
 

 

  



 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA FINANCÍ 

Zhodnocení likvidity společnosti VINIUM a.s. 

Evaluation of Liquidity of Company VINIUM a.s. 

Student: Nikola Časnochová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Gurný, Ph. D. 

Ostrava 2014  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci, včetne všech příloh, vyracovala samostatně. 

 

  



 

 

 

Poďakovanie 

 

Touto cestou chcem poďakovať vedúcemu bakalárskej práce, pánovi Ing. Petrovi Gurnému, 

za odborné vedenie a pomoc pri spracovávaní mojej záverečnej práce.



3 

 

OBSAH 

1. Úvod ................................................................................................................................... 5 

2. Popis metodiky finančnej analýzy ...................................................................................... 7 

2.1. Predmet a účel finančnej analýzy ................................................................................ 7 

2.2. Zdroje informácií pre finančnú analýzu ...................................................................... 8 

2.2.1. Súvaha .................................................................................................................. 8 

2.2.2. Výkaz ziskov a strát ............................................................................................. 9 

2.2.3. Výkaz cash flow ................................................................................................. 11 

2.2.4. Väzby medzi finančnými výkazmi ..................................................................... 12 

2.3. Užívatelia finančnej analýzy...................................................................................... 12 

2.4. Metódy finančnej analýzy.......................................................................................... 14 

2.4.1. Analýza absolútnych ukazovateľov ................................................................... 15 

2.4.2. Analýza rozdielových ukazovateľov .................................................................. 16 

2.4.3. Analýza pomerových ukazovateľov ................................................................... 16 

2.4.4. Pyramídové rozklady finančných ukazovateľov ................................................ 22 

2.5. Analýza odchýlok ...................................................................................................... 23 

2.6. Analýza citlivosti ....................................................................................................... 25 

3. Základné dáta o vybranom podniku ................................................................................. 26 

3.1. Údaje o spoločnosti ................................................................................................... 26 

3.2. História spoločnosti ................................................................................................... 27 

3.3. Zákazníci a konkurencia ............................................................................................ 27 

3.4. Vertikálna a horizontálna analýza ............................................................................. 28 

3.4.1. Vertikálne-horizontálna analýza aktív................................................................ 28 



4 

 

3.4.2. Vertikálna a horizontálna analýza pasív ............................................................. 30 

4. Analýza likvidity vybraného podniku a zhodnotenie výsledkov ..................................... 32 

4.1. Analýza ukazovateľov likvidity................................................................................. 32 

4.2. Pyramídový rozklad ukazovateľa celkovej likvidity za rok 2012 ............................. 36 

4.3. Analýza citlivosti ....................................................................................................... 41 

4.4. Návrhy na zlepšenie finančnej situácie...................................................................... 43 

5. Záver ................................................................................................................................. 46 

Zoznam použitej literatúry ....................................................................................................... 48 

Zoznam skratiek ....................................................................................................................... 49 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce ...........................................................................  

Zoznam príloh ..............................................................................................................................  

 



5 

 

1. ÚVOD 

Finančná analýza pomáha posúdiť finančnú situáciu podniku. Je využívaná pri 

rozhodovaní, a preto je dôležitou súčasťou finančného riadenia. Dôležitým prvkom pri tvorbe 

finančnej analýzy sú finančné výkazy, z ktorých sa pri zostavovaní vychádza. Následne je 

posudzované finančné zdravie firmy prostredníctvom rôznych ukazovateľov, pričom v tejto 

bakalárskej práci budú najdôležitejšími ukazovatele likvidity. 

Likvidita je schopnosť podniku hradiť svoje krátkodobá záväzky. Krátkodobými 

záväzkami sa v tomto kontexte rozumejú i krátkodobé bankové úvery. 

Cieľom práce bude zhodnotenie likvidity podniku s využitím pomerových 

ukazovateľov likvidity za roky 2010-2012. Budú identifikované príčiny prípadného 

nevyhovujúceho stavu a kvantifikované návrhy opatrení vedúcich k dosiahnutiu žiaduceho 

stavu podniku.  

Každému rozhodnutiu o financiách v podniku by mala predchádzať finančná analýza, 

ktorá zhodnotí stav finančnú situáciu podniku v súčasnosti aj v minulosti. Vďaka nej môžeme 

predvídať a pripraviť sa na finančné riziká či problémy v budúcnosti. Umožňuje určiť tiež 

slabé miesta podniku a ak je to ešte možné, tak aj obmedziť. Rovnako určí aj silné stránky 

spoločnosti.  

Samotná práca bude rozdelená na tri základné časti.  

Po úvode, v druhej kapitole, bude vysvetlený účel finančnej analýzy, jej užívatelia a 

zdroje údajov pre zostavenie finančnej analýzy. Ukončením prvej kapitoly bude 

charakteristika jednotlivých metód finančnej analýzy. Kapitola teda bude zameraná na 

základné pojmy. 

Tretia kapitola bude obsahovať stručný popis vybraného podniku, konkrétne VINIUM, 

a.s. Bude charakterizovaný predmet podnikania i história firmy. Súčasťou tejto kapitoly bude 

tiež horizontálna a vertikálna analýza súvahy.  

Štvrtá kapitola je praktickou časťou, kde budú zhodnotené výsledky ukazovateľov 

likvidity. Bude vypracovaný rozklad vrcholového ukazovateľa, analýza odchýlok a analýza 

citlivosti. Výsledky jednotlivých ukazovateľov budú porovnané s konkurenčným podnikom 

Vinné sklepy Valtice, a.s. Pri pyramídovom rozklade bežnej likvidity bude benchmarkom 
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práve tento konkurenčný podnik. V závere kapitoly budú uvedené návrhy na zlepšenie 

finančnej situácie podniku. 
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2. POPIS METODIKY FINANČNEJ ANALÝZY 

V tejto kapitole bude popísaná finančná analýza z teoretického hľadiska, vysvetlený 

význam finančnej analýzy, jej užívatelia, zdroje informácií. V tejto časti práce budú uvedené 

informácie, ktoré boli čerpané najmä z publikácie Dluhošová (2010), Kislingerová (2007) a 

Růčková (2011).  

2.1. PREDMET A ÚČEL FINANČNEJ ANALÝZY 

Finančná analýza patrí k najvýznamnejším nástrojom finančného riadenia. Za pomoci 

špecifických metodických postupov posudzuje minulý a súčasný stav finančného zdravia 

podniku a snaží sa predpovedať finančnú situáciu v budúcnosti.  

Hlavnou úlohou je teda poskytnúť manažmentu podniku dostatok kvalitných 

podkladov a informácií, ktoré sú využívané pre rôzne operatívne, taktické i strategické 

rozhodnutia. Dôležitým predpokladom pre správne fungovanie finančnej analýzy je 

pravidelnosť jeho uskutočňovania. Včasné vymedzenie problému môže pomôcť zabrániť 

problémom, do ktorých by sa firma mohla dostať v blízkej i vzdialenej budúcnosti.  

Finančnú analýzu môžeme rozdeliť na tri samostatné, avšak na seba nadväzujúce fázy. 

Najskôr je učinená diagnóza základných charakteristík finančnej situácie, nasleduje analýza 

príčin a dôvodov zistených faktov. Nakoniec sa určia tie faktory, ktoré mali najväčší vplyv na 

výsledok finančnej analýzy a navrhnú sa možné opatrenia. 

Užívateľmi finančnej analýzy nie sú len manažéri spoločnosti, ale aj iné subjekty na 

trhu, akými sú konkurenti, štát, ale i zamestnanci firmy a odborári.  

Východiskom pre výpočty finančnej analýzy sú účtovné výkazy- súvaha, výkaz zisku 

a strát a výkaz o peňažných tokoch (Cash flow).  

Finančná analýza využíva i nefinančné údaje z podnikových štatistík, cenových 

a nákladových kalkulácií. Takéto údaje radíme do vnútropodnikového účtovníctva a zvyčajne 

nie sú dostupné verejnosti.  
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2.2.  ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE FINANČNÚ ANALÝZU 

Kvalita výstupov z finančnej analýzy do značnej miery závisí na kvalite 

a komplexnosti použitých vstupných informácií. V dnešnej dobe je možno využiť rôzne 

informačné zdroje, ale základom zostáva čerpanie dát z účtovných výkazov. Tie sa dajú 

rozdeliť na dve základné časti: 

Finančné účtovné výkazy 

Poskytujú informácie hlavne pre externých užívateľov, preto môžeme túto skupinu 

výkazov označiť ako výkazy externé. Sú základom všetkých informácií pre finančnú analýzu 

podniku. Ide o verejne dostupné informácie a každá firma je povinná tieto údaje minimálne 

raz za rok zverejňovať.  

Vnútropodnikové účtovné výkazy 

Nemajú právne záväznú úpravu, vychádzajú z vnútorných potrieb každej firmy. 

Vďaka častejšiemu zostavovaniu vedú ku spresneniu finančnej analýzy a umožňujú 

eliminovať riziko odchýlky od skutočnosti.  

Mimo tieto základné výkazy sa využívajú i ďalšie relevantné informácie, ako 

napríklad firemné štatistiky produkcie, odbytu, zamestnanosti, normy spotreby, správy 

vedúcich pracovníkov apod.  

Aby bolo možné začať úspešne spracovávať finančnú analýzu, sú potreba najmä 

základné účtovné výkazy: súvaha, výkaz zisku a strát a výkaz cash flow. 

2.2.1. SÚVAHA 

Súvaha poskytuje statický pohľad na majetok podniku. Väčšinou sa zostavuje 

k poslednému dňu hospodárskeho roku podniku. Základnou funkciou je poskytnúť prehľad 

o majetku podniku (aktívach) a jeho zdrojoch krytia (pasívach) k určitému okamihu. Slúži 

teda pre riadenie finančnej situácie podniku. Aktíva sú v súvahe členené podľa funkcie a doby 

viazanosti v reprodukčnom cykle podniku, na obežné aktíva a dlhodobý majetok. Pasíva sú 

rozdelené na vlastný kapitál a cudzie zdroje podľa vlastníctva zdrojov. Súvaha je založená na 

bilančnom princípe, čo znamená, že podnik má len toľko majetku, koľko má zdrojov na jeho 

financovanie. Tento princíp je vyjadrený pomocou bilančnej rovnice súvahy: aktíva = pasíva.  
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Tab. 2.1 Detailná štruktúra súvahy 

Označ. Položka Označ. Položka

AKTÍVA CELKOM PASÍVA CELKOM

A. I.
Pohľadávky za upísaný 

kapitál
A. Vlastný kapitál

B. Dlhodobý majetok A. I. Základný kapitál

B. I.
Dlhodobý nehmotný 

majetok
A. II. Kapitálové fondy

B. II. Dlhodobý hmotný majetok A. III. Fondy zo zisku

B. III.
Dlhodobý finančný 

majetok
A. IV.

Výsledok hospodárenia 

minulých rokov

C. Obežné aktíva A. V.
Výsledok hospodárenia 

bežného účtového 

obdobia
C. I. Zásoby B. Cudzie zdroje

C. II. Dlhodobé pohľadávky B. I. Rezervy

C. III. Krátkodobé pohľadávky B. II. Dlhodobé záväzky

C. IV.
Krátkodobý finančný 

majetok
B. III. Krátkodobé záväzky

D. Ostatné aktíva B. IV.
Bankové úvery a 

výpomoci

D. I. Časové rozlíšenie C. Ostatné pasíva

C. I. Časové rozlíšenie
 

Zdroj: Dluhošová a kol. (2010, str. 53) 

2.2.2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Výkaz ziskov a strát sleduje náklady a výnosy spravidla za rok, zostavuje sa teda 

zvyčajne na konci roka. Pre výkaz ziskov a strát je rozhodujúci okamih vzniku nákladu alebo 

výdaju, a nie okamih úbytku alebo prírastku prostriedkov. Preto ani výsledok hospodárenia 

neodráža skutočné toky peňažných prostriedkov. 

Náklady predstavujú skutočne spotrebované, peňažne vyjadrené ekonomické zdroje. 

Sú obetovanými zdrojmi ekonomického rastu znižujúce zisk. V rozvahe sa prejavia úbytkom 

aktív, alebo zvýšením záväzkov. Výnosmi sa rozumejú finančné čiastky, ktoré získal podnik 
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z prevádzkovania všetkých činností za účtovné obdobie. V rozvahe sa prejavujú zvýšením 

aktív, alebo znížením záväzkov.  

Porovnaním nákladov a výnosov získame výsledok hospodárenia, teda zisk alebo 

stratu. Rozlišujeme niekoľko stupňov výsledkov hospodárenia a členíme ich na: 

 Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 

 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 

 Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť 

 Mimoriadny výsledok hospodárenia 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

Obr. 2. 1 Členenie výsledku hospodárenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pri tvorbe finančnej analýzy, ako uvádza Dluhošová (2010), sú využívané rôzne 

úpravy výsledku hospodárenia:  

 

EBITDA (angl. Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization Charges) je 

zisk pred odpočtom odpisov, daní a úrokov. Tento výraz je používaný najmä v americkej 

literatúre. 

EBIT (angl. Earnings before Interests and Taxes) je zisk pred úhradou daní a úrokov. Meria 

hodnotu, ktorú dokáže podnik svojou činnosťou dosiahnuť. 
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EBT (angl. Earnings before Taxes) je zisk pred zdanením, označovaný tiež aj ako hrubý zisk. 

EAT (angl. Earnings after Taxes) je zisk po odčítaní daní, nazývaný tiež aj čistý zisk. Je to 

zisk, ktorý je určený na rozdelenie medzi akcionárov a podnik. 

EAR (angl. Earnings Retained) je nerozdelený zisk. Jedná sa o výnos, ktorý zostáva 

v podniku po vyplatení dividend. 

2.2.3. VÝKAZ CASH FLOW 

Výkaz cash flow vznikol ako reakcia na nedostatok Výkazu zisku a strát, ktorým je 

nesúlad medzi výdajmi a nákladmi a medzi príjmami a výnosmi. Cash flow zaznamenáva 

pohyb peňažných prostriedkov v prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti. Analýza CF 

môže byť uskutočnená priamou alebo nepriamou metódou. 

Tab. 2.2 Nepriamy spôsob výpočtu cash flow 

Symbol Položka Hodnota

EAT   +      Čistý zisk

ODP   +      Odpisy

∆ ZAS   -      Zmena stavu zásob

∆ POHL   -      Zmena stavu pohľadávok

∆ KZAV   +      Zmena stavu kr. záväzkov

CFprov   =      Cash flow z prevádzkovej činnosti

∆ DA   -      Prírastok dlhodobých aktív

CFinv   =      Cash flow z investičnej činnosti

∆ BÚ   +      Zmena bankových úverov

∆ NZ   +    Zmena nerozdeleného zisku minulých rokov

DIV   -      Dividendy

EA   +     Emisia akcií

CFfin   =      Cash flow z finančnej činnosti

CFcel   =      Cash flow celkom = CFprov + CFinv + CFfin
 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 61) 
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2.2.4. VÄZBY MEDZI FINANČNÝMI VÝKAZMI 

Všetky tri vyššie popísané výkazy spolu vzájomne súvisia. Každý z finančných 

výkazov zobrazuje fungovanie podniku, ale líšia sa uhlom pohľadu. Kým súvaha zachytáva 

stav majetku, výkaz ziskov a strát výsledok hospodárenia, cash flow zobrazuje tok peňazí. 

Prepojenie jednotlivých výkazov je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

Obr. 2.2 Väzby medzi finančnými výkazmi 

 

 Zdroj: Dluhošová (2010, str. 63) 

2.3.  UŽÍVATELIA FINANČNEJ ANALÝZY 

Finančný stav podniku a informácie o ňom sú dôležité údaje nie len pre manažérov, 

ale aj pre ostatné subjekty na trhu. Kislingerová (2007) tvrdí, že môžeme užívateľov finančnej 

analýzy zaradiť do dvoch skupín: 

 externí užívatelia, kde radíme 

o  investorov, 

o  banky a iných veriteľov, 

o  štát a jeho orgány, 

o  obchodných partnerov, 

o  manažérov, konkurenciu apod.  

 interní užívatelia, kam patria 

o  manažéri, 

o  odborári, 

o  zamestnanci. 
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Investori 

Akcionári a spoločníci sa podľa finančnej analýzy rozhodujú, do ktorého podniku 

investujú svoj kapitál. Ich záujem je predovšetkým orientovaný na stabilitu podniku a jeho 

ďalší rozvoj, ďalej na mieru rizika a mieru zhodnoteného kapitálu. Neskôr je pre nich dôležitý 

prehľad o tom, ako podnik nakladá s finančnými prostriedkami, ktoré investori poskytli firme 

v minulosti. 

Banky a iný veritelia 

Z ich pohľadu sa jedná o dôležité informácie o finančnej situácii podniku z dôvodu 

správneho posúdenia poskytnutia úveru, či rozhodnutí o jeho výške. Pred povolením úveru 

banka posudzuje bonitu firmy na základe finančného hospodárenia. 

Štát a jeho orgány 

Štátne orgány využívajú informácie o podnikoch pre rôzne štatistické účely, kontrolu 

podnikov so štátnou majetkovou účasťou, pre prehľad o firme so štátnou zákazkou, a na 

kontrolu správnosti vykázaných daní. 

Obchodní partneri 

Dodávateľov zaujíma predovšetkým schopnosť podniku hradiť svoje záväzky. Oproti 

tomu majitelia sa zaujímajú o celkovú finančnú situáciu podniku pre prípad, keby im pri 

finančných ťažkostiach dodávateľskej firmy hrozilo obmedzenie vlastnej výroby. 

Manažéri 

Manažéri využívajú finančnú analýzu najmä pre dlhodobé a operatívne riadenie 

podniku. Poznajú informácie, ktoré nie sú známe ostatným užívateľom, ako napríklad 

bankám, investorom, dodávateľom, a preto majú tie najlepšie predpoklady pre spracovanie 

finančnej analýzy. 

Zamestnanci 

Majú prirodzený záujem na prosperite a finančnej stabilite svojho podniku, 

predovšetkým z dôvodu istoty zamestnania a mzdy. 
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Konkurencia 

Ako uvádza Grűnwald a Holečková (2007), konkurentom slúžia tieto výsledky na 

porovnanie s vlastnými hodnotami a k odhaleniu silných a slabých stránok konkurenčných 

podnikov. Ich záujem je sústredený najmä na rentabilitu, ziskovú maržu, cenovú politiku 

a podobne. 

Tento zoznam užívateľov nemožno považovať za úplný, pretože existuje ešte celá rada 

ďalších subjektov, pre ktorých sú informácie z finančnej analýzy dôležité. Takými sú 

napríklad burzoví makléri, daňoví poradcovia, odbory, ale i najširšia verejnosť. 

2.4.  METÓDY FINANČNEJ ANALÝZY 

Růčková (2011) uvádza, že je možné využiť dvoch prístupov hodnotenia ekonomickej 

situácie podniku, a to fundamentálnej a technickej analýzy.  

Fundamentálna analýza sa zakladá na vzájomných súvislostiach ekonomických 

a mimoekonomických procesov. Závery sú odvodzované bez algoritmizovaných postupov. 

Pri technickej analýze sú naopak využívané na spracovanie dát a ich následné 

vyhodnotenie metódy matematické, matematicko-statické a ďalšie algoritmizované postupy.  

V súvislosti s finančnou analýzou je najčastejšie aplikovaná technická analýza, 

u ktorej sa dajú vymedziť dve skupiny metód, a to metódy elementárne a metódy vyššie. 

Vyššie metódy sú náročnejšie v oblasti matematickej, ale i teoretickej, a preto sú užívané vo 

firmách menej ako elementárne.  

Medzi elementárne techniky patrí 

 analýza absolútnych ukazovateľov: 

 horizontálna analýza súvahy, 

 vertikálna analýza súvahy, 

 analýza rozdielových a tokových ukazovateľov: 

 čistý pracovný kapitál, 
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 analýza pomerových ukazovateľov (priama analýza intenzívnych 

ukazovateľov): 

 ukazovatele rentability, 

 ukazovatele aktivity, 

 ukazovatele zadlženosti, 

 ukazovatele likvidity. 

Tento zoznam nie je taxatívny, boli vymenované zámerne len určité metódy, ktoré budú ďalej 

bližšie charakterizované. 

2.4.1. ANALÝZA ABSOLÚTNYCH UKAZOVATEĽOV 

U tejto analýzy sú využívané informácie získané zo súvahy, ktoré nazývame 

ukazovateľmi absolútnymi, alebo aj stavovými. Vzhľadom na to, že sa jedná o absolútne 

zmeny, nie je táto metóda vhodná k medzipodnikovému porovnaniu.  

2.4.1.1. Horizontálna analýza súvahy 

Zámerom je posúdenie časových zmien jednotlivých údajov v dlhšom časovom úseku. 

Práve preto je nutné sledovať tržné prostredie spoločnosti, pretože ako došlo k zmene 

napríklad daňových podmienok, je potrebné tento fakt zohľadniť. Vzorec pre túto metódu je 

nasledovný: 

                              (2.1)  

                 
       

    
     

   

    
      

(2.2)  

kde    je hodnota ukazovateľa, t je bežný rok, t-1 je predchádzajúci rok. 

2.4.1.2. Vertikálna analýza súvahy 

Vertikálna analýza porovnáva jednotlivé položky súvahy s absolútnym ukazovateľom, 

čím je u súvahy suma aktív, či pasív. Vzťahuje sa k jednému účtovnému obdobiu, teda 

nezávisí na medziročnej inflácii. Vzhľadom na to, že je vyjadrená v percentách, dá sa použiť 
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aj na medzipodnikové porovnanie. Štruktúra súvahy vypovedá o tom, z akých zdrojov bol 

majetok financovaný. 

                 
  

   
   

(2.3)  

kde    je hodnota čiastkového ukazovateľa,     je veľkosť absolútneho ukazovateľa. 

2.4.2. ANALÝZA ROZDIELOVÝCH UKAZOVATEĽOV 

Rozdielové ukazovatele predstavujú rozdiely medzi súčtom daných položiek 

krátkodobých aktív a súčtom položiek krátkodobých pasív.  

2.4.2.1. Čistý pracovný kapitál 

Je veľmi často používaným rozdielovým ukazovateľom. Súvisí s financovaním 

obežného majetku, teda s bežným, krátkodobým financovaním. Je to časť obežného majetku, 

ktorá sa počas roka premení na peňažné prostriedky a po splatení krátkodobých záväzkov 

môže byť použitý k uskutočnení podnikových zámerov.  

                                      (2.4)  

 Č         é    í     á      í   (2.5)  

2.4.3. ANALÝZA POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV 

Výhodou pomerových ukazovateľov je najmä to, že je možné uskutočniť účelné 

porovnávanie s ďalšími podnikmi, ale aj s celým odvetvím. Preto sú hojne užívanou 

technikou finančnej analýzy. Za dlhú dobu používania bolo vyvinutých mnoho ukazovateľov 

a modifikácii jednotlivých podielov. V tejto podkapitole budú popísané postupne niektoré 

ukazovatele rentability, aktivity, zadlženosti a likvidity. 
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2.4.3.1. Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability, ktoré bývajú označované tiež ako aj ukazovatele výnosnosti, 

prípadne profitability, merajú efektívnosť vloženého kapitálu. Vyjadrujú závislosť medzi 

výsledkom hospodárenia a vloženým kapitálom. Vložený kapitál je používaný v troch 

formách, a to aktíva, vlastný kapitál a dlhodobo investovaný kapitál. Podľa tohto rozdelenia 

definujeme aj jednotlivé typy ukazovateľov rentability, teda rentabilitu aktív, rentabilitu 

vlastného kapitálu a rentabilitu dlhodobo investovaného kapitálu. 

Rentabilita aktív (ROA) 

Rentabilita aktív (angl. Return on Assets) vyjadruje celkovú efektívnosť firmy. Dáva 

do pomeru zisk s celkovými aktívami vloženými do ekonomickej činnosti bez ohľadu na to, 

z akého zdroja pochádzajú. Ukazovateľ sa vypočíta ako podiel zisku pred zdanením a úrokmi 

a celkových aktív, pričom trend je u tohto ukazovateľa rastúci. 

     
    

   í  
 

(2.6)  

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastného kapitálu (angl. Return on Equity) slúži k vyjadrení výnosnosti 

kapitálu vloženého akcionármi či vlastníkmi podniku. Počíta sa ako pomer čistého zisku 

a vlastného kapitálu. Trend je takisto rastúci, tak ako u všetkých ukazovateľov rentability. 

     
   

      ý      á 
 

(2.7)  

Rentabilita dlhodobých zdrojov (ROCE) 

Rentabilita dlhodobých zdrojov (angl. Return of Capital Employed) vypovedá 

o výnosnosti dlhodobých zdrojov, ktoré boli do podnikania vložené. Trend je rastúci. 

Ukazovateľ vypočítame ako podiel zisku pred zdanením a úrokmi a súčtu vlastného kapitálu 

a dlhodobých cudzích zdrojov. 

      
    

                                     
 

(2.8)  
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Mimo troch vyššie uvedených ukazovateľov sú používané i ďalšie varianty rentability, 

ako je rentabilita tržieb, či rentabilita nákladov. 

 

Rentabilita tržieb (ROS) 

Rentabilita tržieb (angl. Return on Sales) udáva, koľko zisku pripadá na korunu 

tržieb. Je bežne sledovaným ukazovateľom a jeho nízka hodnota vypovedá o chybnom riadení 

firmy. Počíta sa ako pomer čistého zisku a tržieb. 

     
   

     
 

(2.9)  

2.4.3.2. Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú, ako podnik hospodári so svojimi aktívami. Dá sa 

pomocou nich sledovať viazanosť kapitálu v rôznych formách aktív, teda krátkodobých 

i dlhodobých. 

Doba obratu aktív 

Doba obratu aktív popisuje časový interval, po ktorom sa aktíva premenia na peňažné 

prostriedky. Vypovedá o tom, ako efektívne podnik hospodári so svojim majetkom. Žiadaným 

je klesajúci trend ukazovateľa a hodnota by mala byť čo najnižšia.  

                   
          

     
 

(2.10)  

Doba obratu záväzkov 

Doba obratu záväzkov predstavuje časový úsek od nákupu tovaru až po jeho 

zaplatenie. Vyjadruje  aká je platobná disciplína firmy voči svojim odberateľom. Trend je 

stabilný. Tento ukazovateľ počítame ako pomer záväzkov násobených 360 a tržieb. 

                      
           

     
 

(2.11)  
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Obrátka celkových aktív 

Obrátka celkových aktív určuje, koľkokrát sa za určité obdobie premení majetok na 

peňažné prostriedky. Počítame ho ako podiel celkových tržieb a celkových aktív podniku. 

Trend je u tohto ukazovateľa rastúci. 

    á       í  
  ž  

   í  
 

(2.12)  

Doba obratu zásob 

Pomocou doby obratu zásob sa ráta časový úsek, v ktorom sú zásoby viazané 

v podniku. Udáva počet dní, kedy sú obežné aktíva viazané vo forme zásob počas jedného 

cyklu. Trend je klesajúci. 

              á    
 á        

  ž  
 

(2.13)  

Doba obratu pohľadávok 

Ukazovateľ vypovedá o platobnej morálke odberateľov, pretože vyjadruje koľko dní je 

priemerne kapitál viazaný vo forme pohľadávok. Trend je klesajúci. 

 Doba obratu pohľadávok = 
pohľadávky 360

tržby
 

(2.14)  

2.4.3.3. Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú, aký je vzťah podnikových aktív a zdrojov ich 

krytia. Hodnotia úverové zaťaženie podniku, teda udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými 

zdrojmi financovania podniku, a merajú rozsah, v akom podnik využíva na financovanie dlhy. 

Úverové zaťaženie je do určitej miery žiadané, ale nemalo by podnik zaťažovať vysokými 

nákladmi.  

Podiel vlastného kapitálu na aktívach 

Ukazovateľ udáva, do akej miery je podnik schopný kryť svoj majetok vlastnými 

zdrojmi, teda ako veľmi je samostatný k financovaniu svojich zámerov. 
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(2.15)  

Majetkový koeficient 

Majetkový koeficient, označovaný aj ako finančná páka, udáva, aká časť majetku je 

krytá z cudzích zdrojov. Trendom je stabilita. 

         ý            
   í  

      ý      á 
 

(2.16)  

Ukazovateľ celkovej zadlženosti 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti (ukazovateľ veriteľského rizika) vyjadruje do akej 

miery je firma zadlžená, koľko používa cudzích zdrojov na financovanie kapitálu. Trend je 

stabilný. 

          ľ              ž       
             

   í  
 

(2.17)  

Úrokové krytie  

Úrokové krytie udáva koľkokrát je zaistené splatenie úrokov, teda čím je ukazovateľ 

vyšší, tým je situácia v oblasti financovania lepšia. Počíta sa ako podiel zisku pred zdanením 

a úrokmi a nákladových úrokov.  

 Ú     é        
    

ú    
 

(2.18)  

2.4.3.4. Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity signalizujú, aká je schopnosť firmy splácať svoje záväzky. Aby 

firma dokázala splatiť svoje záväzky v okamihu splatnosti, je nutné držať časť svojich aktív 

vo veľmi likvidnej forme, to znamená mať možnosť ich čo najrýchlejšie premeniť na peniaze. 

Podľa modifikácie obežných aktív je likvidita rozlišovaná na tri stupne: likvidita 1. 

stupňa (okamžitá likvidita), likvidita 2. stupňa (pohotová likvidita), likvidita 3. stupňa 

(celková likvidita). 
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Ukazovateľ celkovej likvidity 

Ukazovateľ udáva, koľkými korunami z obežných aktív je krytá 1 koruna 

krátkodobých záväzkov, tzn. koľkokrát je podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby 

v danom okamihu premenil všetky svoje obežné aktíva na peniaze. Doporučená hodnota je 

v rozmedzí medzi 1,5 a 2,5. 

       á           
   ž é    í  

  á      é  á ä   
 

(2.19)  

 

Ukazovateľ pohotovej likvidity 

Pohotová likvidita je ukazovateľom, kedy z obežných sú vylúčené málo likvidné 

obežné aktíva, teda zásoby, a podelia sa krátkodobými záväzkami. Charakterizuje schopnosť 

podniku kryť svojimi pohľadávkami a peňažnými prostriedkami bežné potreby a krátkodobé 

dlhy. Odporúčanými sú hodnoty v rozpätí medzi 1,0 a 1,5. 

        á           
   ž é    í    á    

  á      é  á ä   
 

(2.20)  

Ukazovateľ okamžitej likvidity 

Okamžitá likvidita vyjadruje schopnosť zaplatiť svoje krátkodobé záväzky pomocou 

prostriedkov na bežnom, alebo inom účte, v pokladni, ale tiež voľne obchodovateľnými 

krátkodobými cennými papiermi, šekmi a podobne. Doporučená hodnota sa pohybuje 

v rozmedzí od 0,9-1,1 podľa americkej literatúry, avšak pre podmienky Českej republiky je 

spodná hranica upravená na nižšiu hodnotu. Ministerstvo priemyslu a odchodu dokonca udáva 

ako najnižšiu hodnoty 0,2, kedy je táto hranica považovaná už za kritickú. 

     ž  á           
       é        é            

  á      é  á ä   
 

(2.21)  
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2.4.3.5. Možnosti porovnávania pomerových ukazovateľov  

Kislingerová (2007) uvádza, že sa výsledky analýzy dajú vyhodnotiť pomocou troch 

prístupov. Jedná sa o: 

 trendovú analýzu, 

 porovnanie v priestore a 

 porovnanie so štandardnými hodnotami. 

Trendová analýza (angl. Time Series Analysis) je využívaná v prípadoch, kedy je 

veľká dôležitosť prikladaná faktoru času. Využitie tejto možnosti porovnávania je účelné iba 

ak máme k dispozícii údaje aspoň za tri po sebe idúce obdobia. 

Porovnanie v priestore (angl. Gross Sectional Analysis) predstavuje medzipodnikové 

porovnanie, kde je nutné zhodnotiť vhodnosť porovnávania vybraných podnikov. Vzájomná 

porovnateľnosť je daná zhodným časovým obdobím, rovnakým oborom podnikania 

a jednotnými legislatívnymi podmienkami podniku.  

Porovnanie so štandardnými hodnotami je porovnanie s doporučenými hodnotami, 

ktoré sú vyjadrené napríklad ako priemerné, maximálne, či minimálne. Dosahovanie či 

nedosahovanie štandardných hodnôt nemusí mať dostatočnú vypovedajúcu schopnosť, 

pretože hodnoty nie sú špecifikované na podmienky danej firmy. 

2.4.4. PYRAMÍDOVÉ ROZKLADY FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV 

Pyramídový rozklad je rozloženie vrcholového ukazovateľa na jednotlivé čiastkové 

ukazovatele, pričom po rozložení má sústava ukazovateľov tvar pyramídy. Zmyslom takéhoto 

rozkladu je kvantifikovať vplyvy zmien čiastkových ukazovateľov na zmenu vrcholového. 

Mimo kvantifikácie vplyvu zmien umožňuje odhaliť väzby medzi jednotlivými ukazovateľmi. 

V podstate sa jedná o presný matematický vzťah, ktorý vieme vyjadriť rovnicou. Najčastejšie 

sú rozkladané ukazovatele rentability celkového kapitálu (ROA) a ukazovateľa vlastného 

kapitálu (ROE). 
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Obr. 2.3 Pyramídový rozklad ROE 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 93) 

2.5.  ANALÝZA ODCHÝLOK 

V súvislosti s pyramídovým rozkladom vrcholového ukazovateľa je využívaná analýza 

odchýlok. Je metódou vyčíslenia vplyvov jednotlivých čiastkových faktorov na vrcholový 

ukazovateľ, pričom súčet odchýlok jednotlivých čiastkových ukazovateľov je odchýlkou 

vrcholového ukazovateľa, ako uvádza vzorec (2.22). 

          
  

 

 (2.22)  

kde x je analyzovaný ukazovateľ, ∆yx je prírastok vplyvu analyzovaného ukazovateľa, ai je 

čiastkový vysvetľujúci ukazovateľ, ∆xai je vplyv čiastkového ukazovateľa ai na analyzovaný 

ukazovateľ x. Odchýlka môže byť relatívna i absolútna.  
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Medzi čiastkovými ukazovateľmi vznikajú tri typy väzieb: 

 aditívna,  

 multiplikatívna, alebo 

 exponenciálna. 

2.5.1. Aditívna väzba 

Celkovú zmenu aditívnej väzby vyjadríme pomerom zmeny ukazovateľa a celkovej 

zmeny ukazovateľov. 

     
 

   

     
       

(2.23)  

kde ∆xai je vplyv čiastkového ukazovateľa, ai  je čiastkový ukazovateľ, ∆ai je zmena tohto 

čiastkového ukazovateľa a ∆yx je prírastok vplyvu analyzovaného ukazovateľa. 

2.5.2. Multiplikatívna väzba 

Multiplikatívna väzba môže byť riešená štyrmi spôsobmi a podľa toho rozlišujeme 

štyri metódy. 

Metóda postupných zmien 

V tomto prípade je rozdelená celková zmena medzi čiastkové vplyvy a záleží na 

poradí jednotlivých ukazovateľov. Práve preto je metóda postupných zmien nepresná. Keď 

zmeníme poradie čiastkových ukazovateľov, zmenia sa i ich vplyvy na vrcholový ukazovateľ.  

Všeobecný vzore pre akúkoľvek radu je nasledujúci: 

Metóda rozkladu so zvyškom 

Vplyvy čiastkových ukazovateľov sú rozložené tak, že vzniká zvyšok, ktorý nie je 

jednoznačne spojený s určitým ukazovateľom. U metódy rozkladu so zvyškom nie sú 

ovplyvnené vplyvy zmenou poradia, avšak je použiteľná iba ak je zvyšok malý. Všeobecný 

vzorec je 

Logaritmická metóda 

U logaritmickej metódy nezáleží na poradí ukazovateľov a ani nevznikajú zvyšky, ale 

nedá sa použiť u indexov, ktoré majú záporné hodnoty, čo vyplýva z podstaty logaritmu. Je 

založená na spojitých výnosoch (lnIai a lnIx). Vzorec je nasledujúci 
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(2.24)  

kde    
  

  
      

 
    

    
 sú indexy analyzovaného a čiastkových ukazovateľov. 

Funkcionálna metóda 

Metóda pracuje s diskrétnymi výnosmi. Výhody sú rovnaké ako u logaritmickej 

a navyše u funkcionálnej metódy nie je nutné dodržať podmienku kladných hodnôt indexov. 

Vzorec, v prípade, že je zvyšok rozdelený rovnomerne a ide o súčin troch ukazovateľov, je 

nasledujúci:  

Kapitola bola spracovaná podľa Dluhošová (2010). 

2.6.  ANALÝZA CITLIVOSTI 

„U tohto prístupu je hodnotený vplyv zmien vstupných parametrov na výsledné 

hodnoty finančných veličín. Táto analýza býva niekedy označovaná aj ako „What if...“, „Čo 

ak...“ analýza, podľa otázky, na ktorú sa hľadá odpoveď. V tomto prípade sa nepracuje 

s rozdelením pravdepodobnosti možných budúcich zmien.“ Dluhošová (2010, str. 38). 

Všeobecný vzorec sa dá vyjadriť pomocou funkcií čiastkových ukazovateľov, ako 

                  (2.25)  

Citlivosť čiastkového faktoru na súhrnný ukazovateľ potom vypočítame podľa vzorca 

     
                       (2.26)  
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3. ZÁKLADNÉ DÁTA O VYBRANOM PODNIKU 

V rámci praktickej časti bakalárskej práce vo štvrtej kapitole bude analyzovaná 

likvidita spoločnosti VINIUM a.s., preto je dôležité spoločnosť charakterizovať. Kapitola 

číslo 3 bude obsahovať základné údaje, predmet činnosti a históriu, ale aj vertikálnu 

a horizontálnu analýzu rozvahy vybranej spoločnosti.  

Údaje o spoločnosti boli čerpané z finančných výkazov z portálu Ministerstva 

spravedlnosti. 

3.1.  ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 

Obchodné meno: VINIUM a.s. 

Sídlo: Hlavní 666, Velké Pavlovice, 691 06 

IČO: 469 00 195 

Dátum vzniku spoločnosti: 2. mája 1992 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Predmet podnikania: 

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba vína a nealkoholických nápojov a kúpa 

tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj. Mimo uvedenej hlavnej činnosti je 

predmetom podnikania i hostinská činnosť a vedenie účtovníctva a daňovej evidencie. 

Vinium a.s. vyrába svoje produkty z prírodných zdrojov, teda vinnej révy. Suroviny 

nakupuje a následne spracováva od drobných vinohradníkov, alebo ich dováža z Rakúska, 

Slovenska, či Maďarska.  

Logo firmy- trojuholník, ktorý je na Obr. 3.1, predstavuje zväzok hrozna. Tri body sú 

tiež výrazom troch vyvážených, oporných bodov spoločnosti: Prírodné zdroje – hrozno vinnej 

révy, moderná technológia, ľudia. 
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Obr. 3.1 Logo spoločnosti VINIUM a.s. 

 

Zdroj: www.vinium.cz 

3.2.  HISTÓRIA SPOLOČNOSTI 

Aj keď spoločnosť v dnešnej právnej forme vznikla v roku 1992, jej história siaha až 

do roku 1936, kedy bolo vo Veľkých Pavloviciach založené vinárske družstvo VINOPA. 

K združovaniu do družstiev vtedy viedla vinárov z Veľkých Pavlovíc a okolia predovšetkým 

snaha posilniť svoju pozíciu na tuzemskom trhu, zvýšiť kredit a v neposlednej rade tiež 

rentabilitu domáceho vinárstva. 

V roku 1950 v rámci nariadenia o zjednocovaní sa VINOPA spojila s konkurenčným 

veľkopavlovickým družstvom a vďaka tomuto rozhodnutí boli položené základy 

veľkovýrobnej formy vinohradníctva. V roku 1952 došlo k znárodnení všetkých družstiev, 

a tak sa VINOPA stala súčasťou Českomoravských vinárskych závodov. 

Neskôr, v roku 1969, vznikli Moravské vinárske závody a veľkopavlovický závod sa 

stal ich nedielnou súčasťou. Po rozpade Moravských vinárskych závodov v roku 1990 vznikol 

samostatný štátny podnik a o dva roky neskôr bol pretransformovaný na akciovú spoločnosť. 

3.3.  ZÁKAZNÍCI A KONKURENCIA 

Najväčším odberateľom spoločnosti Vinium, a.s. sú zmluvne zviazané obchodné 

reťazce, takže hlavným trhom je celá Česká republika. Ďalšími odberateľmi sú drobní 

živnostníci a gastronomický trh. V súčasnej dobe sa spoločnosť bráni lacnému dovozu vína zo 

zahraničia, ale aj domácej konkurencii, ktorá je na vysokej úrovni. 
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3.4.  VERTIKÁLNA A HORIZONTÁLNA ANALÝZA 

V tejto kapitole bude uskutočnená vertikálna a horizontálna analýza aktív a pasív, za 

obdobie 2010-2012. Táto metóda poskytuje súhrny pohľad na vývoj štruktúry a objemu 

sledovanej hodnoty. Ešte pred samotnou vertikálne-horizontálnou analýzou budú 

kvantifikované zmeny niektorých hodnôt zo súvahy a výkazu zisku a strát. 

Vývoj základných absolútnych ukazovateľov popisuje Graf. 3.1. Jedná sa o vývoj 

výnosov, nákladov, zisku pred zdanením, aktív a vlastného kapitálu v rokoch 2010-2012. 

Z obrázku je možné vyčítať, že klesajúcu tendenciu má každoročne vlastný kapitál. Náklady 

rástli medzi rokmi 2011 a 2012 takmer rovnakým tempom ako aj výnosy a práve preto zisk 

roku 2012 medziročne nevzrástol, naopak sa prehĺbila strata o približne 13%. Aktíva boli 

v roku 2011 nižšie o 10% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, avšak v roku 2012 sa opäť 

priblížili podobnej hodnote z roku 2010. Aktívam bude v nasledujúcom texte venovaná väčšia 

pozornosť vo vertikálne-horizontálnej analýze aktív. 

Graf 3.1 Vývoj základných absolútnych ukazovateľov 

 

3.4.1. VERTIKÁLNE-HORIZONTÁLNA ANALÝZA AKTÍV 

Nie len zmeny objemu aktív sú pre finančnú analýzu dôležité, ale aj vnútorná štruktúra 

majetku. Štruktúra majetku vo vertikálnej analýze je vyjadrená v percentách, pretože 

prestavuje podiel jednotlivých zložiek majetku na celkovej sume, v tomto prípade na 

aktívach. Toto je zjednodušene znázornené na grafe 3.2. Ten vyobrazuje len obežné aktíva 
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a dlhodobý majetok. V spoločnosti Vinium, a.s. prevažuje dlhodobý majetok, ktorý 

predstavuje každoročne približne 60% aktív. Pre firmu je majetkovo výhodnejšie držať 

majetok vo forme dlhodobých aktív, ale z hľadiska likvidity je nutné časť aktív mať 

v likvidnejšej forme, teda vo forme obežného majetku. 

Graf 3.2  Štruktúra aktív 

 

Pokiaľ spoločnosť Vinium porovnáme s konkurenčným podnikom, musíme 

konštatovať, že má podiel obežných aktív na celkových aktívach podstatne nižší ako firma 

Vinné sklepy Valtice, a.s. Nízky podiel obežných aktív môže byť jednou z príčin nízkej 

likvidity. 

Graf 3.3 Štruktúra aktív spoločnosti Vinné sklepy Valtice, a.s. 

 

 

Keď sa pozrieme na štruktúru aktív detailnejšie, v grafe 3.4 zistíme, že najväčšou 

položkou v aktívach je dlhodobý majetok, ktorý tvorí v každom skúmanom roku viac ako 

50% majetku. Druhou najpočetnejšou časťou sú zásoby s podielom cca 20% na celkovom 

objeme aktív. Môžeme zhodnotiť, že celkovo je štruktúra aktív stabilná.  
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Graf 3.4 Vertikálne-horizontálna analýza aktív 

 

3.4.2. VERTIKÁLNA A HORIZONTÁLNA ANALÝZA PASÍV 

Vertikálne-horizontálna analýza pasív popisuje štruktúru a objem pasív. Horizontálna 

časť analýzy predstavuje vývoj objemu. Samozrejme vývoj objemu pasív ako takých je 

totožný s vývojom aktív popísaným vyššie (Graf 3.1). Štruktúra pasív je rozmanitejšia, 

pretože sa takmer všetky položky podstatne medziročne menili. Najviac sa zmenil základný 

kapitál z roku 2011 na 2012. Jednalo sa o zníženie kapitálu z 210 000 Kč na 51 000 Kč na 

pokrytie straty, ktorú firma vykazovala. Čiastka uvoľnená zo základného kapitálu smerovala 

na úhradu straty predchádzajúcich rokov, a to spôsobilo pokles výsledku hospodárenia 

minulých rokov. Avšak firma sa ani v roku 2012 nedostala do kladných hodnôt zisku. Čiastky 

krátkodobých záväzkov sa zvyšujú, a z roka 2011 na rok 2012 stúpli o 50% najmä v dôsledku 

zvýšených záväzkov z obchodných vzťahov. Spoločnosť má najväčšie záväzky voči 

spoločnosti České vinařské závody, a.s., ktorá je jej materskou spoločnosťou. Bankové úvery 

majú klesajúcu tendenciu, podnik spláca úvery v riadnom čase.  
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Graf 3.5 Štruktúra pasív 

 

Graf 3.6 Vertikálne-horizontálna analýza pasív 
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4. ANALÝZA LIKVIDITY VYBRANÉHO PODNIKU A 

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

V tejto časti bude posúdené finančné zdravie spoločnosti so zameraním na likviditu za 

pomoci vybraných metód, ktoré boli predstavené v predchádzajúcich kapitolách. Pri analýze 

budú údaje čerpané z výročných správ za roky 2010, 2011 a 2012.  

Likvidita spoločnosti Vinium, a.s. bude porovnaná najmä s konkurenčným podnikom 

Vinné sklepy Valtice, a.s. 

4.1.  ANALÝZA UKAZOVATEĽOV LIKVIDITY 

Vývoj celkovej, pohotovej i okamžitej likvidity v priebehu rokov 2010-2012 je 

znázornený v grafe 4.1, a za grafom, v Tab. 4.1 sú uvedené doporučené hodnoty likvidity. 

Likvidita podniku Vinium, a.s. nie je podľa doporučených hodnôt optimálna. 

Ukazovatele boli počítané podľa vzorcov uvedených v 2. kapitole, konkrétne celková 

likvidita podľa vzorca (2.19), pohotová likvidita podľa vzorca (2.20) a okamžitá likvidita 

podľa vzorca (2.21). 

Graf 4.1 Vývoj likvidity v rokoch 2010-2012 
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Tab. 4.1 Doporučené hodnoty likvidity 

  Doporučené minimum Doporučené maximum 

Celková likvidita 1,5 2,5 

Pohotová likvidita 1 1,5 

Okamžitá likvidita 0,9 (0,2) 1,1 

Zdroj: Růčková (2010, str. 49-50) 

Okamžitá likvidita sa výrazne odchyľuje od doporučených výsledkov, dokonca aj 

hodnoty 0,2 je už považovaná za kritickú. Pohotová likvidita bola v roku 2012 o 76% nižšia, 

ako uvádzajú odporúčania. V prípade likvidity 3. stupňa je optimálna hodnota vyššia o 61%.  

Pohotová a bežná likvidita síce neodpovedajú doporučeným hodnotám, ale pre 

objektívny úsudok je nutné uviesť i hodnoty v rámci odvetvia, ktoré sú v Grafe. 4.2. 

Graf 4.2 Likvidita v odvetví výroby nápojov v rokoch 2010-2012 

 

Zdroj: www.mpo.cz 

Tak ako hodnoty likvidity spoločnosti Vinium, tak ani hodnoty odvetvia výroby 
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Ak budeme porovnávať celé odvetvie s vybraným podnikom, zistíme, že ani 
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podniku je likvidita 1. stupňa rastúca, likvidita 2. stupňa stabilná a celková likvidita klesla, ale 

len o 5%, kým v odvetví o 10%. 

Ukazovatele likvidity by mali byť doplnené aj ukazovateľmi štruktúry obežných aktív, 

akými sú podiel pohľadávok na obežných aktívach a podiel zásob na obežných aktívach, ktoré 

budú porovnané s konkurenčným podnikom Vinné sklepy Valtice, a.s. 

Podiel pohľadávok na OA 

Pokiaľ je rastúci podiel pohľadávok na obežných aktívach, môže to byť javom 

pozitívnym i negatívnym. Ak odberatelia platia pohľadávky pravidelne, je rast tohto podielu 

pozitívnym javom. V prípade, že odberatelia neplatia pravidelne, je žiadané, aby sa 

ukazovateľ znižoval.  

V prípade podniku Vinium tvoria pohľadávky v roku 2012 len necelých 13% 

celkových aktív a všetky pohľadávky sú krátkodobé. Z toho vyplýva, že je vhodné, aby bol 

ukazovateľ rastúci. V roku 2011 bola táto požiadavka splnená, avšak v roku 2012 sa to už 

nezopakovalo, a pomer klesol ešte nižšie ako na úroveň roku 2010. V roku 2012 bol podiel 

pohľadávok na obežných aktívach najnižší. 

U konkurencie vidíme vývoj ukazovateľa presne opačný, ako je u podniku Vinium. 

Z roku 2010 na 2011 je podiel klesajúci, klesol o takmer 6%, ale v roku 2012 stúpol na 

hodnotu 23,77%, čo je podobná hodnota ako v roku 2010. Pomer pohľadávok a obežných 

aktív je u Valtíc nižší. 

Graf 4.3 Vývoj podielu pohľadávok na obežných aktívach v rokoch 2010-2012 
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Podiel zásob na OA 

Zásoby sú v obežnom majetku najmenej likvidnou položkou a preto by nemal byť 

tento podiel vysoký. Vybraný podnik má pomer zásob a obežného majetku každoročne 

takmer 60%. Zásoby tvoria druhú najväčšiu zložku aktív hneď po dlhodobom majetku. Podiel 

zásob a obežných aktív síce klesá, ale len minimálne, z roku 2010 na rok 2012 klesol len 

o 1,41%. 

Konkurenčný podnik má vyšší podiel zásob na obežných aktívach, v roku 2012 je 

rozdiel medzi podnikmi 7.36%. Rozdiel medzi zásobami podnikov je viac ako 50% v každom 

roku, pričom Vinium má polovičné zásoby. 

Graf 4.4 Vývoj podielu zásob na obežných aktívach v rokoch 2010-2012 

 

Ďalším vhodným ukazovateľom pre analýzu likvidity je i čistý pracovný kapitál, ktorý 

bol zaradený do skupiny rozdielových ukazovateľov. 

Čistý pracovný kapitál 
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finančnými zdrojmi. Nemal by dosahovať záporných hodnôt, pretože by to znamenalo, že 

dlhodobý majetok je krytý krátkodobými zdrojmi. Avšak záporné hodnoty ČPK sú bežné, 

pretože je pre firmy jednoduchšie načerpať krátkodobý úver než ten dlhodobý. Preto čerpajú 

podniky krátkodobé úvery na krytie stáleho majetku. 
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Spoločnosť Vinium má taktiež záporný ČPK a záporná hodnota zvyšuje. Je to 

spôsobené zvyšujúcimi záväzkami z obchodných vzťahov, konkrétne sa jedná o záväzky voči 

Českým vinárskym závodom. Od roku 2010 sa ČPK znížil o viac ako 48 mil. Kč. ČPK sa 

medzi rokom 2010 a 2012 znížil o 48 211 000 Kč, čo je rast o 55%. 

Podnik Vinné sklepy Valtice, a.s. vykazuje kladné hodnoty, je možné konštatovať, že 

si udržiava stabilné hodnoty, medzi rokmi 2010 a 2012 sa zmenil o  

Graf 4.5 Čistý pracovný kapitál v rokoch 2010-2012 

 

4.2.  PYRAMÍDOVÝ ROZKLAD UKAZOVATEĽA CELKOVEJ LIKVIDITY ZA 

ROK 2012 

Pre účely analýzy likvidity bol zostavený pyramídový rozklad celkovej likvidity roku 

2012 v porovnaní s konkurenčným podnikom Vinné sklepy Valtice, a.s, ktorý je znázornený 

na Obr. 4.1. Bude taktiež uskutočnená analýza odchýlok čiastkových ukazovateľov vzhľadom 

k vrcholovému ukazovateľu, celkovej likvidite. Celková likvidita je počítaná pomocou vzorca 

(2.19), hodnoty likvidity konkurenčnej spoločnosti sú uvedené v grafe 4.6. 
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Obr. 4.1 Pyramídový rozklad za rok 2012 
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Graf. 4.6  Vývoj ukazovateľov likvidity spoločnosti Vinné sklepy Valtice, a.s.  v rokoch 

2010-2012 

 

 

Analýza odchýlok bola spracovaná pomocou logaritmickej metódy.  

Tab. 4.2 Uvedenie vplyvov v rozklade celkovej likvidity (2012) 

Ukazovateľ Vplyv (abs. odchyl.) Vplyv (+,-) Poradie 

A/KZ -2,38 - 2. 

CZ/A 0,88 + 5. 

Pohľ./CZ -0,83 - 6. 

EBIT/KZ -0,23 - 11. 

Osobné N/KZ -0,65 - 8. 

Výkon. spotreba/KZ -3,26 - 1. 

Zásoby/Výnosy -1,93 - 3. 

Ostratné N/KZ -0,76 - 7. 

KFM/A -0,09 - 12. 

DM/VK 0,51 + 9. 

OA/VK 0,35 + 10. 

Ost.A/VK 0,00 + 13. 

VK/KZ -1,91 - 4. 

∑ -10,30     

 

Rozdiel medzi ukazovateľom celkovej likvidity u Vinium, a.s. a Vinné sklepy Valtice, 

a.s. je až 10,30. Celkovo spoločnosť Vinné sklepy Valtice vykazuje o mnou vyššiu likviditu 

ako Vinium, dokonca aj v porovnaní s odvetvím má likviditu vyššiu. 
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Graf 4.7 Znázornenie vplyvov čiastkových ukazovateľov na celkovú likviditu (2012) 

 

Najväčší vplyv na celkovú likviditu mal pomer medzi výkonovou spotrebou 

a krátkodobými záväzkami.  

Vinium má krátkodobé záväzky omnoho vyššie ako Valtice. Tento rozdiel je 

zapríčinený tým, že Valtice, na rozdiel od Vinium, nemajú žiaden krátkodobý bankový úver. 

Nemajú dokonca ani dlhodobý úver, svoje potreby teda prevažne financujú z vlastných 

prostriedkov. V spoločnosti Vinium zvyšujú krátkodobé záväzky najmä záväzky 

z obchodných vzťahov, konkrétne voči materskej spoločnosti České vinařské závody, a.s. 

K 31. decembru 2012 je takmer polovica krátkodobých  záväzkov z obchodných vzťahov po 

lehote splatnosti. 

Výkonová spotreba spoločnosti Vinium je o 40% vyššia ako u konkurencie, podnik si 

zakladá na kvalite surovín, preto má vyššie náklady na materiál. Kým Valtice spracovali 
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prostriedky v súvislosti s výkonovou spotrebou len na výroby vína, ale i na poskytovanie 

služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo apod., ďalej na testovanie, 

meranie, analýzu a kontrolu v rámci prevádzkovania vlastného laboratória, pretože i tieto 

aktivity sú predmetom činnosti spoločnosti.  

Druhým najväčším rozdielom medzi podnikmi je pomer aktív a krátkodobých 

záväzkov. Spoločnosť Vinium má aktíva nižšie o necelých 40%. Rozdiel je viditeľný najmä 
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u obežných aktív, kde je pomer takmer 1:2.V rámci štruktúry aktív prevažujú u Vinium 

dlhodobé aktíva nad obežnými, naopak je to u Valtíc.  

V predchádzajúcich rokoch, teda 2010 a 2011, bol vplyv čiastkových ukazovateľov 

takmer rovnaký ako v roku 2012. Na grafoch  4.8 a 4.9 sú vplyvy zobrazené a v prílohe 7.a 8 

je celý pyramídový rozkald 

Graf 4.8 Znázornenie vplyvov čiastkových ukazovateľov na celkovú likviditu (2011) 

 

 

Graf 4.9 Znázornenie vplyvov čiastkových ukazovateľov na celkovú likviditu (2010) 
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4.3.  ANALÝZA CITLIVOSTI 

V rámci pyramídového rozkladu je zrejmé, že najväčší vplyv na celkovú likviditu mal 

pomer materiálových nákladov a krátkodobých záväzkov. V tejto časti bude pozornosť 

venovaná práve analýze citlivosti zmien materiálových nákladov. Bude vyčíslený vplyv 

určitých zmien materiálových nákladov a ich vplyv na celkovú, ale i pohotovú a okamžitú 

likviditu. Zmeny sú prevedené na základe údajov z roku 2012. V Tab. 4.2 sú znázornené 

zmeny v prípade zvyšovania materiálových nákladov a v Tab. 4.3 sú zmeny v súvislosti so 

znižovaním materiálových nákladov. 

Tab. 4.3 Tabuľka zmien nákladov 

  

Výkonová spotreba 

(v tis. Kč) 

∆ Výkonovej 

spotreby. (v tis. Kč) 

-20%              162 602 Kč  -              40 650 Kč  

-15%              172 764 Kč  -              30 488 Kč  

-10%              182 927 Kč  -              20 325 Kč  

-5%              193 089 Kč  -              10 163 Kč  

0%              203 252 Kč                         -   Kč  

5%              213 415 Kč                 10 163 Kč  

10%              223 577 Kč                 20 325 Kč  

15%              233 740 Kč                 30 488 Kč  

20%              243 902 Kč                 40 650 Kč  

Tab. 4.4 Analýza citlivosti v prípade zvýšenia mzdových nákladov 

∆ N mat. 5% 10% 15% 20% 

OA (v tis. Kč)    111 617 Kč     101 455 Kč       91 292 Kč       81 130 Kč  

EBT (v tis. Kč) -   36 076 Kč  -   46 238 Kč  -   56 401 Kč  -   66 563 Kč  

Bežná likvidita 0,534 0,485 0,437 0,388 

Pohotová likvidita 0,193 0,145 0,096 0,047 

Okamžitá likvidita 0,016 -0,033 -0,081 -0,130 

 ∆ BL -8% -16% -25% -33% 

 ∆ PL -19% -40% -60% -80% 

 ∆ OL -73% -154% -235% -316% 
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Tab. 4.5  Analýza citlivosti v prípade zníženia mzdových nákladov 

∆ N mat. -5% -10% -15% -20% 

OA (v tis. Kč)    131 943 Kč     142 105 Kč     152 268 Kč     162 430 Kč  

EBT (v tis. Kč) -   15 750 Kč  -     5 588 Kč         4 575 Kč       14 737 Kč  

Bežná likvidita 0,631 0,680 0,728 0,777 

Pohotová likvidita 0,291 0,339 0,388 0,436 

Okamžitá likvidita 0,113 0,162 0,210 0,259 

 ∆ BL 9% 17% 26% 34% 

 ∆ PL 21% 41% 62% 82% 

 ∆ OL 89% 170% 251% 332% 

Pokiaľ by dokázala firma znížiť materiálové náklady aspoň o 5%, bežná likvidita by 

vzrástla na hodnotu 0,631, čo je o 9% viac ako v roku 2012. Takáto hodnota ešte stále nie je 

vyhovujúca. 

Ak by sa ale náklady znížili o 15%, firma by mala likviditu vyššiu o 26% a dokonca 

by vykazovala zisk. V tomto prípade by sa hrubý zisk zvýšil oproti roku 2012 až o 30 mil. Kč. 

Do doporučených hodnôt by sa takto dostala len okamžitá likvidita, bežná a pohotová by ešte 

doporučených hodnôt nedosahovali, ale priblížili by sa hodnotám odvetvia. Likvidita 3. 

stupňa by sa od odvetvia výroby nápojov nelíšila vôbec a likvidita 2. stupňa by bola v tomto 

prípade oproti odvetviu nižšia o necelých 40%.  

Ak by v podniku náklady na materiál vzrástli, likvidita by ďalej klesala. V prípade, že 

by sa náklady zvýšili o 10 a viac percent, a tieto zmeny by neboli premietnuté do ceny 

výrobkov, mohla by nastať situácia, kedy firma nebude mať dostatok finančných 

prostriedkov.  
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Graf 4.10 Analýza citlivosti v prípade zníženia mzdových nákladov  

 

4.4.  NÁVRHY NA ZLEPŠENIE FINANČNEJ SITUÁCIE 
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Aktuálne Vinium, a.s. vyváža víno aj na Slovensko, ale zatiaľ nie do veľkých obchodných 

reťazcov a sortiment je obmedzený. Takto by sa rozšírila klientela a to by so sebou prinieslo 
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Materiálové náklady by sa dali určite ušetriť, ak by firma namiesto aktuálne 

používaných papierových kartónov začala využívať fólie. Takáto zmena by mohla byť 

aplikovaná okamžite a nie sú k tomu potrebné veľké investície.  

Graf 4.11 Zvýšenie tržieb o 10% a zároveň zníženie materiálových nákladov o 10% 

 

 

Vyššie uvedené zmeny budú pozitívne pôsobiť aj na likviditu. Likvidita 1. stupňa pri 

dodržaní stanovených zmien vzrastie o 17 percentných bodov, likvidita 2. stupňa stúpne 

o 41% a okamžitá likvidita dokonca až o 169%. Doporučených hodnôt by však ani v tomto 

prípade nebolo dosiahnutých. Táto situácia je popísaná na grafe 4.9. 
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Graf 4.12 Vplyv odporúčania na likviditu 
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5. ZÁVER 

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť finančnú situáciu vinárskeho 

podniku Vinium, a.s. so zameraním na platobnú schopnosť a na základe zistených údajov 

navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli k ozdravení finančného stavu podniku.  

V druhej kapitole boli charakterizovaní užívatelia analýzy, boli popísané finančné 

výkazy. Na konci druhej kapitoly boli uvedené metódy finančnej analýzy, na základe ktorých 

bola vypracovaná analýza pre vybraný podnik. 

V nasledujúcej kapitole bola charakterizovaná vybraná spoločnosť. Vinium, a.s. je 

vinárskym podnikom, ktorý pôsobí na českom trhu viac ako 20 rokov. V tretej kapitole bola 

ďalej uskutočnená vertikálne-horizontálna analýza aktív a pasív. Bolo zistené, že v podniku je 

prevaha dlhodobých aktív nad obežnými. Aj to môže byť chápané ako znak, prípadne príčina 

nízkej likvidity. Na základe vývoja základných absolútnych ukazovateľov sa dá konštatovať, 

že v roku 2012 bola najnižšia strata. Stratu sa podarilo znížiť v roku 2012 na úkor zníženia 

základného kapitálu, ktorý poklesol z 230 mil. Kč na 51 mil. Kč.  

V rámci finančnej analýzy bola potvrdená nízka likvidita spoločnosti. Pyramídový 

rozklad bol uskutočnený v porovnaní s hodnotami konkurenčného podniku Vinné sklepy 

Vlatice, a.s. Podnik Vinné sklepy Vlatice, a.s. bol vybraný pre porovnávanie z dôvodu, že obe 

firmy majú takú istú právnu formu- sú akciovými spoločnosťami, podnikajú v oblasti výroby 

a predaja vína, majú približne 80 zamestnancov a v roku 2012 tvorili podobné tržby za predaj 

vlastných výrobkov a služieb.  

Na bežnú likviditu najviac vyplýval v roku 2012 pomer nákladov na materiál 

a krátkodobých záväzkov, ďalej pomer aktív a krátkodobých záväzkov. Prostredníctvom 

analýzy citlivosti boli vyčíslené prípadné zmeny materiálových nákladov a tržieb tak, aby 

bolo možné konštatovať ako ovplyvnia likviditu. 

Na záver boli doporučené určité opatrenia, ktoré môžu viesť k zvýšeniu likvidity 

v spoločnosti Vinium. Takýmito opatreniami je zníženie nákladov na obaly, alebo expanzia 

na zahraničné trhy.  

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že spoločnosť vynakladá tak veľa finančných 

prostriedkov na náklady, že ich výnosy nestačia pokryť. Preto je na mieste uvažovať 
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o možných úsporných opatreniach, pretože to ovplyvní následne aj likviditu a firma bude mať 

vyššiu platobnú schopnosť. 
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ZOZNAM SKRATIEK 

A  Aktíva 

BL Bežná likvidita 

BÚ Bankové úvery  

CZ Cudzie zdroje 

ČPK  Čistý pracovný kapitál 

DA Dlhodobé aktíva 

DM Dlhodobý majetok 

E Vlastný kapitál 

EAT Čistý zisk 

EBT Hrubý zisk (zisk pred zdanením) 

EBIT Zisk pred zdanením a úrokmi 

ISF International Food Standard 

KFM Krátkodobý finančný majetok 

KZAV Krátkodobé záväzky 

N Náklady 

Nmat Materiálové náklady 

Nmzd Mzdové náklady 

Nost Ostatné náklady 

OA Obežné aktíva 

OL Okamžitá likvidita 

Ost. A  Ostatné aktíva 

PL Pohotová likvidita 

ROE Rentabilita vlastného kapitálu 

T Tržby 
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VH  Výsledok hospodárenia 

VK Vlastní kapitál
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Príloha č. 1: Súvaha spoločnosti za obdobie 2010-2012 (aktíva), v tis. Kč 

  2012 2011 2010 

AKTIVA CELKEM 291 666 269 530 294 078 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 169 391 171 391 175 977 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 461 1 207 684 

   Software 1 288 362 447 

   Ocenitelná práva 51 92 0 

   Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 122 753 199 

   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 0 0 38 

Dlouhodobý  hmotný majetek 151 163 151 435 150 788 

   Pozemky 2 289 2 290 2 290 

   Stavby 76 374 77 999 73 867 

   Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 72 252 70 972 71 592 

   Jiný dlouhodobý hmotný majetek 80 99 118 

   Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 168 75 2 921 

Dlouhodobý finanční majetek 16 767 18 749 23 933 

   Podíly v ovládaných a řízených osobách 6 810 7 930 5 440 

   Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4 228 4 228 11 302 

   Jiný dlouhodobý finanční majetek 5 729 6 591 7 191 

OBĚŽNÁ AKTIVA 121 780 97 625 117 532 

Zásoby 71 212 57 471 70 382 

   Materiál 12 849 9 424 15 033 

   Nedokončená výroba a polotovary 24 822 26 949 32 564 

   Výrobky 33 184 20 353 20 274 

   Zboží 357 745 2 511 

Krátkodobé pohledávky 37 056 35 424 38 693 

   Pohledávky z obchodních vztahů 31 471 33 456 36 892 

   Stát - daňové pohledávky 1 269 0 0 

   Ostatní poskytnuté zálohy 1 395 982 1 144 

   Dohadné účty aktivní 142 233 506 

   Jiné pohledávky 2 779 753 151 

Finanční majetek 13 512 4 730 8 457 

   Peníze 154 172 391 

   Účty v bankách 13 358 4 558 8 066 

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 495 514 569 

Časové rozlišení 495 514 569 

   Náklady příštích období 495 514 568 

   Komplexní náklady příštích období 0 0 1 
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Príloha č. 2: Súvaha spoločnosti za obdobie 2010-2012 (pasíva), v tis. Kč 

  2012 2011 2010 

   PASIVA CELKEM 291 666 269 530 294 078 

VLASTNÍ KAPITÁL 20 936 46 850 57 336 

Základní kapitál 51 000 230 000 230 000 

   Základní kapitál 230 000 230 000 230 000 

   Změny základního kapitálu -179 000 0 0 

Kapitálové fondy 21 731 21 731 9 604 

   Ostatní kapitálové fondy 21 731 21 731 9 604 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 722 722 722 

   Zákonný rezervní fond 721 721 721 

   Statutární a ostatní fondy 1 1 1 

Hospodářský výsledek  minulých let -26 604 -182 990 -153 372 

   Neuhrazená ztráta minulých let -26 604 -182 990 -153 372 

Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) -25 913 -22 613 -29 618 

CIZÍ ZDROJE 270 055 222 480 236 678 

Rezervy 223 71 245 

   Ostatní rezervy 223 71 245 

Dlouhodobé závazky 39 397 15 597 15 657 

   Závazky k ovládanými a řízenými osobami 23 800 0 0 

   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům 

sdružení 34 34 34 

   Jiné závazky 15 563 15 563 15 623 

Krátkodobé závazky 137 635 89 612 75 176 

    Závazky z obchodních vztahů 119 431 54 414 45 723 

    Závazky k ovládaným a řízeným osobám 8 000 23 800 16 800 

    Závazky k zaměstnancům 1 174 1 325 1 449 

   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 660 750 836 

   Stát - daňové závazky a dotace 1 435 2 589 1 766 

   Přijaté zálohy 3 21 0 

   Dohadné účty pasivní 6 616 5 264 7 817 

   Jiné závazky 316 1 449 785 

Bankovní úvěry a výpomoci 92 800 117 200 145 600 

   Bankovní úvěry dlouhodobé 21 400 42 800 64 200 

   Krátkodobé bankovní úvěry 71 400 74 400 81 400 

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 675 200 64 

Časové rozlišení 675 200 64 

   Výdaje příštích období 0 200 64 

   Výnosy příštích období 675 0 0 
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Príloha č. 3: Výkaz zisku a strát spoločnosti za obdobie 2010-2012, v tis. Kč 

  2012 2011 2010 

Tržby za prodej zboží 13 243 18 084 33 187 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9 564 14 331 26 671 

OBCHODNÍ MARŽE 3 679 3 753 6 516 

Výkony 211 856 190 119 213 972 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 202 050 189 333 209 429 

Změna stavu zásob vlastní výroby 6 951 -1 965 3 078 

Aktivace 2 855 2 751 1 465 

Výkonová spotřeba 203 252 164 841 196 165 

Spotřeba materiálu a energie 128 596 100 212 116 201 

Služby 74 656 64 629 79 964 

PŘIDANÁ HODNOTA 12 283 29 031 24 323 

Osobní náklady 26 528 27 754 29 272 

Mzdové náklady 19 095 19 685 20 560 

Odměny členům orgánů spol. a družstva 477 492 482 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 449 6 873 7 261 

Sociální náklady 507 704 969 

Daně a poplatky 718 1 229 678 

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 10 199 12 584 13 236 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 6 972 8 943 14 303 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 748 79 517 

Tržby z prodeje materiálu 6 224 8 864 13 786 

Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 5 146 8 871 10 124 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 7 42 61 

Prodaný materiál 5 139 8 829 10 063 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -7 102 -10 601 18 306 

oblasti a komplexních nákladů přístích období       

Ostatní provozní výnosy 4 042 4 026 19 655 

Ostatní provozní náklady 4 525 11 057 7 026 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -16 717 -8 894 -20 361 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 7 000 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 7 074 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 1 120 2 609 1 345 

Výnosové úroky 38 8 10 

Nákladové úroky 6 506 5 735 6 334 

Ostatní finanční výnosy 92 127 124 

Ostatní finanční náklady 1 700 1 528 1 712 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -9 196 -9 811 -9 257 
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Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 

splatná 0 0 0 

odložená 0 0 0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST -25 913 -18 705 -29 618 

Mimořádné výnosy 0 53 1 020 

Mimořádné náklady 0 3 961 1 020 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 

splatná 0 0 0 

odložená 0 0 0 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 -3 908 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období  -25 913 -22 613 -29 618 

Výsledek hospodaření před zdaněním  -25 913 -22 613 -29 618 
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Príloha č. 4: Horizontálna analýza súvahy za obdobie 2010-2012 

 

 

relatívna zmena (v %) absolútna zmena (v tis. Kč) 

  2012/ 2011 2011/ 2010 2012/ 2011 2011/ 2010 

AKTIVA CELKEM 8,2% -8,3% 22 136 -24 548 

DLOUHODOBÝ MAJETEK -1,2% -2,6% -2 000 -4 586 

Dlouhodobý nehmotný majetek 21,0% 76,5% 254 523 

Dlouhodobý  hmotný majetek 0,0% 0,0% -1 0 

Dlouhodobý finanční majetek -10,6% -21,7% -1 982 -5 184 

OBĚŽNÁ AKTIVA 24,7% -16,9% 24 155 -19 907 

Zásoby 23,9% -18,3% 13 741 -12 911 

Krátkodobé pohledávky 4,6% -8,4% 1 632 -3 269 

Finanční majetek 185,7% -44,1% 8 782 -3 727 

ČASOVÉ ROZLÍŠENÍ -3,7% -9,7% -19 -55 

   PASIVA CELKEM 8,21% -8,35% 22 136 -24 548 

VLASTNÍ KAPITÁL -55,31% -18,29% -25 914 -10 486 

Základní kapitál -77,83% 0,00% -179 000 0 

Kapitálové fondy 0,00% 126,27% 0 12 127 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,00% 0,00% 0 0 

Hospodářský výsledek  minulých let -85,46% 19,31% 156 386 -29 618 

CIZÍ ZDROJE 21,38% -6,00% 47 575 -14 198 

Rezervy 214,08% -71,02% 152 -174 

Dlouhodobé závazky 152,59% -0,38% 23 800 -60 

Krátkodobé závazky 53,59% 19,20% 48 023 14 436 

Bankovní úvěry a výpomoci -20,82% -19,51% -24 400 -28 400 

ČASOVÉ ROZLÍŠENÍ 237,50% 212,50% 475 136 
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Príloha č. 5: Horizontálna analýza výkazu zisku a strát za obdobie 2010-2012 

  relatívna zmena absolútna zmena (tis. Kč) 

  
2012/ 

2011 

2011/ 

2010 
2012- 2011 2011- 2010 

Tržby za prodej zboží -26,8% -45,5% -4 841 -15 103 

Náklady vynaložené na prodané zboží -33,3% -46,3% -4 767 -12 340 

OBCHODNÍ MARŽE -2,0% -42,4% -74 -2 763 

Výkony 11,4% -11,1% 21 737 -23 853 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6,7% -9,6% 12 717 -20 096 

Změna stavu zásob vlastní výroby -453,7% -163,8% 8 916 -5 043 

Aktivace 3,8% 87,8% 104 1 286 

Výkonová spotřeba 23,3% -16,0% 38 411 -31 324 

Spotřeba materiálu a energie 28,3% -13,8% 28 384 -15 989 

Služby 15,5% -19,2% 10 027 -15 335 

PŘIDANÁ HODNOTA -57,7% 19,4% -16 748 4 708 

Osobní náklady -4,4% -5,2% -1 226 -1 518 

Mzdové náklady -3,0% -4,3% -590 -875 

Odměny členům orgánů spol. a družstva -3,0% 2,1% -15 10 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -6,2% -5,3% -424 -388 

Sociální náklady -28,0% -27,3% -197 -265 

Daně a poplatky -41,6% 81,3% -511 551 

Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku -19,0% -4,9% -2 385 -652 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -22,0% -37,5% -1 971 -5 360 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 846,8% -84,7% 669 -438 

Tržby z prodeje materiálu -29,8% -35,7% -2 640 -4 922 

Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu -42,0% -12,4% -3 725 -1 253 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -83,3% -31,1% -35 -19 

Prodaný materiál -41,8% -12,3% -3 690 -1 234 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -33,0% -157,9% 3 499 -28 907 

oblasti a komplexních nákladů přístích období         

Ostatní provozní výnosy 0,4% -79,5% 16 -15 629 

Ostatní provozní náklady -59,1% 57,4% -6 532 4 031 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 88,0% -56,3% -7 823 11 467 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -100,0% - -7 000 7 000 

Prodané cenné papíry a podíly -100,0% - -7 074 7 074 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti -57,1% 94,0% -1 489 1 264 

Výnosové úroky 375,0% -20,0% 30 -2 

Nákladové úroky 13,4% -9,5% 771 -599 

Ostatní finanční výnosy -27,6% 2,4% -35 3 

Ostatní finanční náklady 11,3% -10,7% 172 -184 
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FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -6,3% 6,0% 615 -554 

Daň z příjmů za běžnou činnost - - 0 0 

splatná - - 0 0 

odložená - - 0 0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST -100,0% -36,8% -7 208 10 913 

Mimořádné výnosy -100,0% -94,8% -53 -967 

Mimořádné náklady -100,0% 288,3% -3 961 2 941 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti - - 0 0 

splatná - - 0 0 

odložená - - 0 0 

MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -100,0% - 3 908 -3 908 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům - - 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období  14,6% -23,7% -3 300 7 005 

Výsledek hospodaření před zdaněním  14,6% -23,7% -3 300 7 005 
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Príloha č. 6: Vertikálna analýza súvahy za obdobie 2010-2012 

  2012 2011 2010 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 58,08% 63,59% 59,84% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,50% 0,45% 0,23% 

Dlouhodobý  hmotný majetek 51,83% 56,18% 51,27% 

Dlouhodobý finanční majetek 5,75% 6,96% 8,14% 

OBĚŽNÁ AKTIVA 41,75% 36,22% 39,97% 

Zásoby 24,42% 21,32% 23,93% 

Krátkodobé pohledávky 12,70% 13,14% 13,16% 

Finanční majetek 4,63% 1,75% 2,88% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENÍ 0,17% 0,19% 0,19% 

   PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 

VLASTNÍ KAPITÁL 7,18% 17,38% 19,50% 

Základní kapitál 17,49% 85,33% 78,21% 

Kapitálové fondy 7,45% 8,06% 3,27% 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,25% 0,27% 0,25% 

Hospodářský výsledek  minulých let -9,12% -67,89% -52,15% 

Výsledek hospodaření běžného učetního období 

(+/-) 
-8,88% -8,39% -10,07% 

CIZÍ ZDROJE 92,59% 82,54% 80,48% 

Rezervy 0,08% 0,03% 0,08% 

Dlouhodobé závazky 13,51% 5,79% 5,32% 

Krátkodobé závazky 47,19% 33,25% 25,56% 

Bankovní úvěry a výpomoci 31,82% 43,48% 49,51% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENÍ 0,23% 0,07% 0,02% 
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Príloha č. 7: Pyramídový rozklad za rok 2011 
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Príloha č. 8: Pyramídový rozklad za rok 2010 


