daňové závazky a dotace 110 1 706 6 013

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 25 020 13 330

           9. Vydané dluhopisy 112 0 0

         10. Dohadné účty pasivní 113 3 863 11 601

         11. Jiné závazky 114 6 488 6 066

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 256 882 70 151

B.  IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 13 529 17 736

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 242 128 52 415

           3. Krátkodobé � nanční výpomoci 118 1 225 0

C.   I. Časové rozlišení 119 25 0

C.   I.    1. Výdaje příštích období 120 0 0

           2. Výnosy příštích období 121 25 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

  I. Tržby za prodej zboží 1 576 386 725 139

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 447 752 543 126

+ Obchodní marže 3 128 634 182 013

 II. Výkony 4 742 085 763 656

  II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 558 565 511 126

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -244 -34 475

    3. Aktivace 7 183 764 287 005

B. Výkonová spotřeba 8 670 819 651 502

B.    1. Spotřeba materiálu a energie 9 525 792 495 749

B.    2. Služby 10 145 027 155 753

+ Přidaná hodnota 11 199 900 294 167

C. Osobní náklady 12 185 406 179 100

C.    1. Mzdové náklady 13 134 246 129 660

C.    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

C.    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 45 831 44 354

C.    4. Sociální náklady 16 5 329 5 086

D. Daně a poplatky 17 588 402

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 32 889 32 395

  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 354 570 200 391

  III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 616 7 586

    2. Tržby z prodeje materiálu 21 353 954 192 805

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 320 049 167 867

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 163 2 200

      2. Prodaný materiál 24 319 886 165 667

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

období
25 -21 303 82 850

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 22 738 26 846

H. Ostatní provozní náklady 27 26 181 35 527

   V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní  výsledek hospodaření 30 33 398 23 263

  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0

  VII. Výnosy z dlouhodobého : nančního majetku 33 0 0

  VII.  1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0

    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého : nančního majetku 36 0 0

  VIII. Výnosy z krátkodobého : nančního majetku 37 790 513

K. Náklady z : nančního majetku 38 0 0

  IX. Výnosy z přecenění  cenných papírů a derivátů 39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve : nanční oblasti 41 0 -3 000

  X. Výnosové úroky 42 275 1 109

P. Nákladové úroky 43 6 078 4 499

  XI. Ostatní : nanční výnosy 44 68 529 94 857

O. Ostatní : nanční náklady 45 64 541 97 480

  XII. Převod : nančních  výnosů 46 0 0

P. Převod : nančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -1 025 -2 500

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 6 116 2 384

Q.    1.  - splatná 50 6 457 4 723

    2.  - odložená 51 -341 -2 339

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 26 257 18 379

  XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.    1.  - splatná 56 0 0

    2.  - odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 26 257 18 379

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 32 373 20 763



Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 (v tis. Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 1 580 533 -324 647 1 255 886 1 391 747

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 488 408 -215 667 272 741 287 514

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 34 081 -31 681 2 400 4 318

B.   I.    1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

           2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0

           3. Software 7 34 081 -31 681 2 400 4 045

           4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

           5. Goodwill 9 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý  nehmotný majetek 11 0 0 0 0

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 273

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 445 989 -183 986 262 003 275 592

B.   II.  1. Pozemky 14 6 029 0 6 029 5 876

           2. Stavby 15 246 989 -63 005 183 984 171 110

           3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 183 579 -120 672 62 907 75 356

           4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

           5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 7 236 0 7 236 20 800

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 2 156 -309 1 847 2 450

           9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý + nanční majetek 23 8 338 0 8 338 7 604

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 8 338 0 8 338 7 604

           2.
Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem
25 0 0 0 0

           3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0

           4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0

           5. Jiný dlouhodobý + nanční majetek 28 0 0 0 0

           6. Pořizovaný dlouhodobý + nanční majetek 29 0 0 0 0

           7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý + nanční majetek 30 0 0 0 0
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Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 31 1 086 350 -108 980 977 370 1 101 206

C.   I. Zásoby 32 568 337 -21 835 546 502 616 465

C.   I.    1. Materiál 33 231 089 -9 953 221 136 195 776

           2. Nedokončená výroba a polotovary 34 78 907 -2 995 75 912 116 828

           3. Výrobky 35 79 501 -4 280 75 221 69 246

           4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0

           5. Zboží 37 162 245 -4 607 157 638 218 470

           6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 16 595 0 16 595 16 145

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 13 595 0 13 595 18 211

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 11 860 0 11 860 14 241

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0

           3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0

           5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 265 0 265 0

           6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0

           7. Jiné pohledávky 46 1 470 0 1 470 3 970

           8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 502 893 -87 145 415 748 465 421

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 461 093 -87 145 373 948 452 171

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 26 663 0 26 663 3 500

           3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a  účastníky sdružení 52 0 0 0 0

           5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0

           6. Stát - daňové pohledávky 54 4 037 0 4 037 4

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 10 639 0 10 639 5 483

           8. Dohadné účty aktivní 56 23 0 23 3 823

           9. Jiné pohledávky 57 438 0 438 440

C.  IV. Krátkodobý � nanční majetek 58 1 525 0 1 525 1 109

C.  IV.    1. Peníze 59 1 035 0 1 035 1 091

           2. Účty v bankách 60 490 0 490 18

           3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0

           4. Pořizovaný krátkodobý � nanční majetek 62 0 0 0 0

D.   I. Časové rozlišení 63 5 775 0 5 775 3 027

D.   I.    1. Náklady příštích období 64 5 775 0 5 775 3 015

           2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

           3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 12
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Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 67 1 255 886 1 391 747

A. Vlastní kapitál 68 858 863 839 750

A.   I. Základní kapitál 69 501 200 501 200

A.   I.    1. Základní kapitál 70 501 200 501 200

           2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0

           3. Změny základního kapitálu 72 0 0

A.  II. Kapitálové fondy 73 6 676 5 942

A.  II.    1. Emisní ážio 74 0 0

           2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

           3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 6 676 5 942

           4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 78 243 067 243 067

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 243 067 243 067

           2. Statutární a ostatní fondy 80 0 0

A  IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 89 541 64 870

A  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 82 89 541 64 870

           2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 0 0

A.   V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 18 379 24 671

B. Cizí zdroje 85 397 023 551 997

B.   I. Rezervy 86 57 745 57 255

B.   I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 57 745 55 343

           2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0

           3. Rezerva na daň z přijmů 89 0 0

           4. Ostatní rezervy 90 0 1 912

B.  II. Dlouhodobé závazky 91 17 863 32 802

B.  II.    1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0

           3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0

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

95 0 0

           5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0

           6. Vydané dluhopisy 97 0 0

           7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0

           8. Dohadné účty pasivní 99 0 0

           9. Jiné závazky 100 4 200 16 800

         10. Odložený daňový závazek 101 13 663 16 002

B. III. Krátkodobé závazky 102 251 264 322 511

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 103 133 158 227 163

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 1 038 0

           3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0

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

106 0 0

           5. Závazky k zaměstnancům 107 75 061 42 505

           6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 4 997 6 057

           7. Stát - daňové závazky a dotace 109 6 013 9 931

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 13 330 23 067

           9. Vydané dluhopisy 111 0 0

         10. Dohadné účty pasivní 112 11 601 7 065

         11. Jiné závazky 113 6 066 6 723

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 70 151 139 429

B.  IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 17 736 26 148

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 52 415 111 664

           3. Krátkodobé � nanční výpomoci 117 0 1 617

C.   I. Časové rozlišení 118 0 0

C.   I.    1. Výdaje příštích období 119 0 0

           2. Výnosy příštích období 120 0 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 (v tis. Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

  I. Tržby za prodej zboží 1 725 139 944 980

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 543 126 718 577

+ Obchodní marže 3 182 013 226 403

 II. Výkony 4 763 656 915 830

  II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 511 126 540 819

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -34 475 -2 840

    3. Aktivace 7 287 005 377 851

B. Výkonová spotřeba 8 651 502 857 085

B.    1. Spotřeba materiálu a energie 9 495 749 699 478

B.    2. Služby 10 155 753 157 607

+ Přidaná hodnota 11 294 167 285 148

C. Osobní náklady 12 179 100 207 198

C.    1. Mzdové náklady 13 129 660 149 100

C.    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

C.    3. Náklady na sociální zabezpečení 15 44 354 52 413

C.    4. Sociální náklady 16 5 086 5 685

D. Daně a poplatky 17 402 776

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 32 395 33 931

  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 200 391 153 012

  III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 7 586 4 470

    2. Tržby z prodeje materiálu 21 192 805 148 542

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 167 867 128 067

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2 200 1 023

      2. Prodaný materiál 24 165 667 127 044

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

25 82 850 24 953

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 26 846 34 762

H. Ostatní provozní náklady 27 35 527 38 260

   V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní  výsledek hospodaření 30 23 263 39 737

  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 1 470

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 809

  VII. Výnosy z dlouhodobého : nančního majetku 33 0 0

  VII.  1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34 0 0

    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého : nančního majetku 36 0 0

  VIII. Výnosy z krátkodobého : nančního majetku 37 513 1 098

K. Náklady z : nančního majetku 38 0 0

  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 0 0

L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve : nanční oblasti 41 -3 000 0

  X. Výnosové úroky 42 1 109 387

P. Nákladové úroky 43 4 499 6 010

  XI. Ostatní : nanční výnosy 44 94 857 143 039

O. Ostatní : nanční náklady 45 97 480 147 051

  XII. Převod : nančních  výnosů 46 0 0

P. Převod : nančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -2 500 -7 876

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 2 384 7 190

Q.    1.   - splatná 50 4 723 7 249

    2.   - odložená 51 -2 339 -59

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 18 379 24 671

  XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.    1.   - splatná 56 0 0

    2.   - odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospodáření za účetní období (+/-) 60 18 379 24 671

**** Výsledek hospodáření před zdaněním 61 20 763 31 861
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 1 617 641 -225 894 1 391 747 1 240 028

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 483 479 -195 965 287 514 253 024

B.   I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 34 943 -30 625 4 318 4 560

B.   I.    1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

           2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0

           3. Software 7 34 670 -30 625 4 045 4 560

           4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0

           5. Goodwill 9 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý  nehmotný majetek 11 0 0 0 0

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 273 0 273 0

B.   II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 440 932 -165 340 275 592 246 687

B.   II.  1. Pozemky 14 5 876 0 5 876 5 626

           2. Stavby 15 226 156 -55 046 171 110 166 697

           3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 185 650 -110 294 75 356 71 307

           4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

           5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0

           6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0

           7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 20 800 0 20 800 2 222

           8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 2 450 0 2 450 835

           9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý , nanční majetek 23 7 604 0 7 604 1 777

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 7 604 0 7 604 1 777

           2.
Podíly v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem
25 0 0 0 0

           3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0

           4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0

           5. Jiný dlouhodobý , nanční majetek 28 0 0 0 0

           6. Pořizovaný dlouhodobý , nanční majetek 29 0 0 0 0

           7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý , nanční majetek 30 0 0 0 0
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Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé úč. období

a b c Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva 31 1 131 135 -29 929 1 101 206 983 003

C.   I. Zásoby 32 635 543 -19 078 616 465 594 605

C.   I.    1. Materiál 33 203 830 -8 054 195 776 205 745

           2. Nedokončená výroba a polotovary 34 119 179 -2 351 116 828 118 871

           3. Výrobky 35 74 064 -4 818 69 246 73 686

           4. Zvířata 36 0 0 0 0

           5. Zboží 37 222 325 -3 855 218 470 172 071

           6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 16 145 0 16 145 24 232

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 39 18 211 0 18 211 32 560

C.  II.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 14 241 0 14 241 0

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0

           3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0

           5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0

           6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0

           7. Jiné pohledávky 46 3 970 0 3 970 32 560

           8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 473 272 -7 851 465 421 353 813

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 460 022 -7 851 452 171 328 741

           2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0

           3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

           4. Pohledávky za společníky, členy družstva a  účastníky sdružení 52 0 0 0 0

           5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0

           6. Stát - daňové pohledávky 54 4 0 4 9 194

           7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 5 483 0 5 483 1 290

           8. Dohadné účty aktivní 56 3 823 0 3 823 12 088

           9. Jiné pohledávky 57 3 940 0 3 940 2 500

C.  IV. Krátkodobý � nanční majetek 58 4 109 -3 000 1 109 2 025

C.  IV.    1. Peníze 59 1 091 0 1 091 749

           2. Účty v bankách 60 18 0 18 1 276

           3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 3 000 -3 000 0 0

           4. Pořizovaný krátkodobý � nanční majetek 62 0 0 0 0

D.   I. Časové rozlišení 63 3 027 0 3 027 4 001

D.   I.    1. Náklady příštích období 64 3 015 0 3 015 3 909

           2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

           3. Příjmy příštích období 66 12 0 12 92
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Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 67 1 391 747 1 240 028

A. Vlastní kapitál 68 839 750 807 569

A.   I. Základní kapitál 69 501 200 501 200

A.   I.    1. Základní kapitál 70 501 200 501 200

           2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0

           3. Změny základního kapitálu 72 0 0

A.  II. Kapitálové fondy 73 5 942 -1 567

A.  II.    1. Emisní ážio 74 0 0

           2. Ostatní kapitálové fondy 75 0 0

           3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 5 942 -1 567

           4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 78 243 067 243 067

A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 243 067 243 067

           2. Statutární a ostatní fondy 80 0 0

A  IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 64 870 41 305

A  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 82 64 870 41 305

           2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 83 0 0

A.   V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 24 671 23 564

B. Cizí zdroje 85 551 997 432 374

B.   I. Rezervy 86 57 255 31 385

B.   I.    1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 55 343 31 385

           2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0

           3. Rezerva na daň z přijmů 89 0 0

           4. Ostatní rezervy 90 1 912 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 91 32 802 47 711

B.  II.    1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0

           3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0

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

95 0 0

           5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0

           6. Vydané dluhopisy 97 0 0

           7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0

           8. Dohadné účty pasivní 99 0 0

           9. Jiné závazky 100 16 800 31 650

         10. Odložený daňový závazek 101 16 002 16 061

B. III. Krátkodobé závazky 102 322 511 287 786

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů 103 227 163 223 694

           2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0

           3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0

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

106 0 0

           5. Závazky k zaměstnancům 107 42 505 28 134

           6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 6 057 4 933

           7. Stát - daňové závazky a dotace 109 9 931 11 788

           8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 23 067 11 664

           9. Vydané dluhopisy 111 0 0

         10. Dohadné účty pasivní 112 7 065 1 157

         11. Jiné závazky 113 6 723 6 416

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 139 429 65 492

B.  IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 26 148 0

           2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 111 664 65 252

           3. Krátkodobé � nanční výpomoci 117 1 617 240

C.   I. Časové rozlišení 118 0 85

C.   I.    1. Výdaje příštích období 119 0 85

           2. Výnosy příštích období 120 0 0
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období

a b c Sledovaném Minulém

  I. Tržby za prodej zboží 1 944 980 888 469

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 718 577 627 245

+ Obchodní marže 3 226 403 261 224

 II. Výkony 4 915 830 888 377

  II.  1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 540 819 491 561

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 -2 840 102 126

    3. Aktivace 7 377 851 294 690

B. Výkonová spotřeba 8 857 085 880 477

B.    1. Spotřeba materiálu a energie 9 699 478 727 835

B.    2. Služby 10 157 607 152 642

+ Přidaná hodnota 11 285 148 269 124

C. Osobní náklady 12 207 198 174 140

C.    1. Mzdové náklady 13 149 100 125 478

C.    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0

C.    3. Náklady na sociální zabezpečení 15 52 413 43 797

C.    4. Sociální náklady 16 5 685 4 865

D. Daně a poplatky 17 776 413

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 33 931 30 548

  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 153 012 132 425

  III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 470 1 104

    2. Tržby z prodeje materiálu 21 148 542 131 321

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 128 067 107 638

F.    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 023 318

      2. Prodaný materiál 24 127 044 107 320

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

25 24 953 46 246

  IV. Ostatní provozní výnosy 26 34 762 42 238

H. Ostatní provozní náklady 27 38 260 46 869

   V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní  výsledek hospodaření 30 39 737 37 933

  VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 470 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 809 0

  VII. Výnosy z dlouhodobého : nančního majetku 33 0 0

  VII.  1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34 0 0

    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0

    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého : nančního majetku 36 0 0

  VIII. Výnosy z krátkodobého : nančního majetku 37 1 098 0

K. Náklady z : nančního majetku 38 0 0

  IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 39 0 0

L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve : nanční oblasti 41 0 3 000

  X. Výnosové úroky 42 387 155

P. Nákladové úroky 43 6 010 3 616

  XI. Ostatní : nanční výnosy 44 143 039 69 469

O. Ostatní : nanční náklady 45 147 051 70 948

  XII. Převod : nančních  výnosů 46 0 0

P. Převod : nančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -7 876 -7 940

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 7 190 6 429

Q.    1.   - splatná 50 7 249 10 270

    2.   - odložená 51 -59 -3 841

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 24 671 23 564

  XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

S.    1.   - splatná 56 0 0

    2.   - odložená 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0

*** Výsledek hospodáření za účetní období (+/-) 60 24 671 23 564

**** Výsledek hospodáření před zdaněním 61 31 861 29 993
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