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Anotace 

Tato diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti Aluflexpack s.r.o. 

v letech 2007-2011. Práce je zaměřena na poměrové ukazatele- likviditu, rentabilitu, 

aktivitu a zadluženost. Pyramidální rozklad, vyhodnocení finančního zdraví podniku 

pomocí bankrotních modelů, následné zhodnocení celé práce a návrh vhodných opatření, 

které by pomohly zlepšit celkovou situaci v podniku.  

Klíčová slova: finanční analýza společnosti, poměrové ukazatele, pyramidální 

rozklad, bankrotní modely, opatření.  

 

Annotation 

This thesis focusing on financial analysis of Aluflexpack company in years 2007-

2011. The work is focused on evaluative indicators  - Liquidity, profitability, activity and 

indebtedness. A pyramidal decomposition, evaluate the financial health of company with 

bankruptcy models, subsequent evaluation of the whole work and proposal suitable 

measures, which would improve the whole business situation  

Key words: financial analysis of the company, evaluative indicators, pyramidal 

decomposition, bankruptcy models, measures 
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1 Úvod 

Současná ekonomická situace vyžaduje, aby se i prosperující společnosti mohly 

nadále rozvíjet, proto je dobré si ujasnit a zhodnotit podmínky pro zlepšení finanční 

situace ve firmě. Finanční analýza je soubor majetkové a finanční struktury podniku, 

pomocí které posoudíme stav jeho finančního zdraví. Tato analýza nám pomáhá zjistit, jak 

si podnik vedl v minulosti, jak si vede v současnosti a jaké má předpoklady pro finanční 

plánování.  

Cílem mé diplomové práce je zhodnocení finanční situaci ve společnosti 

Aluflexpack s.r.o., která bude provedena v letech 2007-2011 pomocí poměrových 

ukazatelů, pyramidálního rozkladu, vyhodnocení finančního zdraví podniku pomocí 

bankrotních modelů a následně návrh vhodných opatření, které by pomohly zlepšit situaci 

v podniku.  

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Ihned po úvodu se ve druhé kapitole 

zaměřím na charakteristiku mateřské společnosti, poté se budu věnovat charakteristice 

společnosti, na kterou se vztahuje finanční analýza, zkladním údajům a stručně orgánům 

společnosti.  

Teoretická část je zahrnuta ve třetí kapitole. Zde ujasním pojmy, které souvisí 

s finanční analýzou, jako je rozvaha, výkaz zisků a ztráty a metody finanční analýzy. Jak 

jsem již zmiňovala, bude se jednat o poměrové ukazatele a to zejména: likviditu, 

rentabilitu, aktivitu a zadluženost, dále Du-pont pyramidální rozklad a jako poslední 

bankrotní modely, u kterých jsem se zaměřila na Altmanův a Tafflerův model.  

Ve čtvrté praktické části se budu zabývat samotnou problematikou, tedy výpočtům 

finanční analýzy ve sledovaném období. Poměrové ukazatele a bankrotní modely budu 

také znázorňovat graficky. Dále se v této kapitole budu zabývat návrhy a doporučením, 

kde zhodnotím celkovou situaci ve společnosti a následně doporučím vhodné opatření. 

V poslední části závěru, stručně shrnu výsledky a zhodnotím finanční situaci 

podniku. 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost Aluflexpack s.r.o. vznikla díky své mateřské společnosti FOLIJAPLAST 

d.o.o. Zadar. Společnost FOLIJAPLAST d.o.o. Zadar byla založena v říjnu 1981 

v Chorvatské republice. V červnu v roce 2001 vznikla pozdější fůzi nová společnost 

s názvem Aluflexpack d.o.o. K 29. listopadu 2012, dokončila skupina Montana Tech 

Components AG převzetí skupiny Aluflexpack. Montana Tech Components AG je novým 

vlastníkem společnosti Aluflexpack Novi d.o.o.   

 Aluflexpack Novi d.o.o. zahrnuje pět výrobních závodů v Chorvatské republice a 

jeden výrobní závod v Polské republice. Závody v Chorvatské republice: Umag, TOF 

Drniš, TLM Šibeník, Omial- Omiš a Zadar. Výrobní závod v Polské republice: Baron. 

Momentálně společnost zaměstnává ve všech šesti závodech přes 800 zaměstnanců.  

Aluflexpack d.o.o. vyrábí širokou škálu flexibilních obalových materiálů z hliníkových 

fólií, plastových fólií a tisk na papír.  Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2000. 

Specifikací závodu v chorvatském Zadaru je flexotisk, který je orientován do 

mlékárenského a farmaceutického průmyslu. Fotografie závodu v chorvatském Zadaru je 

umístěna pod textem v obrázku č. 1. Dále se zde vyrábějí samolepící pásky s potiskem i 

pásky bez potisku.  

Dalším závodem je závod v Umagu, který se specializuje na vícevrstvé flexibilní 

obaly-alufoil, flexibilní potištěné fólie pomocí techniky hlubotisku a na laminování a 

lakování fólií. Zhotovené obalové materiály jsou připraveny pro balení potravin, tabáku, 

masa, instantních výrobků a cukrovinek. Závod Omial- Omiš a závod Baron vyrábí sterál 

fólii, která se zde následně tvaruje na zhotovené misky, obaly, víčka. Tyto obaly jsou 

určené pro balení tepelně-upravených paštik, masových a zeleninových konzerv.   

Pátým závodem je Drniš, který se specializuje na výrobu hliníkových fólií. 

Posledním závodem je závod TLM Šibeník, kde se z hliníkových předvalků válcuje fólie.  

Aluflexpack d.o.o. vlastní nejmodernější přístroje k analýze nakupovaných repro 

obalů ale také ke kontrole expedované produkce. Všichni dodavatelé, kteří dodávají 

materiál na zhotovení obalových materiálů, jsou certifikování.  
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Společnost vyváží více než 75 % výrobků. Klienti společnosti jsou např. Bauer, 

Bavorsko, DMK, Ferrero Group, Franck, Kras, Lactalis, Ledo, Podravka, atd.  

V České republice vznikla v roce 1993 firma Aluflexpack s.r.o., aby realizovala svou 

produkci na území České a Slovenské republiky. Společnost zajišťuje mateřské firmě 

v první řadě distribuci, servis a dále grafickou přípravu nových modernějších řešení. Do 

České republiky se ročně přiveze až 430 tun obalového materiálů. Nejvíce jsou zde 

dováženy AL fólie, AL víčka (sloužící na uzavírání plastových kelímku a misek), 

samolepící pásky. AL fólie jsou dováženy pro farmaceutický a mlékárenský průmysl.  AL 

víčka pro potravinářský průmysl.  

Jednotlivé obaly jsou přiváženy z Chorvatska do České republiky na EURO paletách. 

Tyto obaly jsou uskladněny do centrálního skladu v Ostravě- Porubě. Z tohoto skladu jsou 

obaly následně importovány do měst po České a Slovenské republice. Rozvoz obalů se 

provádí skříňovým vozidlem Mercedes Benz o nosnosti 1500 kg. 

Mezi klienty společnosti Aluflexpack s.r.o. paří v první řadě Mlékárna Kunín, 

Ehrmann Stříbro s.r.o., TEVA CZECH INDUSTRIES, WALMARK a.s., HAMÉ s.r.o., PT 

servis konzervárna. Ve Slovenské republice firmy TATRAKOM spol s.r.o. a 

NOVOFRUCT SK. 

 

Obrázek 1Logo firmy 

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: ALUFLEXPACK spol. s r. o. 

Sídlo:   Praha 10, Murmanská 1470/8, PSČ 100 00 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 
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Identifikační číslo:  261 38 620 

 

Orgány společnosti 

Společníci: 

 Ing. Ivica Bulič 

 Dušan Marek 

 

 

Obrázek 2 Fabrika na specializaci flexotisku v chorvatském Zadaru 
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3 Teoretická východiska 

V této kapitole se budu zabývat teoretickou části soustavy ukazatelů. Proto nejprve 

upřesním jednotlivé termíny finanční analýzy. 

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá nám odhalit, zda je podnik ziskový, zda má výhodnou kapitálovou strukturu, zda 

využívá efektivně svá aktiva, zda je schopen včas splácet své závazky a celou řadu dalších 

významných skutečností [1]. 

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou 

nečekal [1]. 

Hlavním cílem finančního řízení podniku je dosažení dobré finanční stability, kterou 

zhodnotíme pomocí těchto základních kritérií: 

 Schopností vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnotit vložený 

kapitál do společnosti, 

 Zajištění platební schopnosti podniku. 

3.2 Zdroje finanční analýzy 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry 

závisí na použitých vstupních informacích[2]. 

Jedním z nejdůležitějších zdrojů dat jsou účetní výkazy, ty můžeme rozdělit na účetní 

výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové.  

Ke zpracování finanční analýzy jsou zapotřebí tyto účetní výkazy: 

 Rozvaha 
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 Výkaz zisku a ztráty 

3.2.1 Rozvaha 

Písemný přehled obvykle ve formě účtu, na jeho levé (debetní) straně je zachyceno 

konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva, a na pravé (kreditní) straně 

všechny kapitálové zdroje (prameny), tj. pasiva, se nazývá rozvaha (bilance) podniku[3]. 

Rozvahu sestavuje vždy k určitému datu.  Rozvahové účty na levé straně (aktiva) a 

na pravé straně (pasiva) se musejí vždy bilančně rovnat (AKTIVA=PASIVA). Členění 

rozvahy je uvedeno v tabulce č. 1. 

Aktiva (majetek firmy) - jsou vložené prostředky, které jsou výsledkem minulých 

událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek[4]. 

Pasiva – jsou zdroje financování. 

Tabulka č. 1 Struktura rozvahy 

Struktura rozvahy 

 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Dlouhodobý finanční majetek 

Oběžná aktiva 

 Zásoby 

 Pohledávky 

 Krátkodobý finanční majetek 

 peníze 

Vlastní kapitál 

 Základní kapitál 

 Fondy 

 Nerozdělený zisk minulých let 

 Výsledek hospodaření běžného roku 

Cizí zdroje 

 Dlouhodobé závazky a úvěry 

 Krátkodobé závazky a úvěry 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je písemný přehled o výnosech, nákladech a 

výsledku hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů. VZZ se 

sestavuje pravidelně v ročních či kratších intervalech. Informace z VZZ jsou tedy 

významným podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti[2]. 

Rozdíl mezi položkami, tzn. Výnosy a náklady ve VZZ nazýváme hospodářským 

výsledkem. Výnos představuje peněžní částky, které podnik z veškerých svých činností za 

určité období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Výnosy podniku 

tvoří: provozní výnosy, finanční výnosy a mimořádné výnosy. Náklady podniku ve 

finančním účetnictví tvoří finanční náklady, což jsou náklady spojené s úrokovou mírou, 

daněmi, cenou investic a amortizací[5]. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady v podniku nám představují zisk nebo ztrátu. 

Rozdělení hospodářského výsledku: 

 Provozní hospodářský výsledek 

 Finanční hospodářský výsledek 

 Mimořádný hospodářský výsledek 

3.3 Metody finanční analýzy 

Počet používaných ukazatelů pro finanční analýzu je značný, a proto jsou různým 

způsobem tříděny. Mezi nejdůležitější způsoby klasifikace patří [6]. 

 Analýza stavových ukazatelů 

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Poměrová analýza 

 Analýza soustav ukazatelů 

Ve své diplomové práci se budu zabývat pouze přímou analýzou poměrových ukazatelů a 

analýzou soustav ukazatelů. Rozčlenění analýz jsem uvedla v obrázku č. 1.  
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 Obrázek 3Elementární metody finanční analýzy 

3.3.1 Analýza poměrových ukazatelů  

Patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy a do této kategorie patří 

ukazatele likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti [2]. 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita je obecně brána jako schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na 

peníze, přičemž se předpokládá, že takto získané peněžní prostředky zajistí solventnost 

podniku, tedy schopnost úhrad dluhů v okamžiku jejich splatnosti. Jednotlivé složky 

majetku podniku mají různou dobu likvidnosti, tedy přeměnitelnost na peníze.  Ukazatelé 

porovnávají majetkové složky, kterými je možno platit (čitatel podílu) a tím co je nutno 

zaplatit (jmenovatel podílu)[6]. 

 Okamžitá likvidita 

 Běžná likvidita 

Elemntární 
metody

Analýza 
poměrových 

ukazatelů

Ukazatele 
rentability

Ukazatele 
aktivity

Ukazatele 
zadluženosti

Ukazatele 
likvidity

Analýza soustav 
ukazatelů

Du pont  
pyramidální 

rozklad
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 Pohotová likvidita 

Okamžitá likvidita, také se nazývá likviditou 1. Stupně 

 
     (2.1) 

Běžná likvidita, nazývána likviditou 3. Stupně 

  (2.2) 

Pohotová likvidita, likvidita 2. Stupně 

     (2.3) 

Ukazatelé rentability (výnosnost vloženého kapitálu) 

Ukazatelé rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům finanční analýzy, neboť 

nejlépe vystihují schopnost podniku dosahovat co největších výnosů[7]. Rentabilita 

obecně, se vypočítá jako poměr zisku a vloženého kapitálu. 

 Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA) 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA), tento ukazatel srovnává zisk 

s celkovým vloženým kapitálem (aktiva) 

       (2.4) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři. 

        (2.5) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS), zachycuje úspěšnost podniku na trhu. 

         (2.6) 
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Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Tyto ukazatelé nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv 

nebo dobu obratu[2]. 

 Doba obratu zásob 

 Doba obratu závazků 

 Doba obratu aktiv 

 Obrátka aktiv 

 Obrátka zásob 

Doba obratu zásob, udává za jakou dobu (ve dnech) průměrně firma prodá své zásoby. 

      (2.7) 

Doba obratu závazků, stanoví dobu, která (v průměru) uplyne mezi nákupem zásob a 

jejich úhradou. 

      (2.8) 

Doba obratu pohledávek, (doba splatnosti pohledávek) udává, za jak dlouhou dobu (v 

průměru) nám zaplatí zákazník,  

     (2.9) 

Doba obratu aktiv, znázorňuje, za jak dlouhou dobu dojde k obratu celkových aktiv 

vzhledem k tržbám. 

      (2.10) 

Obrátka aktiv, poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu (aktiva) 

      (2.11) 
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Obrátka zásob, udává kolikrát je během roku každá položka zásob prodána a poté znovu 

uskladněna. 

       (2.12) 

Ukazatelé finanční stability podniku (Zadluženost) 

Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. 

Zadluženost byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře 

fungující firmě může naopak vysoká finanční páka pozitivně připívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu[8]. 

 Celková zadluženost 

 Koeficient samofinancování 

 Úrokové krytí 

Celková zadluženost, (věřitelské riziko) ukazuje finanční úroveň firmy. Určuje míru krytí 

firemního majetku cizími zdroji.  

     (2.13) 

Koeficient samofinancování, opak celkové zadluženosti. Udává, do jaké míry je firma 

schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnost 

podniku. 

    (2.14) 

Finanční páka, efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu 

v kapitálové struktuře podniku.  

     (2.15) 
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3.3.2 Analýza soustav ukazatelů 

Představuje metody, které využívají rozborové postupy a vzájemně je kombinují. 

Podstatou soustavy poměrových ukazatelů finanční analýzy je z formálního hlediska 

sestavení jednoduchého modelu, jenž zobrazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli 

vyššího řádu. Model pak vytváří souhrn ukazatelů, které lze postupně rozkládat na další 

dílčí ukazatele až k detailům[2]. 

Do analýzy soustav ukazatelů patří pyramidové soustavy ukazatelů.  Schéma Du-

Pont pyramidálního rozkladu je uvedeno pod textem na obrázku č. 2. 

Du-Pont pyramidální rozklad je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a 

na vymezení jednotlivých položek vstupujících do tohoto ukazatele[2]. 

Výhodu tohoto pyramidálního rozkladu lze vidět především v tom, že na základě 

poměrně malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru, 

týkajícím se finančního vývoje celého podniku[6]. 

 

Obrázek 4Du-pont pyramidální rozklad 

Zisk/Vlastní 
kapitál

ROE

Zisk/Aktiva 
celkem

ROA

Zisk/Tržby

ROS
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jednotlivkých 

položek 
nákladů

Tržby/aktiva 
celkem

Obrat aktiv

1/(aktiva 
celkem/tržby)

Vázanost 
jednotlivých 
položek aktiv

Aktiva 
celkem/Vlastní 

kapitál

Multiplikátor
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3.3.3 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do kategorie soustav účelově vybraných ukazatelů patří bonitní a bankrotní modely. 

Rozdíl mezi nimi spočívá především v tom, k jakému účelu byly vytvořeny. Díky 

rozsáhlosti této práce se budu zabývat pouze bankrotními modely[2]. 

Bankrotní modely 

Mají informovat uživatele o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. 

Vychází se totiž z faktů, že každá firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas před 

touto událostí vykazuje symptomy, které jsou pro bankrot typické. K těm nejčastějším patří 

problémy s běžnou likviditou a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. [2]. 

U bankrotních modelů budu využívat tyto modely: 

 Altmanův model 

 Tafflerův model 

1. Altmanův model tento model je založen na základě tzv. diskriminační analýze.  

Výsledkem diskriminační analýzy je rovnice, do které dosazujeme hodnoty finančních 

ukazatelů. Po zpracování výsledků můžeme pravděpodobnostně o firmě předpovídat, 

zda prosperuje nebo jí hrozí bankrot.  

Rovnice:  Z= 3,3 X1+ 1,0 X2+0,6 X3+ 1,4 X4 +1,2 X5   (2.16) 

Kde:   X1 je zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva, 

X2 jsou tržby/ celková aktiva, 

X3 je tržní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota dluhu, 

X4 jsou zadržené zisky/aktiva celkem, 

X5 je čistý pracovní kapitál/aktiva celkem [8]. 

Interpretace hodnoty Z faktoru 

Z FAKTOR>2,99  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci, 

1,8< Z FAKTOR <2,99  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, 
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 Z FAKTOR<1,8   firma je ohrožena vážnými finančními problémy. [ki]. 

2. Tafflerův model byl poprvé publikován v roce 1977. U Tafflerova modelu existují 2 

tvary, které můžeme pomocí poměrových ukazatelů vypočítat.  Ve své diplomové 

práci se zaměřím pouze na modifikovanou verzi Tafflerova modelu. 

Rovnice: ZT = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4   (2.17) 

Kde:   R1 je zisk po zdanění/krátkodobé závazky, 

     R2 jsou oběžná aktiva/cizí kapitál, 

   R3 jsou krátkodobé závazky/aktiva celkem, 

   R4 tržby celkem/aktiva celkem [7]. 

Výsledné hodnoty Tafflerova modelu 

T > 0, 3     jde o firmu s malou pravděpodobností bankrotu 

T < 0, 2     jde o firmu s vysokou pravděpodobností bankrotu 
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4 Finanční analýza vybrané společnosti 

Vzhledem k rozsáhlosti finanční analýzy a různým metodám její aplikace se 

v praktické části zaměřím pouze na analýzu pomocí poměrových ukazatelů a následně 

provedu Du- Pont pyramidální rozklad. Dále budou následovat aplikace bankrotních 

modelů. Výsledky těchto analýz, by měly určit finanční stav podniku. V následujících 

tabulkách a grafech jsou uvedeny pouze hodnoty výsledků. Jednotlivé výpočty, které byly 

provedeny pomocí MS Excel, jsou umístěny v příloze č. 4. Analýza poměrových ukazatelů 

4.1 Analýza poměrovými ukazateli 

Výpočet poměrových ukazatelů vzniká podílem dvou ukazatelů. Vycházíme 

z rozvahy a z výkazu zisků a ztrát. V této kapitole budu analyzovat likviditu, rentabilitu, 

aktivitu a zadluženost. Poměrové ukazatele budu hodnotit v průběhu pěti let (2007, 2008, 

2009, 2010, 2011) 

4.1.1 Likvidita 

V tabulce č. 2. Jsou uvedeny hodnoty okamžité, běžné a pohotové likvidity za 

sledovaných 5 let.  

Tabulka č. 2 Ukazatelé likvidity 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Okamžitá likvidita je vypočítána podle vztahu (2.1). Okamžitá likvidita má sice od roku 

2007 do roku 2010 stoupající tendenci, i přesto ani v jednom z pěti let nenabývá 

doporučených hodnot v rozmezí 0,9-1,1, přijatelná je ale také hodnota 0,2, což podnik, 

v roce 2010 splňuje. Hodnoty ve zbývajících 4 letech upozorňují na situaci, že firma má 

Likvidita v Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita 0,08 0,11 0,13 0,21 0,13 

Běžná likvidita 1,16 1,40 1,48 1,43 1,34 

Pohotová likvidita 1,16 1,20 1,20 0,98 0,95 
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více krátkodobých závazků z obchodních vztahů než pohotových platebních prostředků, 

což pro podnik není ideální a firma se pravděpodobně dostala do platební neschopnosti. 

Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty by měly být v rozmezí 1,5-2,5. Hodnoty tohoto 

ukazatele, byly vypočítány podle vztahu (2.2).  Nejvíce se k této hranici pohybují hodnoty 

v letech 2008-2010, kdy běžná likvidita dosahuje skoro požadovaných hodnot.  V roce 

2011 došlo k mírnému poklesu díky zvýšení závazků.  

U pohotové likvidity by se měly doporučené hodnoty pohybovat v rozmezí 1-1,5. Tyto 

hodnoty jsou vypočítány dle vztahu (2.3). V letech 2007 a 2009 podnik dosahuje 

doporučených hodnot. Poté ovšem nabývá klesající tendence, i přesto se hodnoty pohybují 

těsně pod doporučenou hranicí. 

Graf 1Vývoj likvidity v průběhu pěti let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že všichni tři ukazatelé likvidity mají do roku 2009 stoupající tendenci. 

Od roku 2010 postupně hodnoty klesají.  U okamžité likvidity můžeme vidět, že i když její 

hodnota stoupala, k doporučené hranici se nedostala. Firma by měla mít snahu o 

efektivnější využívání finanční prostředků. U likvidity ale hraje důležitou roli to, že 
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odběratelé mají na splacení pohledávky 90-120 dní, teprve po dodání platby je společnost 

Aluflexpack  schopna zaplatit své závazky vůči dodavatelům.   

4.1.2 Rentabilita 

Tabulka č. 3. znázorňuje tři ukazatele rentability: ukazatel rentability celkového vloženého 

kapitálu (ROA), ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), ukazatel rentability tržeb 

(ROS). 

Tabulka č. 3 Ukazatelé rentability 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, hodnoty tohoto ukazatele jsem 

vypočítala podle vzorce (2.4). Ukazatel má klesající vývoj. ROA byla nejvyšší v roce 

2007, kdy dosahovala 10%, což způsobil nejvyšší zisk za sledované období. V roce 2008, 

2009 a 2010 ROA mírně klesala. V roce 2011 byla situace pro podnik nejhorší, podniku 

připadá na 1Kč vloženého kapitálů jen 2 Kč zisku. Tato situace je zapříčiněna velkým 

propadem výsledku hospodaření a také záporným finančním hospodářským výsledkem, 

kdy finanční náklady značně převyšují finanční výnosy. V těchto případech platí, že čím 

vyšších hodnot podnik nabývá, tím je situace pro podnik lepší. 

Ukazatel rentability vlastního kapitál, hodnoty ukazatel ROE byly vypočítány podle 

vzorce (2.5). V tomto případě má ROE opět klesající tendenci, i když by tomu mělo být 

naopak. V roce 2007 byl ukazatel nejvyšší a to díky čistému zisku.  Rok 2011, jak jsem již 

zmiňovala, byl pro podnik nejhorší, ROE kleslo na pouhých 6%, což způsobil výrazný 

propad zisku, podnik by se proto měl snažit o zvýšení zisků následným snižováním 

nákladů. I přesto je ale vlastní kapitál, vložený do společnosti Aluflexpack, výnosný. 

Ukazatel rentability tržeb, hodnoty ukazatel ROS byly vypočítány podle vzorce (2.6). 

Ukazatel měl nejvyšší procentuální hodnotu v roce 2008 a to 5%, tento výsledek znovu 

ovlivnil výsledek hospodaření před zdaněním, který v tomto roce činil 3 187tis. Kč. V roce 

2010, klesla hodnota ROS o 4 %, hospodářský výsledek se v tomto roce opět propadl o 

Rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 0,1 0,08 0,07 0,03 0,02 

ROE 0,31 0,25 0,21 0,09 0,06 

ROS 0,04 0,05 0,04 0,01 0,01 
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2 136 tis. Kč. V posledním sledovaném roce rentabilita tržeb zůstala na stejném bodě jako 

v roce 2010. Na 1 Kč tržeb v tomto roce firma získala pouze 1% zisku.  

Graf 2Vývoj rentability v průběhu pěti let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve výše uvedeném grafu vidíme, že nejhorší byl pro společnost rok 2011. Tento rok 

byl nejméně rentabilní, hlavně díky tomu, že v dubnu roku 2010 bylo vyhlášeno 

insolvenční řízení na firmu Seliko Opava a.s. Tato firma měla vůči společnosti 

Aluflexpack nezaplacené pohledávky. Pohledávky nebyly uhrazeny a firmě vznikly 

neprodejné zásoby a následně úbytky tržeb.   

4.1.3 Aktivita 

Vypočtené hodnoty ukazatele aktiv, jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 Ukazatelé aktivity 

Zdroj:Vlastní zpracování  
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Aktivita 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob (dny) 23,94 23,41 30,67 41,71 38,92 

Doba obratu závazků (dny) 110,78 117,72 111,17 94,14 98,77 

Doba obratu aktiv (dny) 164,23 172,06 173,88 138,88 138,76 

Obrátka aktiv 2,19 2,09 2,07 2,59 2,60 

Obrátka zásob 15,04 15,38 11,74 8,63 9,25 

Doba obratu pohledávek (dny) 117,55 127,37 119,14 73,34 80,67 
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Ukazatel doby obratu zásob byl vypočítán podle vzorce (2.7). V roce 2008 je 

kapitál vázán ve formě zásob nejkratší dobu a to 24 dní, zásoby se za rok 2008 obrátily 

15,38 krát. V roce 2010 je naopak doba obratu zásob nejdelší a to 42 dní jelikož podnik 

nakoupil větší množství zásob oproti roku 2008, tedy v roce 2010 se zásoby přeměnili na 

peněžní prostředky jen za 8, 63 krát /rok. 

Ukazatel doby obratu závazků byl vypočítán podle vzorce (2.8). Doba obratů 

závazků se pohybuje od 94 -117 dní. V roce 2008 byla doba obratu závazků nejvyšší a to 

118dní. V roce 2010, podnik zaplatil faktury dodavatelům v nejkratší době. 

Doba obratu aktiv byla v prvním roce 2009 nejdelší a naopak nejkratší v roce 2010, 

kdy se obrat aktiv pohybuje na hranici 2,6 obrátek za rok. Průměrná doba uskutečnění za 

pět let se pohybuje okolo 158 dní. Ukazatel byl vypočítán podle vzorce (2.9). 

V roce 2008 byla doba obratu pohledávek nejdelší, v dalších letech se doba, za 

kterou jsou v pohledávkách vázány naše finance, snížila a to hlavně v roce 2010 o celých 

54 dnů. Doba obratu závazků se liší jen o pár dnů proti době obratů pohledávek, a to je 

pozitivní výsledek. Ukazatel byl vypočítán podle vzorce (2.10). 

Graf 3Vývoj aktivity v průběhu pěti let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.4 Zadluženost 

Hodnoty ukazatele zadluženosti, jsou uvedeny v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 5 Ukazatelé zadluženosti 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Celková zadluženost má ve sledovaném období stoupající tendenci. Ukazatel byl 

vypočítán podle vzorce (2.13). U celkové zadluženosti v roce 2011 byl podíl cizích zdrojů 

na aktivech největší a přesahoval přes 71%. Tento stav zapříčinil vysoký stav závazků 

z obchodního vztahu. Ani ve čtyřech předcházejících letech, není celková zadluženost 

dobrá. Hodnoty se pohybují od 64-68 %, a to díky opětovným nezaplaceným závazkům 

z obchodního vztahu.  

U koeficientu samofinancování vidíme, že aktiva firma financuje, z větší části, 

z cizích zdrojů. Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočítány podle vzorce (2.14). V roce 

2011 byla finanční samostatnost podniku nejnižší a podnik svá aktiva financoval 

z vlastních zdrojů jen ve 29%. V roce 2009 byl koeficient samofinancování nejvyšší a 

podnik byl schopen pokrýt svá aktiva vlastními zdroji ve výši 36 %. Koeficient 

samofinancování slouží jako doplňkový ukazatel. 

Nejnižší hodnotu finanční páky, čili rok 2009, podnik vykazoval pouze 2,77. V roce 

2011 byla hodnota finanční páky největší a to 3,47. V tomto roce se propadla celková 

aktiva a vlastní kapitál byl nejnižší za sledované období. Hodnota vlastního kapitálu činila 

pouhých 7 584 tis. Kč. Míru využití cizího kapitálů zjistíme pomocí ukazatelů ROE a 

ROA, tzn. Indexem finanční páky. Když tyto dva ukazatele podělíme, měl byt výsledek > 

1.  Z výsledků je zřejmé, že podnik využil nejvíce cizího kapitálu v roce 2011 a to 3,75 

naopak, v roce 2009 a 2010, ho využil nejméně. Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočítány 

podle vzorce (2.15). 

 

 

Zadluženost 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 0,67 0,68 0,64 0,68 0,71 

Koeficient samofinancování 0,33 0,32 0,36 0,32 0,29 

Finanční páka 3,07 3,17 2,77 3,10 3,47 
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Graf 4 Vývoj zadluženosti v průběhu pěti let 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je z grafu patrné, ukazatelé zadluženosti se pohybují v podobných hodnotách. 

Zadluženost společnosti je zde způsobena hlavně díky krátkodobým závazkům 

z obchodních vztahů, které nám zvyšují cizí kapitál. Stejně jako u likvidity tak i u 

zadluženosti hraje důležitou roli to, že odběratelé mají na splacení pohledávky 90-120 dní, 

teprve po inkasu je společnost Aluflexpack schopna uhradit své závazky vůči dodavatelům.  

4.2 Analýza soustav ukazatelů 

U analýzy soustav ukazatelů, jsem pomocí Du-Pontova pyramidálního rozkladu 

vypočítala, jak si firma vede v období od roku 2007- 2011. Jednotlivé číselné údaje jsem 

zadala do programu Microsoft Office Excel, kde jsem je pomocí svého vypracovaného 

programu vypočítala. Tato analýza slouží k odhalení základních činitelů efektivnosti.  
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4.2.1  Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2007-2008 

Tabulka č. 6. Znázorňuje jednotlivé vstupní údaje za rok 2007 a 2008. Tyto údaje 

jsou potřebné k vytvoření Du-Pontova pyramidálního rozkladu.  

Tabulka č. 6 Vstupní údaje pro rok 2007 a 2008 uvedené v Kč. 

 

Vstupní údaje 2007 Vstupní údaje 2008 

Zisk  3 088 2 533 

vlastní kapitál 9 864 10 097 

tržby = výnosy 67 338 68 129 

aktiva celkem 30 306 31 971 

náklady celkem 65 446 67 682 

oběžná aktiva 27 785 30 513 

fixní aktiva 1 568 1 156 

ostatní aktiva 953 302 
Zdroj:Vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty ROE, ROA, Multiplikátoru, ROS a Obratu aktiv jsou uvedeny 

v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 Rozklad ukazatele pro rok 2007 a 2008 uvedené v % 

Ukazatel 2007 (0) 2008 (1) Δ=(1) - (0) log (1/0) 
Absolutní 

změna 
Relativní změna 

ROE 

zisk/vlastní kapitál 0,3131 0,2509 -0,0622   -0,0622 -19,8659 

I. (vazba součinová)           -19,8658 
ROA 

Z/CA 0,1019 0,0792 -0,0227 -0,1094 -0,0707 -22,5806 
Multiplikátor 

CA/VK 3,0724 3,1664 0,094 0,0131 0,0085 2,7148 

II. (vazba součinová)           -19,8658 
ROS 

Z/T 0,0459 0,0372   -0,0913 -0,059 -18,8438 
Obrat aktiv 

T/CA 2,2219 2,131   -0,0181 -0,0117 -3,7368 
Zdroj:Vlastní zpracování 

Ve sledovaném období byla změna vrcholového ukazatele ROE (rentabilita vlastního 

kapitálu) záporná a to -20 %. Tento negativní jev, výrazně ovlivnilo snížení zisku o 555 tis. 

Kč. Pokles zisku byl ovlivněn záporným finančním hospodářským výsledkem. Vrcholový 

ukazatel ROE se dále rozkládá na ukazatele ROA, Ukazatel rentability celkového 

vloženého kapitálu (zisk/aktiva celkem) a multiplikátor (aktiva celkem/vlastní kapitál). 
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Z těchto dvou ukazatelů, ROE nejvíce negativně ovlivnil ROA, který vyšel v záporném 

výsledku a to -22 %.  

Ukazatele ROA ovlivnila jak změna ziskové marže, která činila -19 %, tak ukazatel 

obratu aktiv, u kterého výsledná hodnota činila -4 %.  Ziskovou marži, která vyšla 

v záporu, způsobilo snížení zisků o 555 tis. Kč a dále také snížení výkonů o 421 tis. Kč.  U 

obratu aktiv, jak tržby za sledované období, tak celková aktiva stouply, bohužel tento 

výsledek není dost velký, aby se vyrovnal rentabilitě vlastního kapitálu.  

Tabulka č. 8 VZZ ukazatelé nákladovosti pro rok 2007 a 2008 uvedené v % 

Výka

z 

zisku 

a 

ztrát 

Ukazatel 

Náklady Náklady 

Nákladovo

st 

Nákladovos

t 
Δ = (1) - 

(0) 

Absolut

ní 

změna 

Relativn

í změna 

2007 (0) 2008 (1) 

2007 (0) 2008 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

  

1 - náklady/tržby = 

n1/tržby+n2/tržby+n3/tržby…nn/tržb

y 

suma 

nákladů (0) 

suma 

nákladů (1)       

  

III. (vazba součtová) - 

součet nákladovostí   0,9720 0,9933 0,0213 -0,0590 -18,8438 

A 
Náklady 

vynaložené na 

prodej zboží 56 195 55 586 

 

 

0,8345 

 

 

0,8159 

 

 

-0,0186 0,0515 16,4484 

B 

Výkonová 

spotřeba 3 546 3 749 0,0527 0,0550 0,0023 -0,0064 -2,0441 

C 

Osobní 

náklady 2 894 3 355 0,0430 0,0492 0,0062 -0,0172 -5,4935 

E 

Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného 

majetku 

 

 

 

 

229 

 

 

 

 

412 

 

 

 

 

0,0034 

 

 

 

 

0,0060 

 

 

 

 

0,0026 

 

 

 

 

-0,0072 

 

 

 

 

-2,2996 

H 

Ostatní 

provozní 

náklady 21 15 0,0003 0,0002 -0,0001 0,0003 0,0958 

O 

Ostatní 

finanční 

náklady 1 642 3 890 0,0244 0,0571 0,0327 -0,0906 -28,9364 

Q 

Daň z příjmů 

za běžnou 

činnost 899 654 0,0134 0,0096 -0,0038 0,0105 3,3536 

kontrola celkové 

nákladovosti         0,0213 -0,0591 -18,8758 

kontrola nákladů 65 446 67 682           

Zdroj:Vlastní zpracování 

Dále se zaměřím na nákladovost, která je uvedena v tabulce č. 8. Celková 

nákladovost se skládá se z podílů nákladů a tržeb za sledované období 2007 a 2008. Tato 
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nákladovost nabyla hodnoty – 19 %. Tuto skutečnost nejvíce negativně ovlivnila položka, 

ostatní finanční náklady. Tyto náklady stouply o celých 2 248 tis. Kč a ovlivnily celkovou 

nákladovost o 28%. I když náklady vynaložené na prodej zboží, z roku 2007 na rok 2008, 

klesly a jejich součet se pohyboval v kladných hodnotách 16 % ani tento stav nebyl 

dostatečně vysoký, aby ovlivnil celkového ukazatele nákladovosti. Jedním z dalších 

záporných jevů byla pro nákladovost položka osobní náklady, která vyšla v záporné 

hodnotě a to -5 %. 

 Osobní náklady se zvýšily o 461 tis. Kč, hlavně díky mzdovým nákladům. 

Výkonová spotřeba nám také ovlivnila celkový stav nákladovosti a to hlavně díky vzrůstu 

služeb o 194 tis. Kč. I přesto, že spotřeba se snížila, bohužel tato skutečnost byla tak malá, 

že v záporné výkonové spotřebě nám nehraje roli.  

V poslední sledované tabulce tohoto období, jsou vypočítány položky aktiv, které 

opět vyšly v záporné hodnotě -4 %. Nejvíce tuto hodnotu ovlivnily oběžná aktiva, které 

poklesly na hodnotu -6% Tento stav nepříznivě ovlivnily hlavně přírůstky krátkodobých 

pohledávek o 1 974 tis. Kč. 

Tabulka č. 9 Rozvaha ukazatelé aktiv pro rok 2007 a 2008 uvedené v % 

Ukazatel 2007 (0) 2008 (1) 
2007 (0) 

X/Tržby 

2008 (1)       

X/Tržby Δ = (1) - (0) 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

tržby/aktiva celkem = fixní aktiva/tržby + oběžná aktiva/tržby + ostatní aktiva/tržby 

IV. (vazba 

součtová) 30 306 31 971 0,4501 0,4693 1 665 -0,0117 -3,7368 

Fixní (stálá) aktiva 1 568 1 156 0,0233 0,017 -412 0,0029 0,9262 

Oběžná aktiva 27 785 30 513 0,4126 0,4479 2 728 -0,0192 -6,1322 

Ostatní aktiva 953 302 0,0142 0,0044 -651 0,0046 1,4692 

Zdroj:Vlastní zpracování 

4.2.2 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2008-2009 

Tabulka č. 10. Znázorňuje jednotlivé vstupní údaje za rok 2008 a 2009. Tyto údaje 

jsou potřebné k vytvoření Du-Pontova pyramidálního rozkladu.  
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Tabulka č. 10 Vstupní údaje pro rok 2008 a 2009 uvedené v Kč. 

Zdroj:Vlastní zpracování 

Výsledné hodnoty ROE, ROA, Multiplikátoru, ROS a Obratu aktiv jsou uvedeny 

v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 Rozklad ukazatele pro rok 2008 a 2009 uvedené v % 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Jako první hodnotím rentabilitu vlastního kapitálu ROE (zisk/vl. kapitál). Relativní 

změna vrcholového ukazatele ROE klesla opět do záporné hodnoty a to skoro na -18% %. 

Tento jev je pro podnik negativní. Záporná hodnota byla způsobena úbytkem 

hospodářského výsledku za účetní období a to o 389 tisíc korun. 

 Nejvíce ovlivnil ukazatele ROE, Multiplikátor vlastního jmění, čili pravá strana Du 

Pont rozkladu. Ten se na výsledku ROE projevil nejvíce negativně a to -12 %. Zde je vidět, 

že firma využívá více cizího než vlastního kapitálu. 

 Rentabilita celkových aktiv (ROA) ve sledovaném období nabyla hodnoty -5,82%, 

zde se nám projevila zisková marže, která měla zápornou hodnotu -3,67% a obrat aktiv, 

 

Vstupní údaje 2008 Vstupní údaje 2009 

zisk 2 533 2 144 

vlastní kapitál 10 097 10 407 

tržby = výnosy 68 129 60 016 

aktiva celkem 31 971 28 858 

náklady celkem 67 682 60 289 

oběžná aktiva 30 513 27 315 

fixní aktiva 1 156 1 502 

ostatní aktiva 302 41 

Ukazatel 2008 (0) 2009 (1) Δ=(1) - (0) log (1/0) Absolutní 

změna 

Relativní 

změna % 

 ROE  

(zisk/vlastní kapitál) 
0,2509 0,206 -0,0449   -0,0449 -17,8956 

I. (vazba součinová)           -17,8956 

ROA  

(Z/CA) 
0,0792 0,0743 -0,0049 -0,0277 -0,0146 -5,8191 

Multiplikátor 

(CA/VK) 
3,1664 2,7729 -0,3935 -0,0576 -0,0303 -12,0765 

II. (vazba součinová)           -17,8956 

ROS  

(Z/T) 
0,0372 0,0357   -0,0179 -0,0092 -3,6668 

Obrat aktiv 

(T/CA) 
2,131 2,0797   -0,0106 -0,0054 -2,1523 



Bc. Hana Tylečková: Finanční analýza společnosti  

 

26 

 

který klesl na hodnotu -2, 15 %. Na záporný výsledek, u obratu aktiv se podílel z velké 

části úbytek celkových aktiv a to o 3 113 tis. Kč., ale také propad tržeb=výnosů za 

sledované období, který činil 8 113 tis. Kč. Úbytek celkových aktiv způsobil pokles 

oběžného majetku.   

Tabulka č. 12VZZ ukazatelé nákladovosti pro rok 2008 a 2009 uvedené v % 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Celková nákladovost, která je uvedena v tabulce č. 12, opět klesla na hodnotu -3,67 

%. Tato hodnota je stejná, jako hodnota ziskové marže (ROS). Celková nákladovost, byla 

nejvíce pozitivně ovlivněna výkonovou spotřebou, která vzrostla skoro o 5% a to z důvodu 

poklesu výkonové spotřeby (zvláště výkazové položky služeb) o 1 309 tis. Kč. Dále 

celkovou nákladovost nejvíce negativně ovlivnily položky náklady vynaložené na prodej 

zboží, které přesáhly 15%.  Tyto náklady se sice snížily o 3 722 tis. Kč, zároveň ale také 

tržby za prodej zboží klesly o 7 144 tis. Kč.  

Výka

z 

zisku 

a 

ztrát 

Ukazatel 

Náklad

y 

Náklad

y 

Nákladovos

t 

Nákladovos

t 
Δ = (1) 

- (0) 

Absolut

ní 

změna 

Relativn

í změna 

2008 (0) 2009 (1) 

2008 (0) 2009 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

  

1 - náklady/tržby = 

n1/tržby+n2/tržby+n3/tržby…nn/tržby 

suma 

nákladů (0) 

suma 

nákladů (1)       

  

III. (vazba součtová) - 

součet nákladovostí   0,9933 1,0046 0,0113 -0,0092 -3,6668 

A 

Náklady 

vynaložené na 

prodej zboží 55 586 51 864 

 

 

0,8159 

 

 

0,8642 

 

 

0,0483 -0,0393 -15,6636 

B 

Výkonová 

spotřeba 3 749 2 440 0,0550 0,0407 -0,0143 0,0116 4,6234 

C Osobní náklady 3 355 3 168 0,0492 0,0528 0,0036 -0,0029 -1,1558 

D Daně a poplatky 21 22 0,0003 0,0004 0,0001 -0,0001 -0,0399 

E 

Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného 

majetku 

 

 

 

 

412 

 

 

 

 

425 

 

 

 

 

0,0060 

 

 

 

 

0,0071 

 

 

 

 

0,0011 

 

 

 

 

-0,0009 

 

 

 

 

-0,3587 

H 

Ostatní provozní 

náklady 15 25 0,0002 0,0004 0,0002 -0,0002 -0,0797 

O 

Ostatní finanční 

náklady 3 890 1 808 0,0571 0,0301 -0,0270 0,0220 8,7684 

Q 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 654 537 0,0096 0,0089 -0,0007 0,0006 0,2391 

kontrola celkové 

nákladovosti         0,0113 -0,0092 -3,6668 

kontrola nákladů 67 682 60 289           
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V tabulce č. 13. Jsou uvedeny ve vázanosti fixních, oběžných a ostatních aktiv. Tito 

ukazatele ovlivnili záporně, ukazatele celkových aktiv a to ve výši -2 %.  

Tabulka č. 13Rozvaha ukazatelé aktiv pro rok 2008 a 2009 uvedené v % 

Ukazatel 2008 (0) 2009 (1) 
2008 (0) 

X/Tržby 

2009 (1)       

X/Tržby 
Δ = (1) - 

(0) 

Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

tržby/aktiva celkem = fixní aktiva/tržby + oběžná aktiva/tržby + ostatní aktiva/tržby 

IV. (vazba součtová) 31 971 28 858 0,4693 0,4808 -3 113 -0,0054 -2,1523 

Fixní (stálá) aktiva 1 156 1 502 0,017 0,025 346 0,0006 0,2391 

Oběžná aktiva 30 513 27 315 0,4479 0,4551 -3 198 -0,0055 -2,1921 

Ostatní aktiva 302 41 0,0044 0,0007 -261 -0,0005 -0,1993 

Zdroj:Vlastní zpracování  

4.2.3 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2009-2010 

Jednotlivé vstupní údaje za rok 2009 a 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 14. Tyto údaje 

jsem dále použila, k sestavení Du-Pont pyramidálnímu rozkladu. 

Tabulka č. 14 Vstupní údaje pro rok 2009 a 2010 uvedené v Kč 

 

Vstupní údaje 2009 Vstupní údaje 2010 

zisk 2 144 847 

vlastní kapitál 10 407 9 460 

tržby = výnosy 60 016 76 147 

aktiva celkem 28 858 29 362 

náklady celkem 60 289 76 960 

oběžná aktiva 27 315 28 421 

fixní aktiva 1 502 936 

ostatní aktiva 41 5 
Zdroj:Vlastní zpracování  

V tabulce č. 15 můžeme vidět, jak na syntetického ukazatele rentability vlastního kapitálu 

(ROE) působí jednotliví ukazatelé. V tomto sledovaném období hodnota ROE opět klesla 

do záporu a to až na hodnotu -57%. Tento narůstající negativní jev způsobil náhlý propad 

zisku o 1 297 tis. Kč.  Zisk výrazně ovlivnil pokles finančního výsledku hospodaření, který 

poklesl o 1 068 tis. Kč ale také provozní výsledek hospodaření, ten klesl o 562 tis. Kč a 

jako poslední činitel, který ovlivnil ROE, byl vlastní kapitál, který klesl o 947 tis. Kč.  

 Největší podíl na celkové změně vrcholového ukazatele nese rentabilita vložených 

prostředků, tato hodnota přesáhla -64 %. Na výsledku změny rentability celkových aktiv 
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(ROA) se podílela hlavně zisková marže s 79%. Obrat aktiv sice vzrostl na hodnotu 15%, 

nicméně zisková marže obrat značně převýšila. Zisková marže klesla díky výsledku 

hospodaření za účetní období o 1 297 tis. Kč. Obrat aktiv vzrostl hlavně díky zvýšení tržeb 

o 16 131 tis. Kč.  

 Multiplikátor, tedy celková aktiva/vlastní kapitál působil, pozitivně na snížení 

ROE, i když jeho hodnota byla pouhých 8%. 

Tabulka č. 15 Rozklad ukazatele pro rok 2009 a 2010 uvedené v % 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) Δ =(1) - (0) log (1/0) 
Absolutní 

změna 
Relativní změna 

ROE 

zisk/vlastní kapitál 0,206 0,0895 -0,1165   -0,1165 -56,5534 
I. (vazba 

součinová)           -56,5534 
ROA 

Z/CA 0,0743 0,0288 -0,0455 -0,4116 -0,1322 -64,1748 
Multiplikátor 

CA/VK 2,7729 3,1038 0,3309 0,049 0,0157 7,6214 
II. (vazba 

součinová)           -56,5534 
ROS 

Z/T 0,0357 0,0111   -0,5073 -0,163 -79,1262 

Obrat aktiv 

T/CA 2,0797 2,5934   0,0959 0,0308 14,9515 
Zdroj:Vlastní zpracování  

Celková nákladovost, která je uvedena v tabulce č. 16 pod textem, byla nejvíce 

negativně ovlivněna náklady vynaloženými na prodej zboží.  Tato položka ve sledovaném 

období vzrostla o 16 177 tis. Kč, tato situace vznikla díky úpadku firmy Seliko Opava a.s., 

kterou popisuji v kapitole 4.2.2 Rentabilita. Společnosti Aluflexpack vznikly zásoby na 

skladech, které byly téměř neprodejné. Další položka, která má za následek negativní vliv 

na celkové náklady, jsou ostatní provozní náklady. Tato položka činila – 8%.  Tyto 

náklady stouply o 54 tis. Kč, což oproti nákladům vynaloženým na prodej zboží nehraje 

roli. Příznivý vliv na celkovou nákladovost má položka, osobní náklady, které vzrostly o 

131 tis. Kč a na celkové nákladovosti se podílely 127 %. Osobní náklady vzrostly díky 

mzdovým nákladům čili 120 tis. Tyto peníze byly vynaloženy na zvýšení počtu 

zaměstnanců. Další pozitivní vliv na celkové nákladovosti měla výkonová spotřeba, která 

činila 40 %. A jako poslední položky, které ovlivnily nákladovost, byla daň z příjmu za 

běžnou činnost, která činila 83% a ostatní finanční náklady se 72 %. 
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Tabulka č. 16 VZZ ukazatelé nákladovosti pro rok 2009 a 2010 uvedené v % 

Zdroj:Vlastní zpracování  

V tabulce č. 17 pod tímto textem jsou vypracováni ukazatelé vázanosti aktiv. Tito 

ukazatele působili na změnu vrcholového ukazatelé 15 %. Negativně celková aktiva 

ovlivnili aktiva fixní, které klesly na -16 %. A nejvíce pozitivně ukazatele ROE ovlivnila 

položka oběžná aktiva, která vzrostla o 1 106 tis. Kč.  

Tabulka č. 17 Rozvaha ukazatelé aktiv pro rok 2009 a 2010 uvedené v % 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) 

2009 (0) 

X/Tržby 

2010 (1)       

X/Tržby Δ =(1) - (0) 
Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

tržby/aktiva celkem = fixní aktiva/tržby + oběžná aktiva/tržby + ostatní aktiva/tržby 

IV. (vazba součtová) 28 858 29 362 0,4808 0,3856 504 0,0308 14,9515 

Fixní (stálá) aktiva 1 502 936 0,025 0,0123 -566 -0,0346 -16,796 

Oběžná aktiva 27 315 28 421 0,4551 0,3732 1 106 0,0676 32,8155 

Ostatní aktiva 41 5 0,0007 0,0001 -36 -0,0022 -1,068 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Výka

z 

zisku 

a 

ztrát 

Ukazatel 

Náklad

y Náklady 

Nákladovos

t 

Nákladovos

t 
Δ = (1) 

- (0) 

Absolutn

í změna 

Relativn

í změna 

2009 (0) 2010 (1) 

2009 (0) 2010 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

  

1 - náklady/tržby = 

n1/tržby+n2/tržby+n3/tržby…nn/tržby 

suma 

nákladů (0) 

suma 

nákladů (1)       

  

III. (vazba součtová) - 

součet nákladovostí   1,0046 1,0105 0,0059 -0,1630 -79,126 

A 

Náklady 

vynaložené na 

prodej zboží 51 864 68 041 

 

 

0,8642 

 

 

0,8935 

 

 

0,0293 -0,8095 -392,96 

B Výkonová spotřeba 2 440 2 871 0,0407 0,0377 -0,0030 0,0829 40,2427 

C Osobní náklady 3 168 3 299 0,0528 0,0433 -0,0095 0,2625 127,427 

D Daně a poplatky 22 17 0,0004 0,0002 -0,0002 0,0055 2,6699 

E Odpisy DHM 

 

 

425 

 

 

566 

 

 

0,0071 

 

 

0,0074 

 

 

0,0003 

 

 

-0,0083 

 

 

-4,0291 

H 

Ostatní provozní 

náklady 25 79 0,0004 0,0010 0,0006 -0,0166 -8,0583 

O 

Ostatní finanční 

náklady 1 808 1 883 0,0301 0,0247 -0,0054 0,1492 72,4272 

Q 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 537 204 0,0089 0,0027 -0,0062 0,1713 83,1553 

kontrola celkové 

nákladovosti         0,0059 -0,1630 -79,126 

kontrola nákladů 60 289 76 960           
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4.2.4 Zhodnocení pyramidálního rozkladu v roce 2010-2011 

V tabulce č. 18. Uvádím vstupní údaje pro rok 2010 a 2011.  

Tabulka č. 18 Vstupní údaje pro rok 2010 a 2011 uvedené v Kč. 

 

Vstupní údaje 2009 Vstupní údaje 2010 

zisk 847 424 

vlastní kapitál 9 460 7 584 

tržby = výnosy 76 147 68 539 

aktiva celkem 29 362 26 320 

náklady celkem 76 960 69 484 

oběžná aktiva 28 421 25 192 

fixní aktiva 936 1 128 

ostatní aktiva 5 0 
Zdroj:Vlastní zpracování  

V posledním období pro rok 2010 a 2011 byla změna vrcholového ukazatele opět 

negativní a to -38% a to díky nižšímu zisku o 423 tis. Kč a úbytku celkových aktiv, které 

poklesly o 3 042 tis. Kč. Na tuto změnu vrcholového ukazatele měl největší podíl ukazatel 

rentability aktiv ROA. ROA, klesl na -47 % a to zapříčinil opět nižší zisk a úbytek 

celkových aktiv. Nejvýraznější změnu ROA ovlivnila rentabilita tržeb. Zisková marže 

klesla na necelých 47% z důvodu poklesu zisku v daném období o 423 tis. Kč a dále o 

výrazný pokles tržeb o 7 608 tis. Kč. V menší míře ovlivnil také vrcholového ukazatele, 

multiplikátor, který se pohybuje v kladných hodnotách a to v necelých 9 %. Tento stav 

zapříčinila fixní aktiva, která se díky nákupu automobilu zvýšila o 192 tis. Kč.  

Tabulka č. 19Rozklad ukazatelé pro rok 2010 a 2011 uvedené v % 

Ukazatel 2009 (0) 2010 (1) Δ=(1)-(0) 
log 

(1/0) 

Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

ROE 

zisk/vlastní kapitál 0,0895 0,0559 -0,0336   -0,0336 -37,5419 

I. (vazba součinová)           -37,5419 
ROA 

Z/CA 0,0288 0,0161 -0,0127 -0,253 -0,0416 -46,4804 
Multiplikátor 

CA/VK 3,1038 3,4705 0,3667 0,0485 0,008 8,9385 

II. (vazba součinová)           -37,5419 
ROS 

Z/T 0,0111 0,0062   -0,253 -0,0419 -46,8156 
Obrat aktiv 

T/CA 2,5934 2,6041   0,0018 0,0003 0,3352 
Zdroj:Vlastní zpracování  
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Celkovou nákladovost pro poslední sledované období můžeme sledovat v tabulce č. 

20. 

Tabulka č. 20 VZZ ukazatelé nákladovosti pro rok 2010 a 2011 uvedené v % 

Výka

z 

zisku 

a 

ztrát 

Ukazatel 

Nákla

dy 

Náklad

y 

Nákladovo

st 

Nákladovo

st 
Δ = (1) 

- (0) 

Absolut

ní 

změna 

Relativn

í změna 

2010 2011 

2009 (0) 2010 (1) 

N/Tržby N/Tržby 

  

1 - náklady/tržby = 

n1/tržby+n2/tržby+n3/tržby…nn/tržby 

suma 

nákladů (0) 

suma 

nákladů (1)       

  

III. (vazba součtová) - součet 

nákladovostí   1,0105 1,0138 0,0033 -0,0419 -46,8156 

A Náklady vynaložené 

na prodej zboží 68 041 61 298 

 

0,8935 

 

0,8944 

 

0,0009 -0,0114 -12,7374 

B Výkonová spotřeba 2 871 2 906 0,0377 0,0424 0,0047 -0,0597 -66,7039 

C Osobní náklady 3 299 2 948 0,0433 0,0430 -0,0003 0,0038 4,2458 

D Daně a poplatky 17 20 0,0002 0,0003 0,0001 -0,0013 -1,4525 

E 

Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

 

 

 

566 

 

 

 

470 

 

 

 

0,0074 

 

 

 

0,0069 

 

 

 

-0,0005 

 

 

 

0,0063 

 

 

 

7,0391 

F Zůstatková cena 

prodaného DHM 
0 152 0,0000 0,0022 0,0022 -0,0279 -31,1732 

H 

Ostatní provozní 

náklady 79 17 0,0010 0,0002 -0,0008 0,0102 11,3966 

O 

Ostatní finanční 

náklady 1 883 1 567 0,0247 0,0229 -0,0018 0,0229 25,5866 

Q 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 204 106 0,0027 0,0015 -0,0012 0,0152 16,9832 

kontrola celkové nákladovosti         0,0033 -0,0419 -46,8157 

kontrola nákladů 76 960 69 484           

Zdroj:Vlastní zpracování  

Celková nákladovost v tomto sledovaném období vyšla necelých 47 %. Tento 

nepříznivý jev způsobila hlavně záporná položka výkonová spotřeba. Ta tentokrát klesla na  

-67%. Tento nepříznivý důsledek, výkonové spotřeby, způsobil hlavně nárůst služeb o 140 

tis. Kč.  Další pro společnost Aluflexpack, nepříznivý důsledek činila zůstatková cena 

prodaného dlouhodobého hmotného majetku, která z nuly stoupla na 152 tis. Kč.  

Celkovou nákladovost nejvíce pozitivně ovlivnila položka, ostatní finanční náklady, 

tyto náklady klesly o 316 tis. Kč. Položka tedy stoupla na 26%. Dále celkovou nákladovost 

ovlivnila položka daň z příjmu za běžnou činnost skoro 17% a Ostatní provozní náklady, ty 
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klesly o 62 tis. Kč., a odpisy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

které klesly o 96 tis. Kč.  

V tabulce č. 21 jsou uvedené hodnoty jednotlivých položek v rozvaze aktiv. Obrat 

aktiv ve sledovaném období 2010 a 2011 vyšel 0,34%. Na této změně se podílel jediný 

ukazatel a to oběžná aktiva, která klesla o 3 229 tis. Kč.  

Tabulka č. 21Rozvaha ukazatelé aktiv pro rok 2010 a 2011 uvedené v % 

Ukazatel 2009 (0) 
2010 

(1) 

2009 (0) 

X/Tržby 

2010 (1)       

X/Tržby 
Δ = (1) - 

(0) 

Absolutní 

změna 

Relativní 

změna 

tržby/aktiva celkem = fixní aktiva/tržby + oběžná aktiva/tržby + ostatní aktiva/tržby 

IV. (vazba 

součtová) 29 362 26 320 0,3856 0,384 -3 042 0,0003 0,3352 

Fixní (stálá) aktiva 936 1 128 0,0123 0,0165 192 0 0 

Oběžná aktiva 28 421 25 192 0,3732 0,3676 -3 229 0,0003 0,3352 

Ostatní aktiva 5 0 0,0001 0 -5 0 0 

Zdroj:Vlastní zpracování  

4.3 Bankrotní modely 

V této kapitole jsem se zaměřila na zhodnocení finančního zdraví podniku pomocí, 

Altmanova a Tafflerova modelu. Jednotlivé výpočty bankrotních modelů jsou uvedeny 

v příloze č. 5. Bankrotní modely. 

Altmanův model 

Výpočty jsem provedla pomocí rovnice (2.16). Jednotlivé výpočty jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 22 Altmanův model 

  2007 2008 2009 2010 2011 

X1 0,13         0,1 0,09 0,04 0,02 

X2 2,19 2,09 2,07 2,59 2,59 

X3 0,48 0,46 0,56 0,48 0,41 

X4 0,32 0,31 0,36 0,32 0,28 

X5 0,26 0,27 0,31 0,29 0,25 

Celkem 3,67 3,23 3,58 3,79 3,59 
Zdroj:Vlastní zpracování  

Altmanův model v roce 2007=3,67 
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Altmanův model v roce 2008=3,23 

Altmanův model v roce 2009=3,58 

Altmanův model v roce 2010=3,79 

Altmanův model v roce 2011=3,59 

V pěti sledovaných obdobích se hodnoty Altmanova modelu drží nad hranici 3, což 

je pro podnik uspokojivé. Tudíž můžeme prohlásit, že podnik je v dobré finanční situaci a 

v blízké době mu nehrozí žádné riziko bankrotu.  

Graf 5 Vývoj Altmanova modelu v průběhu pěti let 

 

Zdroj:Vlastní zpracování  

Tafflerův model 

 Výpočty jsem provedla pomocí rovnice (2.17). Jednotlivé výpočty jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 23Tafflerův model 

  2007 2008 2009 2010 2011 

R1 0,154 0,116 0,116 0,043 0,023 

R2 1,359 1,395 1,48 1,428 1,345 

R3 0,662 0,681 0,639 0,6778 0,712 

R4 2,192 2,092 2,07 2,592 2,594 

Celkem 0,35 0,72 0,73 0,82 0,73 

Zdroj:Vlastní zpracování  
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Tafflerův model v roce 2007=0,35 

Tafflerův model v roce 2008=0,72 

Tafflerův model v roce 2009=0,73 

Tafflerův model v roce 2010=0,82 

Tafflerův model v roce 2011=0,73 

Dle jednotlivých výpočtů můžeme říct, že jde o firmu s malou pravděpodobností bankrotu, 

což je pro podnik velmi příznivé. Vývoj jednotlivých hodnot v čase dokumentuje i 

následující graf. 

Graf 6 Vývoj Tafflerova modelu v průběhu pěti let 

 

Zdroj:Vlastní zpracování  

4.4 Návrhy a doporučení 

Jak vyplývá z výsledků finanční analýzy, společnosti Aluflexpack. s.r.o. se nejlépe 

dařilo v prvním sledovaném roce 2007. Kdy společnost vykázala nejvyšší výsledek 

hospodaření za účetní období, hlavně díky vysokým tržbám. Naopak nejhorším rokem byl 

pro společnost rok 2010. V tomto roce společnost přišla o jednoho ze svých největších 

odběratelů. Na firmu Seliko Opava a.s. bylo vyhlášeno insolvenční řízení. Společnosti 
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Aluflexpack s.r.o. vznikly nenahraditelné ztráty v podobě neuhrazených milionových 

pohledávek. Společnosti Aluflexpack jako menší kompenzaci za neuhrazené pohledávky 

byly firmou Seliko vydány její finální výrobky (paštiky, konzervy) v řádu 10 000 000 Kč. 

Díky těmto skladovým zásobám se zvýšily náklady vynaložené na prodané zboží.  

Pomocí analýzy poměrových ukazatelů jsem nejprve vyhodnotila likviditu. U běžné 

a okamžité likvidity se ani v jednom případě výsledky nedosáhly doporučených hodnot. 

Proto bych společnosti doporučila „výrazně zkrátit dobu splatnosti pohledávek“, která 

by měla činit v průměru 75 dní. V případě společnosti jsou pohledávky hrazeny v rozmezí 

90-120 dnů. Díky tomuto faktu musí společnost dlouho vyčkávat na platbu za prodané 

zboží, teprve po přijetí platby může společnost uhradit své závazky.  

U ukazatele rentability bych doporučovala zvýšit nechtěnou klesající tendenci 

vypočtených ukazatelů. Tento stav způsobila hlavně od roku 2008 počínající celosvětová 

hospodářská krize, která negativním způsobem ovlivnila rentabilitu a druhým negativním 

způsobem ovlivnila rentabilitu výrazná ztráta tržeb díky výše uvedenému úpadku firmy 

Seliko. Společnost by se měla zaměřit na zvýšení výnosů, (resp. tržeb)tím, že osloví 

potenciální zákazníky využitím různých reklamních kampaní, bude se snažit o zviditelnění 

se na trhu prostřednictvím veletrhů (např. potravinářský veletrh SALIMA Brno). Je rovněž 

nezbytné se zaměřit na snižování nákladů, například v oblasti dopravy a následného 

rozvozu obalu k finálním zákazníkům.  

 Mým dalším doporučením bude oblast inovace. Výrobní závod by měl co 

nejpružněji reagovat na potřeby trhu, zaměřit se na oblast zvýšení podílů recyklace 

produkovaných obalů, zejména na obaly obsahující komponenty PVC, rovněž snižovat 

podíl plastových materiálů a postupně přecházet na materiály jako jsou hliník a papír. 

Díky, těmto opatřením se může zlepšit jak ekonomická situace společnosti, tak napomoct 

zlepšení životního prostředí v oblastech svého působení. 

Při financování firmy Aluflexpack s.r.o. bych doporučovala zaměřit se na vysokou 

zadluženost, která je ve všech pěti letech vysoká a převyšuje hodnotu 60 %.  Vysoká 

zadluženost byla způsobena hlavně díky nezaplaceným krátkodobým závazkům 

z obchodních vztahů. Proto bych firmě doporučovala domluvit se s obchodními partnery 
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na snížení doby splatnosti pohledávek, na kterou následně navazuje schopnost firmy 

splácet krátkodobé závazky z obchodních vztahů (tj. zvýšení likvidity). 

Se změnou vlastníka mateřské společnosti se v současné době vypracovává nová 

strategie, rozvoj a nové uspořádání celého nadnárodního koncernu. Své doporučení a 

návrhy jsem postoupila managementu nové společnosti. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení finanční situaci ve společnosti 

Aluflexpack s.r.o. a následné navrhnutí vhodných opatření, které by pomohly zlepšit 

situaci v podniku.  Finanční analýza byla provedena v letech 2007-2011.  

Společnost Aluflexpack s.r.o. vznikla v roce 1993, aby realizovala svou produkci na 

území České a Slovenské republiky. Společnost zajišťuje distribuci, servis a grafickou 

přípravu nových modernějších řešení.  

Diplomovou práci jsem rozdělila do pěti kapitol. V první kapitole jsem se zaměřila 

na úvod celkové práce. Po dokončení úvodu jsem se již věnovala celkové charakteristice 

společnosti.  

Třetí kapitolu jsem věnovala teoretické části. Nejprve jsem osvětlila pojem finanční 

analýza. Poté jsem se zaměřila na účetní výkazy, podle kterých jsem vyhodnotila finanční 

analýzu. V této části jsem také zaměřila na metody finanční analýzy a to na analýzu 

pomocí poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. Poslední bod v této části 

věnuji zjištění finančního zdraví firmy pomocí bankrotních modelů a to zejména 

Altmanovému a Tafflerovému modelu.  

Praktickou část hodnotím ve čtvrté kapitole. Zde jsou uvedeny jednotlivé výpočty 

pomocí poměrových ukazatelů v průběhu pěti let. U těchto výpočtů jsem se zaměřila na 

likviditu, rentabilitu, aktivitu a zadluženost. Tyto hodnoty jsem uvedla do tabulek, 

okomentovala a následně graficky znázornila. Dále jsem v této kapitole vypočítala a 

zhodnotila analýzu pomocí Du-pont pyramidálního rozkladu a provedla analýzu 

finančního zdraví pomocí Altmanova a Tafflerova bankrotního modelu. Na závěr této 

kapitoly jsem uvedla své návrhy a doporučení a to konkrétně se zaměřit na snížení 

splatnosti pohledávek, zvýšení výnosů a snižování nákladů, celkové snížení zadluženosti a 

inovace, které by společnosti firmě měly nápomoci v budoucnu.  

V poslední části- závěru bych chtěla zmínit to, že společnost i přes vysoké 

krátkodobé závazky, které jsou způsobeny hlavně díky dlouhé době splatnosti, je na tom 
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společnosti po stránce finančního zdraví dobře a pokud se zaměří na nedostatky, které jsou 

zde zmíněny, věřím, že si společnost takto povede i nadále.  
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