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Abstrakt: 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Kofola a.s. Zezačátku 

bude rozebrána teoretická stránka finanční analýzy a metody, které se pro její stanovení 

používají. Dále budou popsány veškeré ukazatele a jejich obecné vzorce, jež budou 

v praktické části aplikovány k provedení finanční analýzy podniku. V praktické části 

bakalářské práce se při výpočtech obeznámíme s průběžným komentářem všech ukazatelů 

za sledované období. Závěr práce potom bude věnován slabým a silným stránkám 

společnosti a také možným návrhům na případné změny. 
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Abstract: 

This bachelor thesis is focused on the financial analysis of the company Kofola Inc. 

At first is analyzing the theoretical aspects of financial analysis and the methods which are 

used for its determination. Furthermore, will be described all the indicators and their 

general formulas,which will be apply in the practical part of the implementation of 

financial analysis. In the practical part of the work, during calculation, we introdukce with 

continuous commentary on all indicators for the reporting period. The conclusion of the 

thesis will be devoted to the weak and strong aspects of the company and also the possible 

proposals for changes. 
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1 Úvod 
 

 Každý podnik, který chce v dnešní době prosperovat, by se měl zajímat o svou 

ekonomickou situaci. K tomu slouží, nejen pro vedení podniku, finanční analýza. Díky té 

můžeme zjistit efektivnost hospodaření, silné a slabé stránky firmy a předpokládat budoucí 

vývoj.  

 Tématem této bakalářské práce je právě finanční analýza, a to ve společnosti 

Kofola a.s. Bakalářská práce se skládá z části teoretické, kde bude tento pojem vysvětlen, 

bude zde popsána společnost Kofola a.s., její předmět podnikání, struktura a historie. Dále 

je práce zaměřena především na poměrové ukazatele, které budou popsány a vysvětleny 

spolu se vzorci, na vertikální a horizontální analýzu účetních výkazů a v neposlední řadě 

jsou v teoretické části vysvětleny i dva bankrotní modely. Poslední oddíl tvoří praktická 

část, kde jsou výše uvedené poměrové ukazatele, bankrotní modely i vertikální a 

horizontální analýza aplikovány, vypočteny a komentářem zhodnoceny.  

 Cílem práce je na základě těchto výsledků vyhodnotit ekonomickou situaci podniku 

a zhodnotit efektivnost hospodaření. 
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2 Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

 

 Kofola a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 15. května 2006, identifikační 

číslo 277 67 680 a její sídlo je v Krnově – Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, 

79401. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej nealkoholických 

nápojů. Základní kapitál má společnost ve výši 268 653 tis. Kč. Jediným akcionářem je 

společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., identifikační číslo 276 63 001, se sídlem Ostrava, 

Nad Porubkou 2278/31a, 708 00. Dceřiné společnosti Skupiny Kofola v České a Slovenské 

republice jsou řízeny jedním managementem společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. [16]. 

 Kofola ČeskoSlovensko je součástí skupiny Kofola. Vyrábí nealkoholické nápoje, a 

to v osmi závodech na pěti trzích střední a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že 

nejnovější údaje budou k dispozici až 11. května, kdy reportují 1. kvartál na Varšavskou 

burzu, byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2014 za celou skupinu Kofola 

1587, z toho v České republice to bylo 763 lidí a Kofola a.s. zaměstnávala 438 lidí.  

 Kofola je tradiční československý kolový nápoj s originální recepturou. Pod křídla 

Kofoly ČeskoSlovensko patří také pramenitá voda Rajec, sirupy Jupí a dětské nápoje 

Jupík, hroznová Vinea, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy UGO, teplé nápoje Natelo, 

energetický nápoj Semtex, domácí limonáda Bublimo a další tradiční československé 

značky. V Polsku je oblíbená Hoop Cola nebo ovocné sirupy Paola. V licenci vyrábí a 

distribuují RC Colu, Oranginu a Pickwick. Kofola je výhradním distributorem značek 

Evian, Badoit a Rauch pro Českou a Slovenskou republiku a také oficiálním distributorem 

léčivé Vincentky. Nejnovějším přírůstkem jsou slovinské minerálky Radenska, Kofola a 

společnost Pivovarna Laško podepsaly 17.12.2014 smlouvu o prodeji. 

2.1 Historie 
 Kostas Samaras, otec současného generálního ředitele Jannise Samarase, koupil 

roku 1993 sodovkárnu státního podniku Nealko Olomouc v Krnově a zahájil zde výrobu 

sycených nápojů pod původním názvem SP Vrachos s.r.o.  

 V roce 1996 došlo k založení dceřiné dopravní společnosti SANTA - NÁPOJE 

KRNOV. Tento rok je také považován za oficiální vznik společnosti Kofola. V roce 2000 

uzavřela firma licenční smlouvu na stáčení nápoje Kofola s opavskou farmaceutickou 

společností Ivax, která byla tehdejším vlastníkem značky. Roku 2002 koupili registrovanou 
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obchodní známku a originální receptury tradičního nápoje Kofola od společnosti Ivax za 

215 milionů korun.  

 V roce 2005 došlo k otevření nového výrobního závodu v Polsku, což byla jedna z 

největších českých investic v této zemi vůbec. V listopadu 2006 došlo k vyčlenění 

holdingu jako společnosti s vlastní právní subjektivitou a názvem Kofola Holding, a.s. 

 Roku 2007 akcionáři společností Kofola Holding a.s. a polské nápojářské trojky 

Hoop S.A. uzavřeli vstupní dohodu o sloučení obou firem. V roce 2009 došlo ke změně 

jména společnosti Kofola - Hoop S.A. na Kofola S.A. Rozšíření výrobních a skladovacích 

prostor v Rajecké Lesné na Slovensku, kde byla investice ve výši 10 mil. EUR. 

 V roce 2012 se Kofola Holding a.s. přejmenovala na Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

Dalším mezníkem byl nákup unikátní technologie pro ošetřování potravin vysokým 

tlakem, tzv. paskalizací, kterou následovalo získání majority v jedné z největších sítí juice 

barů UGO. Počátkem roku 2013 jsou na trh uvedeny 100 % čerstvé ovocné a zeleninové 

šťávy UGO ošetřené jen paskalizací ve výrobním závodě v Krnově. V tomto roce se 

Kofola stává výhradním distributorem prémiových francouzských minerálních 

vod Evian a Badoit a udržuje si páté místo v žebříčku Czech TOP 100 nejobdivovanějších 

firem České republiky. Jupík získává ocenění za obal ve světové soutěži Red Dot Award a 

Pentawards. 

 Jako novinka roku 2015 začala Kofola distribuovat produkty společnosti Rauch 

v České republice a na Slovensku a dále minerální vody společnosti Radenska.[15] 

2.2 Pozice členů mateřské společnosti Kofola a.s. 

 Jannis Samaras - CEO (Chief Executive Officer) = Generální ředitel 

 Martin Mateáš - Commercial director = Obchodní ředitel (spadá zde obchod, 

marketing, logistika) 

 René Musila - COO (Chief Operations Officer) = Provozní (výrobní) ředitel 

 Tomáš Jendřejek - Procurement director = Ředitel nákupu 

 Daniel Buryš - CFO (Chief Financial Officer) = Finanční ředitel 

 Marián Šefčovič - Sales director Kofola ČeskoSlovensko = Obchodní ředitel 

Kofola ČeskoSlovensko (zde spadá pouze obchod) 
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2.3 Struktura společnosti Kofola 

 

Obr. 1 Struktura společnosti [14] 

 

V přehledu tedy společnost tvoří tyto skupiny [15]: 

 Kofola S. A. – Kutno (PL) 

 Kofola ČeskoSlovensko a. s., Ostrava (CZ)  

 Kofola a. s. – Krnov, Mnichovo Hradiště (CZ) 

 Kofola a. s. – Rajecká Lesná (SK) 

 OOO Megapack – Moskva (RU) 

 UGO Trade s r.o. – Krnov (CZ) 

 Santa trans spol. s r. o. – Krnov (CZ) 

 Radenska d.d. Radenci – Radenci (SI) 

2.4 Životní prostředí 
 V Česku i na Slovensku je na obalech výrobků společnosti Kofola k nalezení 

symbol Zeleného bodu, což znamená, že pomáhají chránit životní prostředí a přispívají na 

ochranu [15]. To, jak se společnost zasluhuje o Zelený bod, sleduje společnost Ekokom, 

která zde pomáhá s recyklací plastů, skla, papíru i nápojových kartonů. Společnost Kofola 

třídí odpad i ve svých kancelářích a provozech. 
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3 Finanční analýza 

 

 Finanční analýza má původ již v době, kdy vznikly peníze. Podle dostupných 

pramenů jsou zemí vzniku analýzy Spojené státy americké. Finanční analýza se vyvíjela 

postupně podle doby, ve které měla fungovat. V zemích s rozvinutou tržní ekonomikou je 

finanční analýza neoddělitelným prvkem řízení podniku [8]. 

 Pro finanční analýzu existuje mnoho definic, se kterými se můžeme setkat 

v různých literaturách. Většina těchto popisů finanční analýzy vesměs říká jedno a totéž. 

Podle Adriany Knápkové slouží analýza ke komplexnímu zhodnocení finanční situace 

podniku [9], Jiří Strouhal ji vnímá jako nástroj, pomocí kterého je ve finančním řízení 

dosahováno cílů jako získat dostatek informací pro taktická, strategická a operativní 

rozhodnutí, a k posouzení stavu hospodaření podniku v průběhu let [5] a Grünwald 

jednoduše píše, že se jedná o analýzu financí podniku [3]. Ve své bakalářské práci jsem 

využila poznatků ze všech literatur a od všech autorů. Nejvíce mne oslovila definice 

z knihy Jaroslava Sedláčka.  

 Finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, 

kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich 

vývoj. Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problému silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představuji podklad pro rozhodování jeho managementu [4.] 

 Finanční analýza dokáže posoudit stav hospodaření podniku a to nejen minulých a 

současných let, ale především budoucích. Je důležitým nástrojem, díky kterému je 

managementu firmy možno získat důležité informace pro různá následující rozhodnutí. Ať 

už se jedná o strategické či taktické rozhodování, plánování, financování, rozpočtování, 

investiční plánování apod.  

 Vedle samotných manažerů se o finanční analýzu dané firmy může zajímat i 

spoustu externích spotřebitelů. Mohou to být nejen současní investoři, jako společníci nebo 

akcionáři, ale také obchodní partneři, kteří si vybírají ty nejvhodnější odběratele, tedy nás. 

Také se o finanční analýzu zajímají banky a další věřitelé, které zajímá především naše 
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schopnost platit splátky i úroky. V neposlední řadě to ale mohou být též zaměstnanci 

starající se o jistotu zaměstnání nebo konkurenční firmy hledající informace ke srovnání 

s vlastními výsledky. 

3.1 Zdroje finanční analýzy 
 K finanční analýze se využívá zejména výkazů z finančního i vnitropodnikového 

účetnictví. Z  finančního účetnictví se jedná o povinné výkazy jako je rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty nebo nepovinné výkazy, což je výkaz o změnách vlastního kapitálu a přehled 

peněžních toků. Z manažerského neboli vnitropodnikového účetnictví to mohou být 

výkazy hospodaření středisek, náklady konkrétních aktivit, rozbory vývoje nákladů 

podniku a jiné. 

 Ve zkratce tedy finanční analýza vyhodnocuje údaje účetních výkazů, odhaluje 

slabé a silné stránky hospodaření podniku. Poskytne nám náhled do minulosti a zároveň 

pomáhá předpovídat i budoucí vývoj.  

3.2  Postup a metody finanční analýzy 
 Rozvoj věd umožnil, aby spolu s finanční analýzou vznikla spousta metod 

k hodnocení finančního zdraví podniku, které je možno aplikovat. Při samotné realizaci je 

pak ale třeba opatrnosti k výběru té správné metody a to s ohledem na účelnost, tak aby 

odpovídala zadanému cíli, nákladnost a spolehlivost. Mimo samotnou volbu metody je 

třeba si také uvědomit, komu jsou určeny výsledky, které očekáváme, a tomu celkovou 

analýzu přizpůsobit. 

 V ekonomii nalezneme dvě možnosti hodnocení. Je to fundamentální a technická 

analýza. Fundamentální analýza se pouze opírá o množství informací, které má k dispozici 

a většinou závěry odvozuje bez algoritmizovaných postupů.  

 Pro vytvoření technické analýzy podniku je třeba nejprve charakterizovat prostředí 

a zdroje dat. To znamená vybrat podniky srovnatelné s naším oborem podnikání, vybrat 

data a správné ukazatele, které budou vstupovat do analýzy. Důležitou roli pro nás hraje i 

časová srovnatelnost ukazatelů, která je umožněna známou zásadou účetnictví o stálosti 

metod, podle níž v průběhu roku nesmí podniky měnit postupy účtování, principy 

oceňování, ani způsob odpisování. Dalším krokem je výběr metody a zároveň zpracování 

dat. Je třeba vybrat vhodnou metodu a ukazatele, které budou vypočteny. Nakonec v tomto 

kroku zhodnotíme pozici podniku. Podle toho, k jakým závěrům jsme došli, navrhneme 

nějaká řešení a opatření a vybereme optimální variantu. 
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 Na následujícím obrázku 2 je rozdělení podle účelu a podle dat, které analýza 

využívá [1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 2 Rozdělení finanční analýzy 
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4 Analýza absolutních ukazatelů 

 

 Analýza stavových neboli absolutních ukazatelů zahrnuje hlavně vertikální a 

horizontální analýzu. Za základní metody finanční analýzy by se daly považovat dvě 

techniky, a to poměrová analýza a procentní rozbor. K oběma je zapotřebí znát absolutní 

ukazatele, ze kterých vycházejí. Technika procentního rozboru vypočítává procentní podíl 

jednotlivých položek rozvahy na aktivech a položek výsledovky na výnosech (tržbách) [2]. 

Výkazy jsou zde sestavené ve stejném rozměru, proto se této analýze častěji říká analýza 

vertikální. Procentní podíly se srovnávají v čase, s plánem, mezipodnikově, s odvětvovými 

průměry nebo se standardními nebo doporučenými hodnotami [2]. Takovéto srovnávání 

v čase se označuje nejčastěji pojmem horizontální analýza. Poměrová analýza potom 

pracuje s poměrovými ukazateli, které jsou vypočteny jako podíl z absolutních ukazatelů. 

4.1  Horizontální analýza 
 Tato analýza porovnává změny jednotlivých položek účetních výkazů (rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát) případně dat z výročních zpráv v určitém časovém horizontu (obvykle 

3-10 let). Porovnání se provádí jak v absolutním vyjádření, tak ve vyjádření procentním. 

Změny položek se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je právě tato metoda 

pojmenována horizontální analýzou absolutních dat [1]. 

4.2  Vertikální analýza 
 Oproti horizontální analýze u vertikální nastává spousta změn. Jak již název 

napovídá, postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, tedy ve sloupcích. Jedná se o 

procentní analýzu, která provádí hodnocení procentního podílu položek výkazu vůči námi 

zvolené základně. Posuzují se zde komponenty majetku a kapitálu, tedy aktiv a pasiv, ze 

kterých je zřejmé složení hospodářských prostředků a zdroje z jakých byly tyto prostředky 

pořízeny. Výhodou je nezávislost na meziroční inflaci a možnost srovnání výsledků 

z různých let. Z toho důvodu se používá ke srovnání v čase (podnik v průběhu více let), ale 

i prostoru (s různými firmami navzájem). 
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5 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

 Tyto ukazatele se většinou vypočítávají jako rozdíl položky aktiv s položkou pasiv. 

Mezi nejznámější rozdílové ukazatele, se kterými se v literatuře často setkáváme, jsou:  

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čisté peněžně pohledávkové finanční fondy. 

 

Čistý pracovní kapitál (kapitál provozní) se vypočítá jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a 

krátkodobými závazky:  

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐾𝑍      (1) 

ČPK – čistý pracovní kapitál, 

OA – oběžná aktiva, 

KZ – krátkodobé závazky. 
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6 Analýza poměrových ukazatelů 

 

 Jak říká sám název analýzy, jedná se o poměry mezi různými veličinami, neboli 

vzájemný vztah mezi ukazateli pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele se řadí 

k neoblíbenějším a nejpoužívanějším metodám finanční analýzy, protože dávají rychlý a 

minimálně nákladný obraz o základní charakteristice podniku. 

 Ukazatele je možno sestavit jako podílové, kdy se do poměru dává část celku a 

celek (např. vlastní kapitál k celkovému kapitálu), nebo jako stavové, kdy se do poměru 

dávají samostatné veličiny (např. zisk k celkovým aktivům). Také je důležité rozlišit 

některé položky, aby výsledná analýza nebyla zkreslena. Např. rozdělit oběžná aktiva na 

krátkodobé a dlouhodobé je podstatné pro výpočet krátkodobé likvidity, zadluženosti apod.  

 Poměrové ukazatele je možno členit různými způsoby. Na následujícím obrázku je 

členění z hlediska výkazů, ze kterých je čerpáno. Takto ukazatele dělíme do tří skupin 

podle účetních dokladů, které využíváme k finanční analýze. Ukazatel struktury majetku a 

kapitálu je sestaven na základě rozvahy a vztahuje se především k likviditě a zadluženosti. 

Ukazatel tvorby výsledku hospodaření je konstruován z výkazu zisku a ztráty a zabývá se 

strukturou výsledku hospodaření. Pohyb finančních prostředků analyzuje ukazatel na bázi 

peněžních toků, který se často využívá k analýze úvěrové způsobilosti. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů  

 

 

 

poměrové ukazatele 

ukazatele struktury 

majetku a kapitálu 
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hospodaření 
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peněžních toků 
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 Dalším a častějším způsobem je rozdělení na obrázku 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření 

 

 U těchto poměrových ukazatelů se získávají data z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Klíčové ukazatele jsou ty, kterými zjišťujeme aktivitu, platební schopnost, rentabilitu a 

finanční stabilitu podniku. 

6.1  Ukazatel rentability (profitability ratios) 
 Rentabilitu, jinak také ukazatel výnosnosti či ziskovosti lze chápat jako schopnost 

firmy vytvářet nové zdroje k dalšímu rozvoji. Ukazatelé rentability poměřují zisk dosažený 

podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažní [4].  

 Nejčastěji se v praxi využívá rentabilita celkového a vlastního kapitálu, dále také 

rentabilita tržeb a rentabilita nákladů. Základní vzorec vyjadřuje, kolik zisku vytvořila 

koruna vloženého kapitálu. 

𝑂𝑏𝑒𝑐𝑛ý 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐 𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑝𝑜𝑟𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
   (2) 

Rentabilita celkového kapitálu 

 Rentabilita celkového kapitálu se považuje za základní měřítko rentability, resp. 

výnosnosti neboli finanční výkonnosti, poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány [3]. Dává nám obraz o tom, 

jak jsou zhodnoceny všechny vložené prostředky (celková aktiva) a udává návratnost aktiv. 

 Rentabilita celkového kapitálu (RCK), neboli rentabilita aktiv (ROA) je dána 

výdělkem podniku:  

poměrové ukazatele 

ukazatele likvidity 

ukazatele rentability 

ukazatele zadluženosti 

ukazatele aktivity 

ukazatele tržní hodnoty 

ukazatele cash flow 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (3) 

ROA – rentabilita aktiv. 

 V praxi v podniku se upřednostňuje zdaněná rentabilita celkového kapitálu 

(ZdRCK), která bere v potaz daňový štít: 

𝑍𝑑𝑅𝐶𝐾 =
𝑍+𝑈(1−𝑑)

𝐶𝐴
       (4) 

Z – zisk po zdanění, 

U – úroky, 

d – sazba daně z příjmů, 

CA – celková aktiva. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu (return on equity – ROE) vyjadřuje efektivnost 

reprodukce kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky (přímo nebo nepřímo prostřednictvím 

akumulace nerozděleného zisku). Vlastníci posuzují vytvořený zisk jako výdělek 

z investovaného kapitálu [3].  

 Vzhledem k tomu, že prostřednictvím tohoto ukazatele je možno získat přehled o 

tom, jak efektivně se hospodaří s vloženým kapitálem, slouží tento ukazatel hlavně pro 

vlastníky společnosti. Vypočítá se jako poměr výsledku hospodaření po zdanění k 

vlastnímu kapitálu: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑍

𝑉𝐾
       (5) 

Z – zisk po zdanění, 

VK – vlastní kapitál. 

Rentabilita tržeb 

 Rentabilita tržeb (return on sales - ROS) je ukazatel zisku v poměru k tržbám nebo 

výnosům. Udává, kolik zisku přinese 1 Kč tržeb, resp. výnosů. Ukazateli se také občas říká 
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ziskové rozpětí, které vyjadřuje ziskovou marži. ROS slouží k rozhodnutím jako je výroba 

s nižšími náklady nebo prodej za vyšší ceny. 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
        (6) 

 Obecně lze říci, že čím vyšší je rentabilita tržeb, tím lepší je situace v podniku 

z hlediska produkce. Je nutné si také uvědomit, že klesá-li zisková marže v čase, je potřeba 

se zaměřit na analýzu nákladů, neboť právě jimi je zisková marže ovlivňována [8]. 

Rentabilita nákladů 

 Rentabilita nákladů (return on costs - ROC) je jakýmsi doplňkovým ukazatelem ke 

zmíněné rentabilitě tržeb. Je poměrem celkových nákladů k tržbám. Obecně platí, že čím je 

tato hodnota nižší, tím lepší má podnik výsledky hospodaření, protože 1 Kč tržeb dokázal 

vyprodukovat s menšími náklady. Obecný vztah: 

𝑅𝑂𝐶 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
      (7) 

 Vzhledem k tomu, že rentabilita tržeb a nákladů jsou spolu úzce spjaté, lze také 

použit rovnici: 

𝑅𝑂𝐶 = 1 − 𝑅𝑂𝑆 = 1 −
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (8) 

6.2  Ukazatel likvidity (liquidity ratios) 
 Likvidita podniku je hodnocení schopnosti včas uhradit své platební závazky. 

Schopnost spočívá v přeměně svého majetku na prostředky, které je možno použít 

k úhradě. Od pojmu likvidity se rozlišuje pojem solventnost, což je připravenost hradit své 

závazky v okamžiku jejich splatnosti. Pokud není podnik schopen dostát svým závazkům, 

je možné, že se ocitne v platební neschopnosti, což může vést až k bankrotu.  

 Čím jsou hodnoty vyšší, tím je situace podniku z hlediska jeho platební pohotovosti 

lepší. Ukazatele likvidity porovnávají zdroje, které jsou k dispozici se závazky, které 

máme zaplatit. Zpravidla se používají tři ukazatele: 

 běžná likvidita (current ratio), jinak likvidita 3. stupně, 

 pohotová likvidita (quick ratio), jinak likvidita 2. stupně, 

 peněžní likvidita (cash ratio), jinak likvidita 1. stupně. 
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 Pro všechny tři skupiny existují doporučené hodnoty, kterých by mělo být dosaženo 

nebo nemělo být překročeno. Je však dobré likviditu sledovat v delším časovém úseku, 

jelikož se likvidita může měnit ze dne na den. Také je důležité pro jakou cílovou skupinu 

analýzu zpracováváme, neboť pro věřitele bude vždy vhodnější, když hodnoty dosahují 

horní hranice, majitelé firmy by měli být naopak spokojenější s hodnotami bližšími spodní 

hranici pásma. 

Peněžní likvidita 

 Likvidita I. stupně, někdy také okamžitá likvidita, se vypočítá jako poměr 

finančního majetku a krátkodobých dluhů. Měří schopnost firmy hradit právě splatné 

závazky naprosto radikálně tak, že do čitatele se dosazují peníze v hotovosti a na běžných 

účtech. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (9) 

 Hodnoty se pro Českou republiku pohybují někde okolo 0,6, ale tato hodnota může 

být ještě nižší. Prahová a zároveň kritická hodnota i z psychologického hlediska je 0,2. To 

znamená, že podnik by měl být schopen splatit alespoň jednu pětinu svých závazků 

pohotovými peněžními prostředky. 

Pohotová likvidita 

 Likvidita II. stupně zahrnuje v čitateli navíc pohledávky.  Pro zachování likvidity 

podniku by hodnota ukazatele likvidity druhého stupně neměla klesnout pod hodnotu 1. 

Hodnota by se měla pohybovat mezi 1 - 1,5. Pokud se hodnota rovná 1 znamená to, že by 

se měl podnik se závazky vyrovnat, aniž by prodal své zásoby. Vyšší hodnota je příznivá 

pro věřitele, ale ne pro akcionáře či vedení podniku. Velký objem oběžných aktiv 

vázaných v pohotových prostředcích přináší minimální úrok. 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘+𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
  (10) 

 Čím je ukazatel pohotové likvidity vyšší, tím jistější je úhrada krátkodobých 

peněžních závazků i v případě, že by přeměna pohledávek v peněžní prostředky vázla [3].  
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Běžná likvidita 

 Likvidita III. stupně charakterizuje podíl krátkodobých dluhů na financování 

oběžného majetku:  

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (11) 

 Čím je běžná likvidita větší, tím větší část oběžného majetku je kryta 

dlouhodobými zdroji, což snižuje možnost platební neschopnosti v případě, kdyby se 

nepodařilo včas proměnit všechen nepeněžní majetek v peněžní prostředky [3]. Uvádí se, 

že hodnota ukazatele by se měla pohybovat od 1,5 do 2,5, ale může být i vyšší okolo 3. 

6.3  Ukazatel aktivity (asset management) 
 Měří, jak efektivně firma využívá jednotlivé složky aktiv. Pokud má podnik 

nedostatek aktiv, přichází o výnosy, které by mohl získat z různých výhodných 

podnikatelských příležitostí. Na druhou stranu pokud jich má více, než je účelné, vznikají 

mu zbytečné náklady a malý zisk. 

 Můžeme se setkat s přeměnou na peníze, která je vyjádřena v peněžních 

jednotkách, pak se jedná o obrat, nebo je obrátka aktiva vyjádřena časem, pak je to doba 

obratu. 

Obrat celkových aktiv 

 Je vyjádřen jako poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Udává počet 

obrátek za určitý časový úsek, většinou jeden rok.  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (12) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
365

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
   (13) 

Obrat zásob 

 Rychlost obratu zásob, poměr tržeb a průměrného stavu zásob. S tím spojený 

ukazatel je doba obratu zásob, což je poměr jednoho roku (365 dní) k obratovosti zásob. 

To nám říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána v zásobách. Ideální je vyšší obrat a 

kratší doba obratu zásob. 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
      (14) 
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Doba obratu zásob 

 Udává počet obrátek za určité období. Jinak také počet dnů, než se zásoby během 

roku promění v tržby. Zvýšení počtu dnů je negativní, signalizuje zvýšení zásob a 

zhoršenou prodejnost výrobků. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
     (15) 

Doba obratu pohledávek 

  Používá se při hodnocení pohledávek z obchodních vztahů a je poměrem stavu 

pohledávek k denním tržbám na obchodní úvěr. Ukazatel vyjadřuje, za kolik dní budou 

firmě splaceny pohledávky. Výsledná hodnota se porovná se sjednaným termínem 

splatnosti. Každý podnik se snaží o co nejmenší dobu obratu pohledávek. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
    (16) 

Doba obratu závazků 

 Ukazatel udává jak je na tom firma se splácením závazků vůči dodavatelům a jak 

odkládá platbu faktur. Aby nedošlo k narušení rovnováhy ve firmě, dá se říci, že doba 

obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. Každopádně může být tento 

ukazatel důležitý pro stávající nebo potenciální věřitele, kteří si z něj dokážou posoudit, jak 

firma dodržuje splácení svých závazků. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
    (17) 

6.4  Ukazatel zadluženosti (debt management) 
 Zadlužeností vyjadřujeme to, že podnik k financování aktiv používá cizí zdroje, tzn. 

dluh. Při analýze se pro ukazatele zadluženosti používají údaje především z rozvahy. 

Celková zadluženost 

 Základní ukazatel, kterým se vyjadřuje celková zadluženost, se vypočte jako podíl 

cizího kapitálu k celkovým aktivům. Také se nazývá ukazatel věřitelského rizika. Platí, že 

čím větší je hodnota tohoto ukazatele, tím je větší i riziko věřitelů. Proto věřitelé 

upřednostňují nízký ukazatel zadluženosti. Doporučená hodnota, kterou udává řada autorů 

odborné literatury, se pohybuje v rozmezí 30 – 60%. Je však důležité brát v potaz odvětví, 

ve kterém podnik působí a schopnost splácet úroky, které z dluhů plynou. 
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𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (18) 

Koeficient samofinancování 

 Dalším využívaným doplňkovým ukazatelem k věřitelskému riziku je koeficient 

samofinancování. Dává se do poměru vlastní kapitál k celkovým aktivům a součet těchto 

dvou ukazatelů je roven 1. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
    (19) 

Míra zadluženosti 

 Koeficient zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál. Má stejnou vypovídací 

schopnost jako celková zadluženost, proto je důležitý např. při žádosti o úvěr. Banka se 

podle něj rozhoduje, zda poskytnout či neposkytnout úvěr. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (20) 

Finanční páka 

 Jedná se o jeden z nejpoužívanějších a nejznámějších ukazatelů. Vyjadřuje podíl 

vlastního kapitálu na financování celkových aktiv. Čím je ukazatel vyšší, tím je větší podíl 

cizích zdrojů na financování podniku, tedy zadluženost. 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝á𝑘𝑎 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
     (21) 

Úrokové krytí 

 Ukazatel informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje úroky. Pokud je hodnota rovna 1, 

znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku, který podnik vytvořil, ale 

akcionářům již nezbude nic. Odborná literatura v průměru doporučuje hodnotu větší 

alespoň než 5. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
     (22) 
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7 Bankrotní modely 
 

 Jedná se o modely, které nás, za použití několika poměrových ukazatelů, informují 

o možných problémech finančního zdraví podniku. Modely byly vytvořeny podle 

skutečných dat firem, které buď zbankrotovaly, nebo se jim dařilo velice dobře. Podle 

toho, byly stanoveny různé váhy, které se do vzorce zahrnují. Nejznámější model 

všeobecně je Altmanovo Z-score a model IN95, které byly pro tuto práci použity. 

7.1 Altmanovo Z – score 

 Altmanův model je užitečný k identifikaci potenciálního bankrotu podniku na 

základě vzorce sestaveného z pěti základních ukazatelů v původní verzi z roku 1968: 

Z=1,2 * X(1) + 1,4 * X(2) + 3,3 * X(3) + 0,6 * X(4) + 1,0 * X(5).          (23) 

Altmanovo Z-score úspěšně předpovědělo u jistého vzorku firem blížící se bankrot u 32 

z 33 podniků (97%), a to rok předtím než k bankrotu došlo. V roce 2000 Altman vylepšil 

svou rovnici takto [4]: 

Z = 0,717 * X(1) + 0,847 * X(2) + 3,107 * X(3) + 0,420 * X(4) + 0,998 * X(5),            (24) 

což je Altmanova formule bankrotu používající se pro s.r.o. a a.s. [11],  

 

X(1) = pracovní kapitál / aktiva 

X(2) = zadržený zisk / aktiva 

X(3) = zisk před zdaněním a úroky / aktiva 

X(4) = vlastní kapitál / dluhy 

X(5) = tržby / aktiva 

 Podniky se skórem do 1,2 jsou k bankrotu náchylné, kdežto firmy se skórem od 2,9 

s největší pravděpodobností v nejbližších letech neupadnou do bankrotu. V rozmezí od 1,2 

do 2,9 se těžko určuje, zda k bankrotu dojde, či ne. Jedná se o tzv. šedou zónu neurčitostí. 

Výsledná hodnota se porovnává s následující tabulkou 1: 

Tab. 1 Hodnocení výsledku Altmanova modelu pro podniky nekótované na burze [4] 

Z > 2,9 podnik je v dobré situaci 

1,2 < Z < 2,9 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z < 1,2 u podniku je velmi pravděpodobný bankrot 
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 V České republice je tento model velmi populární především díky snadnosti 

výpočtu. Altmanův model lze úspěšně použít jen u firem středních velikostí. Velké 

podniky v našich podmínkách bankrotují jen zřídka a malé podniky neposkytují dostatek 

informací pro tuto analýzu. 

7.2 Model IN95 

 Manželé Neumaierovi v roce 1995 přišli s tímto bankrotním modelem, podle údajů 

které získali za rok 1994 u různých českých firem a vznikl tak model pro 25 odvětví české 

ekonomiky. Pro různé činnosti existují různé váhy, které se přiřazují do základního vzorce. 

Existuje ale také všeobecný vzorec pro českou ekonomiku [13]: 

IN95 = 0,22 * A + 0,11 * B + 8,33* C + 0,52 * D + 0,10 * E – 16,80 * F         (25) 

A = aktiva / cizí zdroje, 

B = EBIT / nákladové úroky, 

C = EBIT / aktiva, 

D = výnosy / aktiva, 

E = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry), 

F = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy. 

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky 2. 

Tab. 2 Hodnocení pro index IN95 [4] 

IN > 2 uspokojivá finanční situace 

1 < IN <= 2 šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN <= 1 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

 Firmy s hodnotou indexu větší než 2 mají schopnost závazky platit bez 

problémů, kdežto podniky, které nedosáhly ani hodnoty 1, již problémy s  hrazením 

závazků mají.   
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8 Analýza absolutních ukazatelů ve vybrané průmyslové společnosti 

8.1 Horizontální analýza  

 Horizontální analýza účetních výkazů se zabývá změnami jednotlivých položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát v rozvaze. Podrobná analýza je v příloze 2 a příloze 3. 

K horizontální analýze byla použita rozvaha, viz příloha 1 a výkaz zisku a ztrát, který je 

v příloze 4. 

Tab. 3 Horizontální analýza rozvahy společnosti Kofola a.s.  

 

8.1.1 Horizontální analýza aktiv 

 Za sledované období mají celková aktiva z prvotních záporných hodnot rostoucí 

charakter až do roku 2011. Od následujícího roku 2012 začala klesat a dostala se o 0,6 % 

nižší hodnotu než v roce 2008, tedy -6,33 %. Dlouhodobý majetek má také rostoucí 

charakter, a to totožný s celkovými aktivy, tzn., že v roce 2011 dosáhl svého maxima. U 

oběžných aktiv opět sledujeme nárůst do roku 2012, a to z původních necelých -16 % na 

0,2 % a v roce 2013 slabý propad na -5 %.  

8.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 Celková pasiva musejí odpovídat aktivům, v tom případě i zde je vidět rostoucí 

trend do roku 2011 a následný pokles. Z rozvahy je možno vyčíst navyšující se vlastní 

kapitál od roku 2008 do roku 2012 o více než 420 000 tis. Kč. Během celého sledovaného 

období se také zvýšily rezervní fondy, a to z 16 298 tis. Kč na 43 560 tis. Kč, což je více 

než dva a půl násobek. Zatímco se podle rozvahy vlastní kapitál zvyšoval, cizí zdroje se 

snižovaly. Přestože v  horizontální analýze je u cizích zdrojů možno sledovat rostoucí 

charakter do roku 2011, v rozvaze se cizí zdroje za celé období snížily z 1 931 643 tis. Kč 

na 1 554 667 tis. Kč. Velký rozdíl za šest sledovaných let nastal v rozvaze také u 

dlouhodobých závazků. Ty v roce 2008 činily 182 887 tis. Kč a v roce 2013 pouze 12 153 

tis. Kč. Nejvíce klesly dlouhodobé závazky v roce 2012, a to o 78 %. 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč %

AKTIVA CELKEM -164 170 -6,95 -23 534 -1,07 106 777 4,91 10 250 0,45 -144 942 -6,33

DLOUHODOBÝ MAJETEK 51 626 5,29 53 520 5,21 159 480 14,75 -2 400 -0,19 -90 109 -7,28

OBĚŽNÁ AKTIVA -218 122 -15,85 -79 329 -6,85 -64 315 -5,96 2 155 0,21 -51 513 -5,07

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 2 326 25,37 2 275 84,34 11 612 84,34 10 495 41,35 -3 320 -9,25

PASIVA CELKEM -164 170 -6,95 -23 534 -1,07 106 777 4,91 10 250 0,45 -144 942 -6,33

VLASTNÍ KAPITÁL 142 695 33,28 -526 -0,09 50 393 8,83 48 319 7,78 -78 543 -11,73

CIZÍ ZDROJE -307 204 -15,90 -21 678 -1,33 56 019 3,50 -37 704 -2,27 -66 399 -4,10

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 339 34,21 -1 330 -100 365 0 -365 -100 0 0

změna 2011/2012 změna 2012/2013změna 2008/2009 změna 2009/2010 změna 2010/2011
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8.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Tato část bakalářské práce bude věnována pouze některým položkám výkazu zisku 

a ztrát. Především se bude jednat o výsledky hospodaření. 

Tab. 4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Kofola a.s. 

 

 Z předchozí tabulky je zřejmé že výsledky hospodaření za sledované období mají 

výrazně kolísavý charakter. První propad nastal mezi lety 2009 a 2010, kdy výsledek 

hospodaření klesl o téměř 73 % z 193 596 tis. Kč na 52 290 tis. Kč. Od roku 2010 do roku 

2012 má rostoucí charakter, ale v posledním roce byl výsledek hospodaření -33 882 tis. 

Kč, tato ztráta je vidět v horizontální analýze ve změně 2012/2013 jako -138 %. 

Nejvyšších tržeb za zboží, prodej vlastních výrobků a služeb i z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu, měl podnik v roce 2008. Protože zároveň měl i vyšší náklady, nejedná 

se tento rok o nejvyšší výsledek hospodaření. Ten měl podnik až v následujícím roce 2009, 

kdy byly menší tržby za prodej dlouhodobého majetku, ale na druhé straně nižší hodnota 

výkonové spotřeby a o 170 % nižší daně a poplatky. 

8.2 Vertikální analýza 

 Analýza vertikální slouží ke zhodnocení jednotlivých položek rozvahy v rámci 

jednoho roku. To znamená, že se takto porovnává vývoj vzhledem k určité zvolené 

základně. V této části bude vypočtena vertikální analýza rozvahy, a to jak aktiv, tak pasiv a 

dále analýza výkazu zisku a ztrát. 

 

 

 

 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč %

Tržby za prodej zboží -119 867 -23,35 -34 793 -8,84 3 959 1,10 -30 555 -8,43 26 635 8,02

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -243 450 -10,11 -127 227 -5,88 -12 212 -0,60 200 354 9,89 137 358 6,17

Tržby za prodej dlouh. majetku a materiálu -166 493 -75,31 30 426 55,75 8 084 9,51 -69 267 -74,41 -11 820 -49,62

Náklady na prodané zboží -76 502 -22,15 -34 447 -12,81 -3 704 -1,58 -65 872 -28,54 14 383 8,72

Výkonová spotřeba -299 182 -15,02 35 443 2,09 -24 297 -1,41 253 424 14,87 92 153 4,71

Osobní náklady -5 290 -1,97 24 965 9,50 -33 561 -11,66 -44 120 -17,36 -5 750 -2,74

Daně a poplatky -5 863 -172,44 4 586 -186,20 -5 276 -248,52 5 809 -184,24 4 489 169,01

Odpis dl. hmotného a nehmotného majetku -32 366 -29,48 6 741 8,71 16 583 19,70 26 805 26,60 26 007 20,39

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 51 289 36,04 -141 306 -72,99 24 552 46,95 10 768 14,01 -121 492 -138,67

Výsledek hospodaření za účetní období 50 840 35,61 -141 306 -72,99 24 552 46,95 10 768 14,01 -121 492 -138,67

změna 2011/2012 změna 2012/2013změna 2008/2009 změna 2009/2010 změna 2010/2011
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Tab. 5 Vertikální analýza rozvahy společnosti Kofola a.s. 

 

8.2.1 Vertikální analýza aktiv 

 Dá se říct, že aktiva podniku jsou rozdělena hlavně na dlouhodobý majetek a 

oběžná aktiva. Přechodné účty aktiv zde mají vcelku zanedbatelnou roli. V roce 2008 tvořil 

dlouhodobý majetek z celkových aktiv něco přes 40 % a oběžná aktiva téměř 60 %. Dále 

měl dlouhodobý majetek do roku 2013 rostoucí charakter a vystoupal na 53,5 % 

z celkových aktiv. Naopak oběžná aktiva měla sestupný trend a z původních téměř 60 % se 

snížila na 45 %. Zajímavé je také to, že dlouhodobý majetek je tvořen celou dobu hlavně 

z dlouhodobého hmotného majetku, a teprve od druhé poloviny sledovaného období jej 

začíná tvořit i dlouhodobý finanční majetek, který v posledním roce už 10 % 

z dlouhodobého majetku. Oběžná aktiva jsou v průměru z necelých 2/3 tvořeny 

krátkodobými pohledávkami, které mají klesající trend, a ze zbývající téměř 1/3 jsou 

tvořeny zásobami. To jsou dvě nejvýznamnější položky z oběžných aktiv. 

8.2.2 Vertikální analýza pasiv 

 Jako aktiva, i pasiva jsou tvořeny především vlastními a cizími zdroji, tudíž 

přechodné účty pasiv nebudou v této části předmětem analýzy. Z výpočtů je zřejmé, že 

vlastní kapitál má rostoucí charakter, na rozdíl od cizích zdrojů, které za celé období klesly 

o 10 %. Z celkových pasiv tvoří vlastní kapitál v průměru 25 %, přičemž například v roce 

2008 je tento vlastní kapitál tvořen z 62,7 % základním kapitálem a z 33,3 % výsledkem 

Položka v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DLOUHODOBÝ MAJETEK 41,34% 46,78% 49,75% 54,41% 54,06% 53,51%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,005% 2,61% 0,02% 0,03% 0,02% 0,01%

Dlouhodobý hmotný majetek 99,995% 97,39% 99,98% 90,06% 90,05% 89,28%

Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 9,91% 9,93% 10,71%

OBĚŽNÁ AKTIVA 58,27% 52,70% 49,62% 44,48% 44,37% 44,97%

Zásoby 25,93% 27,09% 30,56% 31,24% 33,57% 33,37%

Dlouhodobé pohledávky 6,80% 10,79% 9,94% 10,87% 10,47% 0%

Krátkodobé pohledávky 66,48% 59,74% 57,93% 53,90% 52,09% 62,47%

Krátkodobý finanční majetek 0,80% 2,38% 1,57% 3,99% 3,87% 4,16%

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 0,39% 0,52% 0,63% 1,11% 1,57% 1,52%

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VLASTNÍ KAPITÁL 18,16% 26,01% 26,27% 27,25% 29,24% 27,55%

Základní kapitál 62,65% 47,01% 47,05% 43,23% 40,11% 45,44%

Kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3,80% 3,94% 5,41% 5,56% 5,83% 7,37%

Výsledek hospodaření min. let 0,26% 15,18% 38,38% 38,84% 40,98% 52,92%

Výsledek hospodaření běžného úč. období 33,29% 33,87% 9,16% 12,37% 13,08% -5,73%

CIZÍ ZDROJE 81,80% 73,93% 73,73% 72,74% 70,76% 72,45%

Rezervy 0,94% 1,09% 0,91% 1,46% 1,63% 0,98%

Dlouhodobé závazky 9,47% 5,49% 3,97% 4,03% 0,87% 0,57%

Krátkodobé závazky 41,77% 46,80% 46,64% 45,07% 48,28% 54,75%

Bankovní úvěry a výpomoci 47,82% 44,68% 47,06% 47,93% 48,86% 43,49%

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,04% 0,06% 0% 0,02% 0% 0%
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hospodaření běžného účetního období. Ale v roce 2013, jde vidět obrovská změna, kdy je 

záporný výsledek běžného účetního období a vlastní zdroje jsou tvořeny základním 

kapitálem už jen 45,5 % a 53 % výsledkem hospodaření minulých let. Co se týče cizích 

zdrojů, jsou to téměř z poloviny krátkodobé závazky a z druhé poloviny bankovní úvěry. 

8.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Tato vertikální analýza ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých položek na 

celkových tržbách. 

Tab. 6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát společnosti Kofola a.s. 

 

 Ve výnosech tvoří v průměru 82,5 % tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Tato položka má za sledované období rostoucí charakter, a to 10 % změnou v průběhu šesti 

let. S rostoucími prodeji vlastních výrobků klesají tržby za prodej dlouhodobého majetku a 

materiálu, který se za tu dobu o 6,5 % snížil. Tržby za prodej zboží nevykazují nijak 

velkou změnu. Co se týče nákladů, z největší části, a to v průměru 76 %, jsou tvořeny 

výkonovou spotřebou, která zahrnuje spotřebu energie a materiálu a služby. Trošku vyšší 

náklady jsou na prodané zboží, které byly v roce 2008 12,7 % a na konci v roce 2013 

vcelku nepatrných 6,9 %. Ostatní náklady mají na celkových minimální podíl. 

  

Položka v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby za prodej zboží 16,33% 15,06% 14,45% 14,61% 12,86% 13,12%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 76,63% 82,85% 82,12% 81,63% 86,22% 86,44%

Tržby za prodej dlouh. majetku a materiálu 7,04% 2,09% 3,43% 3,75% 0,92% 0,44%

Položka v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Náklady na prodané zboží 12,70% 11,69% 10,03% 10,09% 6,70% 6,91%

Výkonová spotřeba 73,27% 73,62% 73,96% 74,52% 79,49% 79,02%

Osobní náklady 9,86% 11,43% 12,31% 11,12% 8,53% 7,88%

Daně a poplatky 0,13% -0,11% 0,09% -0,14% 0,11% 0,28%

Odpis dl. hmotného a nehmotného majetku 4,04% 3,37% 3,60% 4,41% 5,18% 5,92%
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9 Analýza rozdílových ukazatelů ve vybrané průmyslové 

společnosti 
 

9.1 Čistý pracovní kapitál 

 Podle vzorce (1) jsem z oběžných aktiv vypočítala čistý pracovní kapitál odečtením 

krátkodobých závazků. Výsledky v průběhu let jsou zaznamenány v tabulce 7. 

Tab. 7 Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

 

  

 Pro podnik je důležité, aby ČPK dosahoval svých nejvyšších kladných hodnot. 

V dané situaci má podnik záporný pracovní kapitál, což pro podnik není dobré.  Rozdíl 

mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky se zvyšuje, proto má čistý pracovní kapitál 

klesající charakter. Tím se také snižuje schopnost podniku splácet své závazky. Je to 

způsobeno tím, že podnik má vysoké krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

OBĚŽNÁ AKTIVA 1 376 099 1 157 977 1 078 649 1 014 333 1 016 488 964 975

Zásoby 356 761 313 705 329 606 316 900 341 191 322 038

Dlouhodobé pohledávky 93 509 124 933 107 230 110 301 106 398 0

Krátkodobé pohledávky 914 837 691 741 624 847 546 684 529 527 602 835

Kr. finanční majetek 10 992 27 598 16 966 40 448 39 372 40 102

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 1 484 356 1 310 225 1 357 879 1 326 988 1 423 909 1 321 945

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Krátkodobé bank. úvěry 677 481 549 968 610 302 579 404 641 305 470 767

ČPK -108 257 -152 248 -279 230 -312 655 -407 421 -356 970
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10 Analýza poměrových ukazatelů ve vybrané průmyslové společnosti 

 

 V této kapitole je zpracována analýza ukazatele rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti. Analýza byla provedena v letech 2008 – 2013. 

10.1 Ukazatel rentability 

 Těmito ukazateli byla vypočtena schopnost zhodnocovat vložené prostředky. 

Všechny tyto ukazatele udávají, kolik jednotek zisku připadá na jmenovatele. 

Rentabilita celkového kapitálu 

 S využitím vzorce (2) byla vypočtena rentabilita celkového kapitálu, kterým 

investoři zjišťují, kolik zisku získají z investovaného kapitálu.  

Tab.  8 Rentabilita celkového kapitálu (v tis. Kč)  

 

 Z předchozí, která byla vypočtena pomocí vzorce (3), lze vyčíst, že v roce 2010 

byla návratnost za toto období nejvyšší a to 10,58 %. V roce 2010 pak klesla rentabilita o 

více než polovinu, což bylo způsobeno nižší hodnotou EBIT neboli ziskem před úroky a 

zdaněním. Od tohoto propadu se pomalu začal zvyšovat zisk, a tím i rentabilita aktiv. 

Můžeme se setkat se zdaněnou rentabilitou, která bere v úvahu daňový štít. 

Tab. 9 Zdaněná rentabilita celkového kapitálu (v tis. Kč) 

 

 I v tomto případě je nejvyšší rentabilita v roce 2010. Pak se propadla na pouhých 

3,38 % a pomalu začala růst, mimo poslední rok 2013, kdy se opět o 1 % snížila. Zisk po 

zdanění byl ovlivněn v roce 2013 účtováním o investiční pobídce částkou 99 300 tisíc Kč. 

Tato pobídka byla součástí výroční zprávy 2013 [17] a je popsána v příloze 7. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zisk před úroky a zdaněním 182 528 232 456 94 231 107 638 135 431 122 450

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Rentabilita celkového kapitálu 7,73% 10,58% 4,33% 4,72% 5,91% 5,71%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zisk po zdanění 26 318 148 885 52 290 76 842 87 610 65 418

Úrokové náklady 42 746 26 652 21 199 22 172 21 065 14 674

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Zdaněná rentabilita celkového kapitálu 2,92% 7,99% 3,38% 4,34% 4,74% 3,73%
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Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu ukazuje zisk z vlastního kapitálu, který podnik vložil.  

Tab. 10 Rentabilita vlastního kapitálu (v tis. Kč) 

 

 Tento ukazatel má jako všechny ostatní ukazatele rentability nejvyšší hodnotu 

v roce 2009, a to 26 %. Což oproti minulému období znamená 20 % nárůst. V dalším roce 

byl pro akcionáře zisk pouhých 9 % a do roku 2012 měl dále rostoucí charakter. 

V posledním sledovaném roce nastalo ne příliš výrazné snížení rentability vlastního 

kapitálu. 

Rentabilita tržeb 

 Tento ukazatel udává, kolik zisku přinese 1 Kč tržeb. Čím vyšší je tento ukazatel, 

tím je to pro podnik lepší. 

Tab. 11 Rentabilita tržeb (v tis. Kč) 

 

 Ve sledovaném období se rentabilita pohybovala okolo 4 – 5 %, vyjma roku 2009, 

kdy byla více než 8 %. Po propadu v roce 2010 měla jako v předchozích případech 

rostoucí charakter. 

Rentabilita nákladů 

 rentabilitou tržeb je úzce spjata rentabilita nákladů. Jejich součet dává 100 %.   

Tab. 12 Rentabilita nákladů (v tis. Kč) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zisk po zdanění 26 318 148 885 52 290 76 842 87 610 65 418

Vlastní kapitál 428 834 571 529 571 003 621 396 669 715 591 172

Rentabilita vlastního kapitálu 6,14% 26,05% 9,16% 12,37% 13,08% 11,07%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zisk před úroky a zdaněním 182 528 232 456 94 231 107 638 135 431 122 450

Tržby za prodej zboží 513 247 393 380 358 587 362 546 331 991 358 626

Výkony 2 414 939 2 152 343 2 055 209 2 023 766 2 262 509 2 355 114

Tržby z prodeje dl. ne/hmotného majetku 221 071 54 578 85 004 93 088 23 821 12 001

Ostatní provozní výnosy 94 204 214 971 33 435 9 147 19 045 12 099

Výnosy 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Rentabilita tržeb 5,63% 8,26% 3,72% 4,33% 5,14% 4,47%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zisk před úroky a zdaněním 182 528 232 456 94 231 107 638 135 431 122 450

Výnosy 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Rentabilita nákladů 94,37% 91,74% 96,28% 95,67% 94,86% 95,53%
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 Podle tabulky 12 i předchozích výpočtů se dá říct, že za toto období byla rentabilita 

nejnižší v roce 2009. Nikdy se však nedostala pod 90 %. 

10.2 Ukazatel likvidity 

 Ukazatelé likvidity nám říkají, do jaké míry je podnik schopný dostát svým, hlavně 

krátkodobým, závazkům. 

Okamžitá likvidita 

 Okamžitá neboli peněžní likvidita vypovídá o schopnosti firmy hradit právě splatné 

závazky. 

Tab. 13 Likvidita I. stupně (v tis. Kč) 

 

 Prahová hodnota tohoto ukazatele je 0,2. Této hodnoty se společnosti nedokázalo 

ani v jednom roce dosáhnout. Hodnoty se drží těsně nad nulou, což by mohlo znamenat, že 

společnost není schopna splatit z peněžních prostředků své závazky. Je to proto, že využívá 

kontokorentních úvěrů a nepotřebuje tolik peněz na běžných účtech. Jak je ale z tabulky 13 

zřejmé, během tohoto sledovaného období se finanční majetek ve firmě zvyšoval. 

Pohotová likvidita 

 Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5.  

Tab. 14 Likvidita II. stupně (v tis. Kč) 

 

 Z vypočtených údajů podle tabulky 14, měl tento ukazatel během let 2008 – 2013 

klesající charakter. V roce 2013 se pak mírně zvýšil. Hodnota se ale pohybovala asi o 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kr. finanční majetek 10 992 27 598 16 966 40 448 39 372 40 102

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 1 484 356 1 310 225 1 357 879 1 326 988 1 423 909 1 321 945

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Krátkodobé bank. úvěry 677 481 549 968 610 302 579 404 641 305 470 767

Okamžitá Likvidita 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Krátkodobé pohledávky 914 837 691 741 624 847 546 684 529 527 602 835

Kr. finanční majetek 10 992 27 598 16 966 40 448 39 372 40 102

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 1 484 356 1 310 225 1 357 879 1 326 988 1 423 909 1 321 945

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Krátkodobé bank. úvěry 677 481 549 968 610 302 579 404 641 305 470 767

Pohotová Likvidita 0,62 0,55 0,47 0,44 0,40 0,49
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polovinu níž, než je prahová hodnota tohoto ukazatele, tedy 1. Průměrně se hodnoty 

pohotové likvidity pohybovaly okolo 0,5. 

Běžná likvidita 

 Tento ukazatel ukazuje platební schopnost podniku. 

Tab. 15 Likvidita III. stupně (v tis. Kč) 

 

 Z předchozí tabulky je vidět, že ukazatel měl téměř po celou dobu klesající 

charakter. V roce 2008 dosahoval téměř hodnoty 1, kdežto v roce 2012 0,7. V posledním 

sledovaném roce opět mírně stoupl. Přesto tyto hodnoty daleko nedosahují alespoň 

prahových hodnot 1,5. Naopak v letech 2011 – 2013 byly o celou polovinu nižší. 

10.3 Ukazatel aktivity 

 Ukazatele aktivity nám dávají přehled o tom, jak efektivně podnik hospodaří. 

Obrat celkových aktiv 

 Obrátka aktiv měří míru využití majetku podniku. Doba obratu aktiv představuje, 

kolik dní trvá přeměna aktiv na peníze. U obrátky chceme hodnotu co nejvyšší, kdežto u 

doby obratu co nejnižší. 

Tab. 16 Obrat celkových aktiv a doba obratu aktiv (v tis. Kč) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

OBĚŽNÁ AKTIVA 1 376 099 1 157 977 1 078 649 1 014 333 1 016 488 964 975

Zásoby 356 761 313 705 329 606 316 900 341 191 322 038

Dlouhodobé pohledávky 93 509 124 933 107 230 110 301 106 398 0

Krátkodobé pohledávky 914 837 691 741 624 847 546 684 529 527 602 835

Kr. finanční majetek 10 992 27 598 16 966 40 448 39 372 40 102

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 1 484 356 1 310 225 1 357 879 1 326 988 1 423 909 1 321 945

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Krátkodobé bank. úvěry 677 481 549 968 610 302 579 404 641 305 470 767

Běžná likvidita 0,93 0,88 0,79 0,76 0,71 0,73

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Obrat celkových aktiv 1,37 1,28 1,16 1,09 1,15 1,28

Doba obratu aktiv 266 285 313 334 317 286
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 Podle výpočtů předchozí tabulky vidíme, že nejnižší hodnota byla v roce 2011. Do 

tohoto roku měl ukazatel klesající charakter, naopak od tohoto roku pozorujeme rostoucí 

trend. Nejvyšší hodnoty přesto byly v prvním sledovaném roce 2008. Doba obratu, která 

souvisí s obrátkou je nejnižší v roce 2008, pouhých 266 dní, pak má pro firmu negativní 

rostoucí charakter až do roku 2011, kdy dosahuje 313 dní, což je o necelých 50 dní více. 

Od následujícího roku opět sledujeme klesající charakter. 

Obrat zásob 

 Ideální je pro podnik vyšší obrat zásob a kratší doba obratu zásob. 

Tab. 17 Obrat zásob a doba obratu zásob (v tis. Kč) 

 

 V průměru se zásoby ani tržby za sledované období příliš nelišily, proto je 

pochopitelné, že doba obratu zásob se pohybuje v rozmezí 40 – 48 dní. V roce 2008 a 2009 

měl podnik hodnoty nejnižší, pouhých 40 dnů. Pak došlo ke zvýšení na 48 dní, což 

představuje nejvyšší hodnotu za celé období. Od tohoto roku 2010 má doba obratu zásob 

pro podnik pozitivní klesající charakter.   

Doba obratu pohledávek 

 Ukazatel doby obratu pohledávek nám vypovídá o platební kázni odběratelů. 

Tab. 18 Doba obratu pohledávek (v tis. Kč) 

 

 Z tabulky 18 je vidět pozitivní klesající charakter, kdy se od roku 2008 snížil počet 

dní o více než 30, z původních 113 dnů. V posledním ze sledovaných let je doba obratu 

pohledávek z obchodních vztahů už jen 80 dní. Toto klesání je dáno snížením pohledávek 

za 6 let skoro o polovinu, z 1 008 346 tis. Kč na 602 835 tis. Kč. Na druhou stranu se také 

ale snížily výnosy. V roce 2008 byly tržby 3 243 346 tisíc Kč, 2011 nejnižší 2 488 547 tisíc 

Kč, pak začali stoupat a v roce 2013 to bylo 2 737 840 tisíc Kč. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Zásoby 356 761 313 705 329 606 316 900 341 191 322 038

Obrat zásob 9,09 8,97 7,68 7,85 7,73 8,50

Doba obratu zásob 40 41 48 46 47 43

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pohledávky 1 008 346 816 674 732 077 656 985 635 925 602 835

Tržby 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Doba obratu pohledávek 113 106 106 96 88 80
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Doba obratu závazků 

 Vypovídá o tom, jak firma odkládá platbu faktur. Lepší je, když je doba obratu 

závazků delší než doba obratu pohledávek. 

Tab. 19 Doba obratu závazků (v tis. Kč) 

 

 Z tabulky 18 a 19 můžeme porovnat, že má doba obratu závazků pozitivně rostoucí 

charakter. Vzhledem ke snižující se době pohledávek. V roce 2008 byla doba obratu 

pohledávek 113 dní a závazků 91. Do roku 2013 se to víceméně vyměnilo a doba obratu 

pohledávek se snížila na 80 dní, kdežto u závazků se doba zvýšila na 113 dní. 

10.4 Ukazatel zadluženosti 

 Ukazatelé zadluženosti jsou indikátory výše rizika, které na sebe podnik bere, 

protože musí být schopný splácet své závazky. 

Celková zadluženost 

 Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 30-60%. Pro věřitelé je vhodná co nejnižší 

hodnota. 

Tab. 20 Celková zadluženost (v tis. Kč) 

 

 Podle vzorce 18 byly vypočteny hodnoty celkové zadluženosti, též věřitelského 

rizika. Z hodnot uvedených v tabulce 20 je zřejmé, že se společnost nachází nad maximální 

hranicí 60 % po celé sledované období. V roce 2008 byla zadluženost téměř 82 %. Od 

tohoto roku je vidět klesající charakter až do roku 2012. V roce 2013 ukazatel mírně 

vzrostl, ale stále se pohybuje v hodnotě nad 70 %. Mezi lety 2008 a 2012 je viditelný 

rozdíl 11 %, což je dáno množstvím cizích zdrojů. Z rozvahy lze vyčíst, že v roce 2008 

byly dlouhodobé závazky 182 887 tis. Kč, kdežto v roce 2012 pouze 20 038 tis. Kč. Mimo 

to v roce 2008 byly vyšší i dlouhodobé závazky, oproti ostatním obdobím.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Tržby 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Doba obratu závazků 91 99 108 110 108 113

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cizí zdroje 1 931 643 1 624 439 1 602 761 1 658 780 1 621 076 1 554 677

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Věřitelské riziko 81,8% 73,9% 73,7% 72,7% 70,8% 72,5%
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Míra zadluženosti 

 Udává, kolik Kč dluhu připadne na 1 Kč vlastního kapitálu. Krajní hodnota by měla 

být 1,2. 

Tab. 21 Míra zadluženosti (v tis. Kč) 

 

 Optimální hodnota cizích zdrojů by měla být nižší než vlastní kapitál, což se nestalo 

ani v jednom roce. Nejvyšší hodnoty jsou v roce 2008, kdy je za sledované období nejnižší 

vlastní kapitál a nejvyšší množství cizích zdrojů, které bylo vysvětleno výše. Přesto, že je 

vidět klesající charakter, v roce 2012 téměř o polovinu, se firma nedostala ani na 

maximální hranici 120 %. Nedá se tedy považovat za finančně samostatnou. 

Finanční páka 

 Ukazatel finanční páky je jednou z forem vyjádření míry zadluženosti podniku, 

konkrétně podílu cizích zdrojů ve finanční struktuře podniku. Čím je větší podíl cizích 

zdrojů, tím je i vyšší ukazatel finanční páky  a zároveň je i větší zadluženost.  

Tab. 22 Finanční páka (v tis. Kč) 

 

 Hodnota ukazatele postupně klesá, což znamená, že společnosti ubývají dluhy 

(ubývají cizí zdroje). V roce 2008 byl největší podíl cizích zdrojů 1 931 643 tis. Kč a 

ukazatel finanční páky je 5,51, což znamená, v uvedené období podnik nejvíc využíval cizí 

zdroje ke svému financování.  

Úrokové krytí 

 Říká, kolikrát zisk převyšuje úroky. 

Tab. 23 Úrokové krytí (v tis. Kč) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cizí zdroje 1 931 643 1 624 439 1 602 761 1 658 780 1 621 076 1 554 677

Vlastní kapitál 428 834 571 529 571 003 621 396 669 715 591 172

Míra zadluženosti 4,50 2,84 2,81 2,67 2,42 2,63

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Vlastní kapitál 428 834 571 529 571 003 621 396 669 715 591 172

Finanční páka 5,51 3,84 3,81 3,67 3,42 3,63

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zisk před úroky a zdaněním 182 528 232 456 94 231 107 638 135 431 122 450

Úrokové náklady 42 746 26 652 21 199 22 172 21 065 14 674

Úrokové krytí 4,27 8,72 4,45 4,85 6,43 8,34
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 Byl proveden výpočet úrokového krytí, který je k nahlédnutí v tabulce 23. Ideální 

hodnota pro podnik by měla být větší než 5. Hodnota úrokového krytí za sledované období 

byla hodně nízká a v letech 2008, 2010 a 2011, se dostala pod požadovanou hranici. 

Například v roce 2008 byl ukazatel nízký z důvodu vysokých úrokových nákladů, které 

jsou 42 746 tis. Kč. Nejlépe na tom byl podnik v roce 2009, kdy EBIT, neboli provozní 

výsledek hospodaření převyšoval nákladové úroky téměř 9 krát.  
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11 Aplikace bankrotních modelů ve vybrané průmyslové 

společnosti 
 

 V následující kapitole budou vypočítány bankrotní modely. Pro tuto bakalářskou 

práci byl použit Altmanův model a model IN95. 

Altmanovo Z-score 

 Pro výpočet byl použit vzorec (24). 

Tab.  24 Výpočet Altmanova Z-score 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

X1 -0,046 -0,069 -0,128 -0,137 -0,178 -0,166 

X2 0,068 0,138 0,139 0,155 0,175 0,150 

X3 0,062 0,086 0,034 0,035 0,049 0,047 

X4 0,224 0,356 0,360 0,380 0,420 0,384 

X5 1,373 1,281 1,165 1,091 1,151 1,276 

Z-score 1,682 1,762 1,446 1,389 1,499 1,588 

 

 Hodnoty z tabulky 24 byly porovnány s hodnotami z tabulky 1, kde jsou 

doporučené hodnoty. Z výsledku je vidět, že se podnik nachází po celé sledované období 

v „pásmu šedé zóny“ nevyhraněných výsledků, nedostal se ani do bonitní, ani do bankrotní 

zóny. Hlavně z toho důvodu, že má tato zóna velice široké rozmezí hodnot, od 1,2 do 2,9. 

Z toho plyne, že se nedá přesně určit, zda v následujících letech bude podnik bankrotovat. 

Na druhou stranu se ale výsledné hodnoty blíží spíše dolní hranici této zóny, takže má 

podnik blíže k bankrotu. 

Model IN95 

 Model důvěryhodnosti index IN95 byl vypočten podle vzorce (25) a následně 

porovnán s tabulkou 2. 

Tab. 25 Výpočet modelu IN95 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A 1,223 1,353 1,356 1,375 1,413 1,380 

B 3,422 7,077 3,523 3,576 5,339 6,822 

C 0,062 0,086 0,034 0,035 0,049 0,047 

D 1,373 1,281 1,165 1,091 1,151 1,276 

E 0,927 0,884 0,794 0,764 0,714 0,730 

F 0,058 0,044 0,030 0,053 0,051 0,045 

IN95 0,993 1,808 1,155 0,745 1,128 1,416 
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 Pro uspokojivou finanční situaci by měla být hodnota tohoto indexu větší než 2, což 

se nepodařilo dosáhnout v ani jednom roce. Většinou se společnost nachází v šedé zóně, 

kde se nelze zcela jednoznačně finanční situaci označit za úspěšnou. Ovšem v roce 2008 a 

2011 má index velice nízké hodnoty, kdy se dostal pod minimální hranici 1. Zde mohly 

nastat vážné finanční problémy. 
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12 Závěr 
 

 Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti Kofola a.s., 

během období 2008 – 2013. Hodnocení hospodářské situace probíhalo na základě účetních 

výkazů a z veřejně dostupných výročních zpráv společnosti. V předchozí kapitole byla 

provedena horizontální a vertikální analýza nejen rozvahy, ale také výkazu zisku a ztrát, 

analýza poměrových ukazatelů a čistého pracovního kapitálu. U velkých firem je někdy 

obtížné získat srovnávací hodnoty, protože struktura činnosti každého podniku je odlišná a 

jedinečná. Z toho důvodu, budou v závěru shrnuty jen některé poměrové ukazatele.  

 Jedním z nejdůležitějších zhodnocení finanční analýzy je rentabilita. Existuje 

několik otázek, na které dostaneme odpověď právě od tohoto ukazatele. Rentabilita 

celkového kapitálu vypověděla, že nejefektivněji využívala firma aktiva v roce 2009, ale 

v ostatních letech byla efektivnost až o polovinu nižší. V posledních letech se využití aktiv 

začalo zlepšovat. Rentabilita tržeb odpovídá na to, zdali firma dosahuje adekvátní marže. 

V průměru se jednalo o 5,2 % zisku na jednu korunu tržeb, v roce 2009 dokonce až 8,3 %. 

Návratnost investic pro akcionáře udává rentabilita vlastního kapitálu. Opět s nejvyššími 

hodnotami v roce 2009, a to 26 %. Z tohoto shrnutí je možné posoudit, že rentabilita neboli 

ziskovost byla celkově pro podnik nejpřínosnější v roce 2009. 

 Každý podnik ovšem zajímá také likvidní pozice firmy. Ani v jednom roce, ani u 

jedné likvidity, firma nedosahovala prahových hodnot. Likvidita je spjata s pracovním 

kapitálem. Po celou sledovanou dobu se nachází čistý pracovní kapitál v záporných 

hodnotách, což je u z důvodu efektivního řízení likvidity. Společnost Kofola a.s. využívá 

kontokorentních úvěrů u bank, proto sama nepotřebuje mít velké množství finančního 

majetku. Krátkodobé závazky jsou částečně pokryty také výnosy následujících období. 

Jestli společnost bude schopna splácet věřitelům úroky, lze zjistit ukazatelem úrokového 

krytí, kdy je nejlepší vyšší hodnota. Rok 2009, který byl celkově pro ziskovost na nejlepší 

pozici, je nejlepším i při schopnosti splácet úroky, kdy EBIT převyšuje nákladové úroky 

9x. 

 Efektivnost nakládání s majetkem souvisí s problematikou získávání finančních 

prostředků. Tyto otázky zodpoví ukazatele aktivity. Vázanost financí v zásobách se ve 

sledovaném podniku pohybuje okolo 40 dní. Efektivní je co nejnižší doba obratu zásob, ale 

záleží na podnikatelské činnosti. Doba obratu pohledávek má klesající charakter, což je pro 
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podnik příznivé a je vidět, že odběratelé nemají finanční problémy. Co se týče efektivního 

využití majetku v procesu tvorby tržeb, tak ukazatel obratu a doby obratu aktiv, není příliš 

příznivý. Je vcelku vysoká doba obratu, než se aktiva přemění na peníze a zároveň hodnota 

obrátky není příliš vysoká, v průměru 1,2.  

 V praxi ani nejde, aby byl podnik ve všech ukazatelích mimořádně dobrý. Jsou 

ukazatele, ve kterých bude lepší a jiné, ve kterých bude pokulhávat. Na závěr byla tedy 

ještě provedena analýza pomocí bankrotních modelů, kde je opět vcelku nejasný výsledek. 

Podnik nalézáme v šedé zóně, kdy jej nelze označit za bonitní ani bankrotní. Za celé 

sledované období není vidět výrazné zhoršení ani zlepšení. Situace byla v tomto období 

stabilní a vypadá to, že nadále stabilní bude.  

 Rok 2009 byl pro skupinu Kofola historicky nejpřínosnější a nejpříznivější. 

V tomto roce realizoval podnik řadu investic, z nichž nejdůležitější bylo dokončení 

výstavby výrobní a skladovací haly na Slovensku. Hodnota projektu byla okolo 287 

miliónů Kč. První polovina roku 2010 nebyla pro skupinu Kofola jednoduchá, především 

kvůli nepřízni počasí, v Rusku dokonce mrazy zabránily přepravě nápojů. Na jaře byly 

v Česku, na Slovensku a v Polsku povodně, proto zákazníci místo produktů určených 

k přímé konzumaci, kupovali častěji sirupy. Od ledna 2010 navíc byla v Rusku zvýšena 

spotřební daň na alkohol, zákaz reklamy na alkohol a pak se připojil zákaz prodeje po 22 

hodině. Skupina Kofola proto začala investovat do posílení prodejních sil, čímž se zvýšily 

náklady na prodej. V České republice nastal pokles výnosů hlavně v maloobchodním 

segmentu, ale neovlivnil úroveň marží. Všechny faktory ovlivnily pokles prodeje celé 

skupiny, což při vložených investicích do prodeje ve všech zemích a zvýšení logistických 

nákladů, spojených s přímou distribucí spuštěnou koncem roku 2009, způsobilo snížení 

konsolidovaného zisku netto v roce 2010. V roce 2011 koupila Kofola energetické nápoje 

Semtex a Erektus a mimo to zprovoznila novou linku na nápoje bez konzervantů 

v Mnichově Hradišti za 150 milionů Kč. Z toho 44,7 mil. Kč získala dotačními programy 

od EU. Rok 2011 byl historicky nejobtížnější, došlo k mnoha změnám v oblasti řízení, 

proto bylo důležité udržet i motivaci zaměstnanců. Hospodaření Kofoly i v roce 2012 

ovlivňovala zvyšující se cena pohonných hmot, polotovarů na výrobu PET lahví, cukru, 

ovocných koncentrátů a isoglukózy, ale také konkurence a nestabilní situace v eurozóně. 

Kofola nedokázala dosáhnout, pro ně historicky nejúspěšnějšího, roku 2009, přesto byli 

s ekonomickou situací spokojeni, a to díky rostoucí poptávce spotřebitelů po zdravých 

nápojích, do kterých tedy dále investovali. V následujícím roce, se ceny surovin, podle 
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předpokladu, stále zvyšovaly. Přesto se snažila skupina Kofola o efektivní řízení nákladů a 

investici do zdravých nápojů. V roce 2012 navíc nakoupili unikátní technologii pro výrobu 

tzv. paskalizací, pomocí které vyrábí v krnovském závodě. I v roce 2013 se podniku 

podařilo udržet stabilní situaci, přesto, že se společnost potýkala s nižší spotřebitelskou 

poptávkou a vysokými cenami za suroviny, především cukru. Kofole se navíc podařilo 

dosáhnout zvýšení podílů v různých segmentech trhu a snížit zadluženost. Dále se pak 

soustředila vedle restaurací na silně rostoucí trh s fresh bary, které rozšiřuje po celé České 

republice a na Slovensku. Skupina Kofola v prvních třech kvartálech roku 2013 

zaznamenala meziroční pokles prodeje výrobků. Propad v tržbách se Kofole podařilo 

částečně vykompenzovat úsporami v logistických a administrativních nákladech. Kofole se 

tento rok dařilo lépe, než celému trhu a to díky vyššímu nasazení v obchodu a zásadním 

inovacím.  
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Příloha 1 Rozvaha společnosti Kofola (v tis. Kč) 

 

Příloha 2 Horizontální analýza (v tis. Kč)  

 

Položka v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AKTIVA CELKEM 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

DLOUHODOBÝ MAJETEK 976 202 1 027 828 1 081 348 1 240 828 1 238 428 1 148 319

Dlouhodobý nehmotný majetek 45 26 796 219 387 235 84

Dlouhodobý hmotný majetek 976 157 1 001 032 1 081 129 1 117 433 1 115 185 1 025 227

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 123 008 123 008 123 008

OBĚŽNÁ AKTIVA 1 376 099 1 157 977 1 078 648 1 014 333 1 016 488 964 975

Zásoby 356 761 313 705 329 605 316 900 341 191 322 038

Dlouhodobé pohledávky 93 509 124 933 107 230 110 301 106 398 0

Krátkodobé pohledávky 914 837 691 741 624 847 546 684 529 527 602 835

Krátkodobý finanční majetek 10 992 27 598 16 966 40 448 39 372 40 102

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 9 167 11 493 13 768 25 380 35 875 32 555

PASIVA CELKEM 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

VLASTNÍ KAPITÁL 428 834 571 529 571 003 621 396 669 715 591 172

Základní kapitál 268 653 268 653 268 653 268 653 268 653 268 653

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 16 298 22 535 30 898 34 564 39 036 43 560

Výsledek hospodaření min. let 1 127 86 745 219 162 241 337 274 416 312 841

Výsledek hospodaření běžného úč. období 142 756 193 596 52 290 76 842 87 610 -33 882

CIZÍ ZDROJE 1 931 643 1 624 439 1 602 761 1 658 780 1 621 076 1 554 677

Rezervy 18 221 17 738 14 554 24 269 26 423 15 257

Dlouhodobé závazky 182 887 120 718 86 302 91 813 20 038 12 153

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Bankovní úvěry a výpomoci 923 660 725 726 754 328 795 114 792 011 676 089

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 991 1 330 0 365 0 0

Položka v tis. Kč 2009 - 2008 2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012

AKTIVA CELKEM -164 170 -23 534 106 777 10 250 -144 942

DLOUHODOBÝ MAJETEK 51 626 53 520 159 480 -2 400 -90 109

Dlouhodobý nehmotný majetek 26 751 -26 577 168 -152 -151

Dlouhodobý hmotný majetek 24 875 80 097 36 304 -2 248 -89 958

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 123 008 0 0

OBĚŽNÁ AKTIVA -218 122 -79 329 -64 315 2 155 -51 513

Zásoby -43 056 15 900 -12 705 24 291 -19 153

Dlouhodobé pohledávky 31 424 -17 703 3 071 -3 903 -106 398

Krátkodobé pohledávky -223 096 -66 894 -78 163 -17 157 73 308

Krátkodobý finanční majetek 16 606 -10 632 23 482 -1 076 730

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 2 326 2 275 11 612 10 495 -3 320

0 0 0 0 0

PASIVA CELKEM -164 170 -23 534 106 777 10 250 -144 942

VLASTNÍ KAPITÁL 142 695 -526 50 393 48 319 -78 543

Základní kapitál 0 0 0 0 0

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 6 237 8 363 3 666 4 472 4 524

Výsledek hospodaření min. let 85 618 132 417 22 175 33 079 38 425

Výsledek hospodaření běžného úč. období 50 840 -141 306 24 552 10 768 -121 492

CIZÍ ZDROJE -307 204 -21 678 56 019 -37 704 -66 399

Rezervy -483 -3 184 9 715 2 154 -11 166

Dlouhodobé závazky -62 169 -34 416 5 511 -71 775 -7 885

Krátkodobé závazky -46 618 -12 680 7 35 020 68 574

Bankovní úvěry a výpomoci -197 934 28 602 40 786 -3 103 -115 922

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 339 -1 330 365 -365 0
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Příloha 3 Horizontální analýza (v %) 

 

Příloha 4 Výkaz zisku a ztrát 

 

Příloha 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (v tis. Kč) 

 

Položka v tis. Kč 2009 - 2008 2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012

AKTIVA CELKEM -6,95% -1,07% 4,91% 0,45% -6,33%

DLOUHODOBÝ MAJETEK 5,29% 5,21% 14,75% -0,19% -7,28%

Dlouhodobý nehmotný majetek 59446,67% -99,18% 76,71% -39,28% -64,26%

Dlouhodobý hmotný majetek 2,55% 8,00% 3,36% -0,20% -8,07%

Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0%

OBĚŽNÁ AKTIVA -15,85% -6,85% -5,96% 0,21% -5,07%

Zásoby -12,07% 5,07% -3,85% 7,67% -5,61%

Dlouhodobé pohledávky 33,61% -14,17% 2,86% -3,54% -100%

Krátkodobé pohledávky -24,39% -9,67% -12,51% -3,14% 13,84%

Krátkodobý finanční majetek 151,07% -38,52% 138,41% -2,66% 1,85%

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 25,37% 19,79% 84,34% 41,35% -9,25%

PASIVA CELKEM -6,95% -1,07% 4,91% 0,45% -6,33%

VLASTNÍ KAPITÁL 33,28% -0,09% 8,83% 7,78% -11,73%

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0%

Kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0%

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 38,27% 37,11% 11,86% 12,94% 11,59%

Výsledek hospodaření min. let 7596,98% 152,65% 10,12% 13,71% 14,00%

Výsledek hospodaření běžného úč. období 35,61% -72,99% 46,95% 14,01% -138,67%

CIZÍ ZDROJE -15,90% -1,33% 3,50% -2,27% -4,10%

Rezervy -2,65% -17,95% 66,75% 8,88% -42,26%

Dlouhodobé závazky -33,99% -28,51% 6,39% -78,18% -39,35%

Krátkodobé závazky -5,78% -1,67% 0% 4,68% 8,76%

Bankovní úvěry a výpomoci -21,43% 3,94% 5,41% -0,39% -14,64%

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 34,21% -100% 0% -100% 0%

Položka v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby za prodej zboží 513 247 393 380 358 587 362 546 331 991 358 626 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 408 118 2 164 668 2 037 441 2 025 229 2 225 583 2 362 941 

Tržby za prodej dlouh. majetku a materiálu 221 071 54 578 85 004 93 088 23 821 12 001 

Náklady na prodané zboží 345 428 268 926 234 479 230 775 164 903 179 286 

Výkonová spotřeba 1 992 340 1 693 158 1 728 601 1 704 304 1 957 728 2 049 881 

Osobní náklady 268 102 262 812 287 777 254 216 210 096 204 346 

Daně a poplatky 3 400 -2 463 2 123 -3 153 2 656 7 145 

Odpis dl. hmotného a nehmotného majetku 109 802 77 436 84 177 100 760 127 565 153 572 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 142 307 193 596 52 290 76 842 87 610 -33 882 

Výsledek hospodaření za účetní období 142 756 193 596 52 290 76 842 87 610 -33 882 

Položka v tis. Kč 2009 - 2008 2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012

Tržby za prodej zboží -119 867 -34 793 3 959 -30 555 26 635

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -243 450 -127 227 -12 212 200 354 137 358

Tržby za prodej dlouh. majetku a materiálu -166 493 30 426 8 084 -69 267 -11 820

Náklady na prodané zboží -76 502 -34 447 -3 704 -65 872 14 383

Výkonová spotřeba -299 182 35 443 -24 297 253 424 92 153

Osobní náklady -5 290 24 965 -33 561 -44 120 -5 750

Daně a poplatky -5 863 4 586 -5 276 5 809 4 489

Odpis dl. hmotného a nehmotného majetku -32 366 6 741 16 583 26 805 26 007

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 51 289 -141 306 24 552 10 768 -121 492

Výsledek hospodaření za účetní období 50 840 -141 306 24 552 10 768 -121 492
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Příloha 6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (v %) 

 

Příloha 7 Investiční pobídky, příloha 14 účetní závěrky 2013  

Investiční pobídky 

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 238/2007 o příslibu investičních pobídek byl 

vydán souhlas s poskytnutím investičních pobídek a to slevy na dani z příjmů dle § 1 odst. 2 

pís. a) zákona o investičních pobídkách a dle § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o dáních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž doba, po kterou lze slevu na dani čerpat, je 

10 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období. Celková hodnota 

poskytnutých investiční pobídek, a to slevy na dani z příjmů, nesmí překročit 30 % celkové 

hodnoty investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a vztahujících se 

k investičnímu záměru Kofola a.s. zároveň nesmí hodnota investiční pobídky poskytnuté 

formou slevy na dani z příjmů v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit 30 % celkové 

hodnoty dosud skutečně vynaložených nákladů vhodných na poskytnutí podpory. Současně 

nesmí celková výše veřejné podpory formou investičních pobídek překročit 151 mil. Kč (viz 

také podmínka 12 – Daň z příjmů). [17] 

Příloha 8 Pomocná tabulka pro výpočet Altmanova z-score  

 

*zadržený zisk = fondy ze zisku + výsledek hospodaření min. let + výsledek hospodaření 

za účetní období  

**dluhy = dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky + bankovní úvěry a výpomoci  

Položka v % 2009 - 2008 2010 - 2009 2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012

Tržby za prodej zboží -23,35% -8,84% 1,10% -8,43% 8,02%

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -10,11% -5,88% -0,60% 9,89% 6,17%

Tržby za prodej dlouh. majetku a materiálu -75,31% 55,75% 9,51% -74,41% -49,62%

Náklady na prodané zboží -22,15% -12,81% -1,58% -28,54% 8,72%

Výkonová spotřeba -15,02% 2,09% -1,41% 14,87% 4,71%

Osobní náklady -1,97% 9,50% -11,66% -17,36% -2,74%

Daně a poplatky -172,44% -186,20% -248,52% -184,24% 169,01%

Odpis dl. hmotného a nehmotného majetku -29,48% 8,71% 19,70% 26,60% 20,39%

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 36,04% -72,99% 46,95% 14,01% -138,67%

Výsledek hospodaření za účetní období 35,61% -72,99% 46,95% 14,01% -138,67%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracovní kapitál -108 257 -152 248 -279 230 -312 655 -407 421 -356 970

Zadržený zisk* 160 181 302 876 302 350 352 743 401 062 322 519

Zisk před zdaněním a úroky 146 289 188 627 74 674 79 295 112 475 100 102

Vlastní kapitál 428 834 571 529 571 003 621 396 669 715 591 172

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Tržby 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Dluhy** 1 913 422 1 606 701 1 588 207 1 634 511 1 594 653 1 539 420
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Příloha 9 Pomocná tabulka pro výpočet zadrženého zisku a celkových dluhů 

 

Příloha 10 Pomocná tabulka pro výpočet modelu IN95 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondy ze zisku 16 298 22 535 30 898 34 564 39 036 43 560

VH min.let 1 127 86 745 219 162 241 337 274 416 312 841

VH úč.období 142 756 193 596 52 290 76 842 87 610 -33 882

Zadržený zisk 160 181 302 876 302 350 352 743 401 062 322 519

Dlouh.závazky 182 887 120 718 86 302 91 813 20 038 12 153

Krátk.závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Bank.úv.a výpomoci 923 660 725 726 754 328 795 114 792 011 676 089

Dluhy 1 913 422 1 606 701 1 588 207 1 634 511 1 594 653 1 539 420

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Oběžná aktiva 1 376 099 1 157 977 1 078 648 1 014 333 1 016 488 964 975

Nákladové úroky 42 746 26 652 21 199 22 172 21 065 14 674

Zisk před zdaněním a úroky 146 289 188 627 74 674 79 295 112 475 100 102

Krátkodobé bank. úvěry 677 481 549 968 610 302 579 404 641 305 470 767

Krátkodobé závazky 806 875 760 257 747 577 747 584 782 604 851 178

Celková aktiva 2 361 468 2 197 298 2 173 764 2 280 541 2 290 791 2 145 849

Cizí zdroje 1 931 643 1 624 439 1 602 761 1 658 780 1 621 076 1 554 677

Tržby 3 243 461 2 815 272 2 532 235 2 488 547 2 637 366 2 737 840

Závazky po lhůtě splatnosti 188 314 123 703 75 761 130 964 133 403 124 354


