
  



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat mé vedoucí bakalářské práce Ing. Andree Sikorové, Ph.D. za vedení, 

odborné rady a pomoc při vypracování této práce. Dále bych chtěla poděkovat konzultantce 

Kornienko Hannu za její odborné rady a čas věnovaný při tvorbě praktické části. 



Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu ukrajinské společnosti „Alma Stone“ a.s. 

za období 2010 - 2014. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V 

teoretické části popisuji jednotlivé nástroje finanční analýzy, právní úpravu účetnictví a 

způsob finančního vykazování na Ukrajině. V praktické části aplikuji uvedené metody na 

konkrétní podnik. V závěru stručně shrnuji výsledek finanční analýzy a odhadnuté možné 

nedostatky v rozvoji podniku. Dále prezentuji vhodné řešení pro podnik, přičemž také 

zohledňuji podmínky ukrajinského trhu. 
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Abstract 

The aim of the research work was to perform a financial analysis of Ukrainian company’s 

activity named „Alma stone“ in the period from 2010 till 2014. The work consists of two 

parts: a theoretical and practical one. Theoretical part explains methods of financial analysis, 

legal regulations of accounting and financial statements in Ukraine. In practical part, all the 

explained before methods are applied on a particular case of the company studied. The 

conclusion provides brief results of financial analysis together with possible disadvantages of 

the company. In the end, the research suggests practical solutions for the company that were 

formulated considering the conditions of Ukrainian market. 
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1 Úvod 

Finanční analýza je v dnešní době základním nástrojem pro posouzení finančního zdraví 

podniku. Její výsledky slouží nejen pro interní uživatele ve vedení a pro majitele podniku, ale 

i pro externí objekty, tedy pro banky, věřitele a investory. Finanční analýza ukazuje svým 

uživatelům názorně, prostřednictvím svých ukazatelů tendenci ve vývoji podniku a zároveň 

částečně naznačuje jeho budoucí vývoj.  

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala finanční analýzu ukrajinské společnosti Alma 

Stone a.s. Podnik se zabývá výrobou a prodejem výrobků z přírodního vápence. Cílem práce 

je provést finanční analýzu společnosti za období 2010−2014. 

Při provedení finanční analýzy odhaduji možné nedostatky v rozvoji společnosti a nabízím 

vhodné řešení pro jejich zlepšení.  

V teoretické části popisuji jednotlivé nástroje finanční analýzy. Dále také právní úpravu 

účetnictví a způsob finančního vykazování na Ukrajině. V praktické části aplikuji uvedené 

metody na konkrétní podnik.  

Pro finanční analýzu jsem použila horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát, analýzu pomocí rozdílových a poměrových ukazatelů a souhrnné indexy hodnocení. 

V závěru stručně shrnuji výsledek finanční analýzy a odhadnuté možné nedostatky v rozvoji 

podniku. Dále prezentuji vhodné řešení pro podnik, přičemž také zohledňuji podmínky 

ukrajinského trhu. 
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2 Charakteristika společnosti 

Předchůdcem dnešní společnosti Alma Stone a.s. je Alminský závod stavebních materiálů, 

který vznikl v roce 1954 a který vlastní až 8 lomů přírodního vápence. Od roku 1970 

společnost zahájila výrobu ozdobných dlaždic a výrobků z přírodního kamene. 

V socialistickém období (Svaz sovětských socialistických republik) byl alminský kámen 

používán na opláštění fasád a na obnovu architektonických památek v Moskvě, Petrohradě, 

Kyjevě, Kazani, Novgorodu a v dalších městech. Alminský kámen se používal při výstavbě 

významných budov v celé zemi. 

V současné době je akciová společnost s názvem Alma Stone a.s. největším výrobcem 

stavebních materiálů z přírodního vápence na Ukrajině a je vlastníkem licencovaných zdrojů 

vysoce kvalitních vápencových skal. 

Společnost vyrábí výrobky z přírodního kamene: dlaždice, římsy, sloupy, pilastry, vyřezávané 

panely, ploty, zábradlí, vázy, sochy a mnoho dalších výrobků. 
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3 Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza (dále jen FA) je základní součásti finančního řízeni moderního podniku. 

Slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. Cílem FA je poznat finanční 

zdraví analyzovaného podniku, identifikovat slabé stránky a stanovit jeho silné stránky. [2], 

[4], [6] 

Základním zdrojem dat pro FA je účetnictví a účetní výkazy podniku. [5] 

Finanční analýza není upravována žádnými právními předpisy, ani všeobecné uznávanými 

jednotnými standardy.   

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finančního stavu podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektů. 

Uvedu zde pouze dva uživatele, kteří se v praxi FA objevují zcela pravidelně. Jsou to externí 

a interní uživatelé: 

Externí uživatelé:   

 stát a jeho orgány, 

 investoři,  

 banky, věřitelé, 

 manažeři konkurence, 

 zákazníci a dodavatelé. 

Interní uživatelé: 

 manažeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři. 

3.2 Zdroje finanční analýzy 

Základní data pro provedení finanční analýzy jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. 

Účetní výkazy lze rozdělit na dva typy: finanční a vnitropodnikové. Základními účetní mi 

výkazy jsou: rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a přehled o peněžních tocích (tzv. 

cash flow). Řadu cenných informací obsahuje také přehled o změnách vlastního kapitálu, 
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příloha k účetní závěrce a výroční zpráva. Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí 

z jednotlivých potřeb každého podniku a nemají právně závaznou úpravu. [7] 

3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému datu. Musí 

platit, že aktiva se rovnají pasivu. [4], [7] 

Aktiva. V širším pojetí jimi rozumíme celkovou výši ekonomických zdrojů, které podnik 

vlastní k určitému dni. Základním hlediskem členění aktiv je především doba jejich 

upotřebitelnosti, tedy rychlost jejich konverze v peněžní prostředky (likvidnost). Začínáme u 

položek nejméně likvidních (dlouhodobý majetek) až k položkám nejlikvidnějším 

(krátkodobý majetek). [4], [7] 

Aktiva lze rozlišit na: 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. 

B. Dlouhodobý majetek. 

C. Oběžná aktiva. 

D. Časové rozlišení.  

Pohledávky za upsaný základní kapitál zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů za 

jednotlivými upisovateli – společníky, akcionáři, členy družstva. [4] 

Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého 

nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku. [4] 

Oběžná aktiva představují krátkodobý majetek, který firma vlastní v různých formách a je 

neustále v pohybu. [4] 

Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladu a příjmů příštích období. 

[4] 

Pasiva. Finanční struktura podniku je vyznačena na straně pasiv rozvahy. Obsahuje zdroje 

financování majetku firmy. Strana pasiv rozvahy je prioritně členěna z hlediska vlastnictví 

zdrojů financováni. [4], [7]  
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K pasivům patři: 

A. Vlastní kapitál. 

B. Cizí zdroje. 

C. Časové rozlišení.  

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem (který vzniká zejména při založení společnosti), 

kapitálovými fondy, rezervními fondy a ostatními fondy ze zisku. [4] 

Cizí zdroje představuje dluh firmy, který musí být v různě dlouhém časovém okamžiku 

splacen. [7] 

Časové rozlišení zachycuje zůstatky výdajů a výnosu příštích období. [4] 

Podstatné pro provedení finanční analýzy firmy je znalost jednotlivých položek rozvahy. 

Vyhláška č.500/2002 ve znění pozdějších předpisů dopodrobna popisuje položky zákona. [7] 

3.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za 

sledované a minulé období. Dává přehled o pohybu výnosu a nákladu, a nikoliv pohyb příjmů 

a výdajů.  Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. 

[4] 

Výsledek hospodaření (dále jen VH) je rozdíl mezi výnosy a náklady podniku: 

𝑉𝐻 =  𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 –  𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 (1) 

Výkaz zisku a ztrát nám podává další informace o tom, kde je zisk, případně ztráta, vytvářen.  

Pro tyto účely je výkaz zisku a ztrát rozčleněn na dvě základní části: 

 provozní, 

 finanční.  

A dle těchto jednotlivých oblasti se také vypočítává hospodářský výsledek. [1] 
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3.2.3 Právní úprava účetnictví a finanční vykazování na Ukrajině 

Finanční výkazy společnosti zahrnují: 

 rozvahu, 

 výkaz zisku a ztrát, 

 přehled o peněžních tocích, 

 report k vlastnímu kapitálu, 

 poznámky k roční účetní závěrce. 

Pro subjekty drobného podnikání a pobočky zahraničních společností platí П(С)БО 25 

(ukrajinsky: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – česky: Ukrajinské 

standardy účetnictví) − dále jen П(С)БО, což jsou zkrácené účetní závěrky − rozvaha a výkaz 

zisků a ztrát. 

Hlášení se řídí zákony a předpisy, které se individualizují pro každý daný podnik na základě 

požadovaných informací, platných pro určitý typ a velikost podniku. Na základě těchto 

požadavků vzniknou pravidla pro sestavování a vykazování příslušných dokumentů. 

Principy přípravy účetní závěrky jsou regulované článkem 4 П(С)БО. 

Existuje deset základních principů: 

 Pozornost (opatrnost) − použití takových metod oceňování, které slouží k tomu, aby se 

zabránilo podhodnocení závazků a nákladů a nadhodnocení ocenění majetku a výnosu. 

 Kompletní osvědčení − prohlášení musí obsahovat všechny informace o skutečných  

a potenciálních dopadech transakcí a událostí, které mohou mít vliv na rozhodování. 

 Sekvence − konstantní aplikace podnikem vybraných účetních pravidel (účetní 

politiky). 

 Kontinuita − vyhodnocení aktiv a pasiv je založeno na předpokladu, že činnost 

podniku bude pokračovat i v budoucnu. 

 Akruální uznání a párování výnosů a nákladů − pokud jde o stanovení hospodářského 

výsledku účetního období. Výnosy a náklady jsou účtovány hned, jakmile k nim 

dojde, bez ohledu na dobu převzetí peněz. 
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 Samostatnost podniku − každá firma je považována za právnickou osobu oddělenou 

od vlastníků; z tohoto důvodu osobní majetek a odpovědnost vlastníků nemusejí být 

zohledněny v účetní závěrce. 

 Podstata transakcí −  transakce musí být posuzována v souladu s její podstatou a nikoli 

jen na základě právní formy. 

 Historická pořizovací cena − když posuzujeme prioritu majetku společnosti na základě 

nákladů na jejich výrobu a akvizice. 

 Stanovená měna − měření a sestavování všech podnikových operacích ve své účetní 

závěrce se provádí v jednotné měně, tj. ukrajinské „hřivně“. 

 Periodicita − možnost rozdělení aktivit společnosti za určité časové období pro 

sestavení účetní závěrky. 

Kvalitativní charakteristiky účetního výkaznictví se řídí odstavcem 14-17, П(С)БО. 

Patří mezi ně: 

 srozumitelnost, tj. jednoznačná interpretace uživatele, 

 relevance − ve zprávách by měly být pouze informace, které ovlivní rozhodování 

uživatelů, 

 spolehlivost − zprávy neobsahují žádné chyby, které by vedly k podezření z narušení 

hospodářské soutěže, 

 srovnatelnost − účetní závěrka by měla poskytnout příležitost porovnávat účetní 

závěrky společnosti za různá období. 

Zveřejnění informací z účetního výkaznictví jsou regulované П(С)БО 1,2,3,4 a 5. 

Účetní závěrka obsahuje články, složení a obsah, které jsou stanoveny v příslušných 

ustanoveních (standardy). 

Aby účetní závěrka poskytovala informace s ohledem na potřeby uživatelů, musí obsahovat: 

 nákup, prodej a držení cenných papírů,  

 podíl v hlavním kapitálu podniku, 

 posouzení kvality řízení podniku, 

 posouzení schopnosti subjektu dostát svým závazkům (zaplatit svoje závazky), 

 definování výše dividend, které mají být distribuovány, 
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 regulaci činnosti podniku a další řešení. 

Ve výkazu zisku a ztrát jsou zveřejněny informace o finančních výsledcích společnosti za 

sledované období. V rozvaze jsou poskytovány informace na začátku a na konci účetního 

období (čtvrtletí, rok). 

Postup pro udělování účetní závěrky se řídí článkem 14 zákona № 996 П(С)БО, o kterém 

rozhodl kabinet ministerstva Ukrajiny. 

Všechny právnické osoby bez ohledu na jejich organizačně právní formy, stejně jako zástupci 

zahraničních subjektů ekonomické aktivity musí vést účetnictví a sestavovat účetní závěrku 

pro orgány, do jejichž jurisdikce podnik spadá: orgány státní statistiky, příslušnému správci 

daně a pracovní skupiny, na žádost jejich majitele (zakladatele). 

Účetní závěrka za kalendářní období se vždy sestavuje k 20. únoru následujícího roku. 

U velkých podniků musí zpráva zahrnovat: rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz tzv. cash flow 

report o vlastním kapitálu, poznámky k roční účetní závěrce. 

Pro subjekty drobného podnikání: rozvaha a výkaz zisku a ztrát. 

Velké společnosti musí jednou za čtvrt roku doložit finanční výkazy, nejpozději do 25. dne 

měsíce následujícího po vykazovaném čtvrtletí. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztrát. 

Účetní závěrka nepředstavuje obchodní tajemství. Akciové společnosti a finanční instituce 

jsou povinny nejpozději do 1. dubna zveřejňovat roční účetní závěrky zveřejněním v 

časopisech a jeho umístěním na vlastních stránkách podniku. Přesnost těchto informací a 

zpráv je potvrzena zprávou auditora o výsledcích auditu. 

Odpovědnost za včasnost vykazování a kvalitu jeho přípravy nese vlastník podniku nebo 

jednatel společnosti v souladu s právními předpisy a dokumenty. 
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4 Metody finanční analýzy  

Existuje celá řada matematických, statistických a ekonomických metod hodnocení finančního 

zdraví podniku. Tyto metody se v průběhu historického vývoje standardizovaly. Předmětem 

této práci jsou elementární metody finanční analýzy. [4], [5] 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů (srovnání vývoje v 

časových řadách – horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent (jednotlivé 

položky výkazů se vyjádří jako procentní podíly těchto komponent – vertikální analýza). [4] 

4.1.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza je finančně-analytická technika, která je v podnicích nasazovaná 

naprosto běžné též pod označením analýza časových dat. Tato analýza přejímá přímo data, 

která jsou získávána z účetních výkazů. Vedle sledování změn absolutní hodnoty 

vykazovaných dat v čase se zjišťují také jejich procentní změny. [2], [9] 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í  (2) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í −𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 
× 100 (3) 

Výsledek této analýzy tedy může být charakterizován buď pozitivní změnou (růst položky v 

čase) anebo negativní změnou (pokles položky v čase). 

4.1.2 Vertikální analýza  

Vertikální analýza pracuje se strukturou zvolených ukazatelů. Předpokládá se potom, že tato 

struktura se bude s časem měnit. Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty 

majetku a kapitálu, tzv. struktura aktiv a pasiv podniku. V každém případě se jako základ bere 

celková suma analyzovaného ukazatele. Cílem vertikální analýzy je zajistit, jak se jednotlivé 

části výkazu podílely na celku (např. na celkové bilanční sumě). [2], [7], [9] 

Pomocí horizontální a vertikální analýzy můžeme zjistit: 

 zda je firma zaměřena především na používání dlouhodobého či oběžného majetku, 

 zda je firma financována především cizím nebo vlastním kapitálem. 
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů  

K analýze a řízení finanční situace podniku slouží rozdílové ukazatele označované jako fondy 

finančních prostředku. Fond je chápan jako shrnutí vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. 

jako rozdíl mezí souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv. [9] 

4.2.1 Čistý pracovní kapitál  

Čistý pracovní kapitál je rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými 

dluhy. Zbývající část oběžných aktiv není vázána a může sloužit na úhradu neplánovaných 

výdajů nebo k rozšiřování činnosti podniku. Čistý pracovní kapitál každá firma potřebuje ke 

svému fungování. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo. Nulový nebo 

hodně nízký pracovní kapitál znamená, že firma nemá čím zaplatit svoje závazky. Naopak 

příliš vysoké kladné číslo znamená, že firma je financována z dlouhodobých cizích zdrojů 

nebo z vlastního kapitálu. [5], [9] 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejčastěji používanou metodou pro hodnocení 

finanční stability a výkonnosti firmy. Je označována za jádro finanční analýzy a její metodiky 

a často je z finanční analýzou ztotožňována. Analýza poměrových ukazatelů používá pro 

hodnocení vzájemný poměr dvou (či několika) položek účetních výkazu mezi sebou. 

Umožňuje tak rozšířit vypovídací schopnost dat obsažených v účetních výkazech a posuzovat 

další stránky finanční situace a nalézt příčinné souvislosti. [5] 

4.3.1 Ukazatelé rentability  

Rentabilita neboli výnosnost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet zisk použitím 

investovaného kapitálu. Je to v praxi nejčastěji používaný ukazatel, protože slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. [7] 

V praxi se nejčastěji používají další ukazatele: 

 rentabilita aktiv, 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita investovaného kapitálu, 

 rentabilita tržeb. 
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Rentabilita aktiv. Měřením ROA manažeři firmy posuzují výkonnost veškerého kapitálu 

fungujícího v podniku bez ohledu na jeho původ. [5] 

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 [%]  (4) 

Rentabilita vlastního kapitálu. Ukazatel reprezentuje zájem vlastníků: se ziskem je 

porovnáván pouze vlastní kapitál. Měřením ROE vyjadřujeme výnosnost vloženého kapitálu. 

[6], [8]  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 [%]   (5) 

Rentabilita investovaného kapitálu. Nejčastěji je používán jako ukazatel měřicí výnosnost 

dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku. Je důležitý ukazatel pro investory a 

věřitele, především banky. [4], [5] 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 [%] (6) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje schopnost podniku dostávat zisk při dané úrovní tržeb, resp. 

výnosu. Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitém ukazatelem pro hodnocení 

úspěšností podnikání. [4], [5] 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
× 100 [%] (7) 

Existuje vazba mezi rentabilitou a likviditou podniku, proto při hodnocení výkonnosti 

podniku tyto dva ukazatele jsou spojované. 

4.3.2 Ukazatelé zadluženosti  

Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost může být i 

vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. Občas růst zadluženosti může 

přispět k celkové rentabilitě, a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje 

riziko finanční nestability. V jakémkoliv typu podniku v praxi nepřichází v úvahu, že by 

podnik financoval veškerá svá aktiva pouze z vlastního kapitálu, anebo naopak jen z kapitálu 

cizího. Financování aktiv pouze z vlastního kapitálu snižuje celkovou výnosnost vloženého 

kapitálu. Naopak financování společnosti jen z kapitálu cizího bude spojeno s obtížemi při 

jeho získávání. [3], [7], [8], [9] 
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Základní ukazatele jsou: 

 celková zadluženost, 

 míra zadluženosti, 

 koeficient samofinancování. 

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) je základním ukazatelem zadluženosti, 

charakterizuje finanční úroveň analyzované společnosti. Ukazuje nám míru krytí aktiv 

podniku cizími zdroji. Čím je vyšší podíl vlastního kapitálu, tím je vyšší záchrana proti 

ztrátám věřitelů v případě likvidace podniku. Proto věřitelé preferují nízký ukazatel 

zadluženosti. [4], [9] 

 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 [%]  (8) 

Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti) je dost významný ukazatel pro banku z hlediska 

poskytnutí úvěru. Pro toto posuzování je důležitý časový vývoj koeficientu zadluženosti, zda 

se podíl cizích zdrojů zvyšuje, či snižuje. Ukazatel signalizuje, do jaké míry by mohly být 

ohroženy nároky věřitelů. Optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního kapitálu. 

[4] 

 𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100 [%] (9) 

Koeficient samofinancování vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována 

penzemi akcionářů. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti pro hodnocení celkové finanční situace.  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 [%] (10) 

4.3.3 Ukazatelé likvidity  

Likvidita je souhrn všech potenciálně likvidních prostředku, které vlastní podnik pro úhradu 

svých krátkodobých závazku. [9] 

V praxi používáme nejčastěji následující ukazatele likvidity: 

 okamžitá likvidita, 

 pohotová likvidita, 
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 běžná likvidita.  

Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) měří schopnost podniku uhradit právě splatné 

dluhy. Je považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, jelikož udává schopnost podniku 

zaplatit své okamžitě splatné závazky „ihned“ – tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních 

účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. [2], [9] 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 (11) 

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 - 0,5) 

Pohotová likvidita (neboli likvidita II. stupně) vyjadřuje schopnost podniku vyrovnat závazky 

bez prodeje zásob, které jsou považovány za nejméně likvidní zdroj. [2] 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 (12) 

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2)  

Běžná likvidita (neboli likvidita III. stupně) nám říká, kolikrát mají být oběžná aktiva větší 

než krátkodobé závazky, neboli kolikrát podnik je schopen uspokojit své věřitele, kdyby v 

určitém momentu přeměnil tato oběžná aktiva na hotovost. [2], [7] 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (13) 

(doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5) 

4.3.4 Ukazatelé aktivity  

Tento ukazatel se snaží měřit, jak efektivně a úspěšné management podniku využívá své 

aktivy. Protože ukazatel poměřuje nejčastěji tokovou veličinu totiž tržby k stavové veličině 

neboli aktiva. Ukazatelé aktivity můžeme rozdělit na dvě skupiny[3]: 

 Obratovost – počet obrátek za určíte období (nejčastěji 1 rok). 

 Doba obratu aktiv – ukazuje, kolik dnů (příp. let) trvá jedna obrátka.  

Mezi ukazatele aktivity, které jsou nejvíc v praxi využívané, patří: 

 obrat celkových aktiv, 
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 obrat zásob, 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazků. 

Obrat celkových aktiv, který bývá též označován jako produktivita vloženého kapitálu, měří 

efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. [7] 

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (14) 

Obrat zásob nám sděluje, kolikrát je během roku každá položka zásob prodána a znovu 

uskladněna. Přináší tedy přehled o úrovni likvidity těchto zásob. Vysoký obrat zásob rovněž 

podporuje důvěru v ukazatel běžné likvidity. Naopak při nízkém obratu a nepoměrně 

vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že podnik má zastaralé zásoby. [9] 

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (15) 

Doba obratu zásob udává, průměrný počet dnů, za které podnik prodá své zásoby. Jinak 

řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe finanční prostředky. [9] 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/365
 [ve dnech] (16) 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, za jak dlouhou dobu (v průměru) podnik obdrží platby od 

svých odběratelů. [4] 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/365
 [ve dnech] (17) 

Doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Teno ukazatel 

by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. [4] 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/365 
 [ve dnech] (18) 

 



15 

 

4.4 Souhrnné indexy hodnocení  

Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou charakteristiku celkové finančně-

ekonomické situace a výkonnosti podniku pomoci jednoho čísla. Jejich vypovídací schopnost 

je však nižší, jsou vhodné pouze pro rychlé a globální srovnání řády podniků a mohou sloužit 

jako orientační podklad pro další hodnocení.  

4.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů  

Pyramidová soustava ukazatelů umožňuje systematicky posoudit minulou, současnou a 

budoucí výkonnost podniku. Pyramidové soustavy ukazatelů jsou založeny na postupném 

rozkladu tzv. vrcholového ukazatele. Cílem pyramidových soustav je na jedné straně popis 

vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analýza složitých vnitřních 

vazeb v rámci pyramidy. Příkladem pyramidové soustavy ukazatelů je rozklad ukazatele 

ROE, který byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de 

Nomeurs. [7], [9] 

 

Obr. 1 Příklad Du Pontova diagramu - rozklad ukazatele ROE. [online]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza (cit. 20.04.2017) 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou sečítány nákladové položky a 

jejich odečtením od tržeb se získá čistý zisk. Pravá strana Du Pont je ukazatel pákového 
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efektu čili převracená hodnota ekvity ratio. Přítomnost tohoto ukazatele znamená využití ve 

větším rozsahu cizího kapitálu, při určitých faktorech můžeme dosáhnout vyšších hodnot 

vlastního kapitálu. [7], [9] 

4.4.2 Bankrotní modely  

Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik do nějaké doby zbankrotuje. Model 

vychází z předpokladu, že v podniku několik let před bankrotem dochází k jistém odlišnostem 

ve vývoji, charakteristickým právě pro podniky ohrožené úpadkem. Problémy nejčastěji 

vznikají s rentabilitou, běžnou likviditou a výši čistého pracovního kapitálu. [6] 

Altmanův model  

 V roce 1968 provedl prof. Edward Altman statistickou analýz ukazatelů charakterizující 

finanční situaci souboru firem v letech 1946 - 1965. Při své prací vycházel ze vzorku údajů 

podniků, které ve sledovaném období prosperovaly, nebo později zbankrotovali. Na této bázi 

pak vyvinul model, který má za cíl odlišit podniky s velkou pravděpodobností úpadku od 

podniků, kterým toto nebezpečí nehrozí. [5], [6] 

𝑍 = 3,3 ×
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,6 ×

𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑗𝑚ě𝑛í

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢
+ 1,4 ×

𝑧𝑎𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑣ý𝑑ě𝑙𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+

1,2 ×
𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢
 (19) 

Výsledné hodnoty Z analýzy, pak interpretujme jak:  

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

 1,8 < Z < 2,7 – šedá zóna nevyhrazených výsledků,  

 Z < 1,2 – firma je ohrožena vážnými finančními problémy. [3] 

4.4.3 Bonitní modely  

Bonitní modely slouží pro diagnostiku finančního zdraví podniku.  Málokteré bonitní modely 

však doopravdy využívají skutečných oborových hodnot, většinou pracují s nějakými uměle 

stanovenými konstantami, které mají charakterizovat dobrý nebo špatný podnik. [6] 
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5 Praktická část 

V této časti, provedu finanční analýzu pro společnost Alma Stone a.s., při které aplikuji 

metody a ukazatele uvedené v teoretické části. 

5.1 Analýza absolutních ukazatelů  

V této kapitole provedu horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazů zisku a ztrát pro 

společnost Alma Stone a.s. 

5.1.1 Horizontální analýza  

Horizontální analýza rozvahy 

 

V příloze A naleznete Horizontální analýzu rozvahy aktiv 

Celková aktiva společnosti se v roce 2010 snížila o 1 356,9 tis. UAH, neboli 1,07%. Toto 

snížení je spojeno s výrazným snížením dlouhodobých aktiv o 23 116,3 tis. UAH. V roce 

2011 se celková aktiva společnosti snížila o 22 366,1 tis. UAH, neboli 17,78%, což bylo 

způsobeno poklesem hodnoty dlouhodobého majetku. V roce 2012 se toto číslo zvýšilo o 

11 568,1 tis. UAH, neboli 11,19% a bylo určeno především na pořízení dlouhodobého 

majetku. V roce 2013 se toto číslo snížilo na 2 146,3 tis., neboli 1,87%, a to vlivem poklesu 

zásob. V roce 2014 se toto číslo zvýšilo na 2 184,5 tis., neboli 1,93% v důsledku růstu 

hotových výrobků. 

Struktura oběžných aktiv společnosti za rok 2010 měla pozitivní tendenci. Zásoby se zvýšily 

o 162,9 tis. UAH, neboli 297,81% oproti roku 2009. Výrobky se zvýšily o 410,7 tis. UAH, 

neboli 75,29%. Pohledávky vzrostly o 1 930,6 tis. UAH, neboli 167,27%. Peníze v národní 

měně se zvýšily o 8,9 tis. UAH, neboli 741,67% a pouze jiná oběžná aktiva poklesla o 276 tis. 

UAH, neboli 48,31%. V roce 2011 se situace zhoršila: součet oběžných aktiv se snížil o 

20 397,3 tis. UAH, neboli 33,52%. Toto snížení ovlivnil pokles výrobku o 600,9 tis. UAH, 

neboli 62,84%. Jiná oběžná aktiva poklesla o 249,6 tis. UAH, neboli 84,52%.  

V roce 2012 byla dynamika společnosti také pozitivní. Zásoby se zvýšily o 29,3 tis. UAH, 

neboli 2,23% ve srovnání s rokem 2011. Pohledávky z obchodních vztahů vzrostly o 1 897,5 

tis. UAH, neboli 59,89%, pohledávky ze státního rozpočtu se zvýšily o 1,5 tis. UAH, neboli 

51,72%. Jiné pohledávky vzrostly o 11 322,6 tis. UAH, neboli 31,87%, peníze v národní 

měně se zvýšily o 23 tis. UAH, neboli 67,65%, jiná oběžná aktiva vzrostla o 262,1 tis. UAH, 

neboli 573,52%.  
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Za 2013 se dynamika rozvoje podnikání zhoršila. Zásoby klesly o 782,7 tis. UAH, neboli 

58,3% (ve srovnání s rokem 2012), pohledávky z obchodních vztahů se snížily 1 595,1 tis. 

UAH, neboli 31,49%, peníze v národní měně se významně zvýšily o 285,5 tis.  UAH, neboli 

500,88%, jiná oběžná aktiva se snížila o 185,7 tis. UAH, neboli 60,33%. 

V roce 2014 dynamika společnosti nebyla stabilní. Výrobky se zvýšily o 241,9 tis. UAH, 

neboli 81,89%; pohledávky z obchodních vztahů se významně snížily o 887,3 tis. UAH, 

neboli 25,56%, pohledávky ze státního rozpočtu se významně zvýšily o 494,6 tis. UAH, 

neboli 88,32%, od zálohy na daň z příjmu právnických osob. 

To znamená, že během 2010-2014 roku společnost snížila svůj obrat, a to zejména v penězích 

v národní měně, a proto se projevily negativní trendy v jejich práci. 

V příloze B je zobrazená Horizontální analýza rozvahy pasiv.  

Při analýze pasiv rozvahy společnosti je třeba podotknout, že v roce 2010 se závazky 

dlouhodobé snížily o 552,5 tis. UAH, neboli 50,14%. V roce 2011 se toto číslo snížilo na 

549,4 tis. UAH, neboli 100%. Tento fakt souvisí s tím, že společnost splatila dlouhodobé 

úvěry. Během let 2012−2014 firma nepotřebovala dlouhodobé úvěry. Také snížila krátkodobé 

závazky z krátkodobých bankovních úvěrů. V roce 2010 na 6 510,4 tis. UAH, neboli 98,56%, 

v roce 2011 na 70,8 tis. UAH, neboli 74,45%, v roce 2012 na 24,3 tis. UAH, neboli 100%. 

Naopak v průběhu let 2013−2014 se krátkodobé závazky z krátkodobých bankovních úvěrů 

zvýšily: v roce 2013 na 1 640,0 tis. UAH, neboli 100% a v roce 2014 360,0 tis. UAH, neboli 

21,95%. Bylo to způsobeno tím, že podnik potřeboval peníze. Je třeba poznamenat, že v roce 

2014 závazky vůči zaměstnancům se zvýšili na 94,1 tis. UAH, neboli 200,64% ve srovnání s 

2013.  

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát v letech 2009−2014 je uvedena v příloze E 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Výkaz z roku 2009 byl zahrnut z důvodu 

úspěšnosti sledované společnosti v tomto roce, což poskytuje lepší celkový obraz o 

hospodaření společnosti. 

Po provedení horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát lze vyvodit následující závěry (pozn. 

Údaje ukazují srovnání s rokem 2009): 
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Čisté tržby z prodeje zboží a služeb společnosti v roce 2014 se oproti roku 2009 zvýšily o 

8 694,8 tis. UAH, neboli 252,82%, hlavním důvodem je nárůst výroby a zvýšená poptávka po 

ní, ale ve srovnání s rokem 2013 tržby klesají o 13 478 tis. UAH, neboli 52,7%. 

Náklady na zboží a služby, vzhledem k nárůstu výroby a prodeje, v období 2009−2014 

vzrostly o 4 352,5 tis. UAH, neboli 240,8%. V roce 2013 již ale vidíme negativní tendence ke 

snížení prodeje a snížení výrobních nákladů, respektive pokles o 5 785,8 tis. UAH, neboli 

48,2%.  

Jiné provozní náklady pro období 2009−2014 se zvýšily o 5 550 tis. UAH, neboli 148,95%, 

vzhledem k dynamickému rozvoji podniku v daných letech.  

Čistý zisk společnosti se v roce 2014 ve srovnání s rokem 2009 v absolutním měření zvýšil o 

140,5 tis. UAH, neboli 1 080,8% v důsledku zvýšení čistých tržeb z prodeje zboží a služeb a 

výraznému poklesu jiných nákladů. Ve srovnání s rokem 2013 je ale společnost ve ztrátě ve 

výši 1 789,1 tis. UAH, neboli 204,1% vzhledem ke zhoršující se politické a finanční situaci na 

Ukrajině. 

Po provedení horizontální analýzy společnosti Alma stone a.s. za léta 2009 − 2014 lze vyvodit 

následující závěry: společnost se rozšiřovala od roku 2009 do roku 2013, což potvrzuje růst 

finančních a ekonomických ukazatelů. V roce 2014 ale vidíme negativní trendy ve vývoji. Ty 

jsou způsobeny zhoršující se politickou situací na Ukrajině a anexí Krymského poloostrova 

Ruskem, což vedlo ke snížení výroby společnosti. 

5.1.2 Vertikální analýza. 

Vertikální analýza rozvahy 

Při vertikální analýze dat aktiv společnosti, které naleznete v příloze C Vertikální analýza 

rozvahy aktiv lze vyvodit následující závěry. 

Podíl oběžných aktiv v rozvaze je přibližně třetina hodnoty aktiv společnosti v roce 2009, což 

bylo 30,74%. V roce 2010 však došlo k nárůstu podílu této částky na 17,64%, čemuž celkem 

odpovídalo 48,38%, což je spojeno se zvýšením velikosti výroby, a tudíž i hotových výrobků 

a dalších oběžných aktiv. V roce 2011 se podíl oběžných aktiv snížil o 9,27% a celkem tvořil 

39,11%. V roce 2012 se podíl oběžných aktiv opět zvýšil na 7,79%, celkem tedy 46,90%. V 

roce 2013 podíl klesl na 4,48% a rovnal se 42,42%, v roce 2014 vzrostl o 0,5%. 
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Negativním faktorem v období 2009−2014 je ale zároveň nedostatek finančních prostředků na 

nákup materiálu a materiálních výrobních faktorů, které ovlivnili zhoršení finančních 

výsledků společnosti. 

Podíl dlouhodobého majetku v rozvaze firmy v roce 2009 byl 69,3% a v roce 2010: 51,62%, 

v 2011: 60,89, v roce 2012: 53,10%, v roce 2013: 57,54% a v roce 2014: 56,05%. 

Významnou část dlouhodobých aktiv ovlivnil dlouhodobé finanční investice (prostřednictvím 

investování do cenných papírů). Výkyvy tohoto ukazatele byly řešeny nákupem a prodejem 

cenných papírů. 

Podíl jiných pohledávek v objemu aktiv na konci roku 2014 se ve srovnání s rokem 2009 se 

zvýšil o 11,56% a činí 40,17%. To znamená, že společnost potřebuje vytvořit více stabilní 

vztahy se zákazníky, které sníží položku pohledávek v rozvaze a zvýší podíl finančních 

platebních prostředku ve struktuře rozvahy. 

V příloze D je znázorněna vertikální analýza rozvahy pasiv.  

Vlastní kapitál společnosti v roce 2009 byl 67,97%  v roce 2010: 48,4%  v roce 2011: 57,07% 

v roce 2012: 59,77% v roce 2013: 61,68% v roce 2014: 59,7% z celkových pasiv, který udává 

průměrnou míru rizika bankrotu firmy. 

Podíl dlouhodobého dluhu společnosti na konci roku 2014 se snížil o 0,87% ve srovnání s 

rokem 2009 a začal se rovnat nule, což je spojené se splácením dlouhodobého úvěru. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Při provedení vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát, která je ukázaná v příloze F Vertikální 

analýza výkazu zisku a ztrát, lze vyvodit následující závěry: 

Podíl nákladů na prodané zboží a služby do čistého zisku v roce 2009: 52,6%, v roce 2010: 

38,3%, což je o 14,3% méně ve srovnání s rokem 2009. To znamená, že společnost snížila 

náklady na přípravu výroby, výrobu a uvádění na trh. V roce 2011 toto číslo opět vzrostlo o 

23,5%, což znamená, že společnost zvýšila náklady na přípravu výroby, výrobu a uvádění na 

trh, což je ale spojené s rozšířením sortimentu vyráběné produkce. V roce 2012 se toto číslo 

zvýšilo o 7,4%, což je také spojené s rozšířením sortimentu vyráběné produkce. V roce 2013 

vidíme výrazný pokles tohoto ukazatele o 22,6% ve srovnání s 2012 (celkem 46,6%), kvůli 
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optimalizaci výrobních nákladů a realizaci produkce. V roce 2014 vidíme malý nárůst tohoto 

ukazatele ve srovnání s 2013 o 4,2%, což bylo způsobeno růstem cen pro přepravu zboží. 

Jiné náklady v čistém zisku měli výrazné výkyvy za období od 2009−2014 od -591,1% v roce 

2009 na 18,3% v roce 2014. Velká část dané položky výkazu zisku a ztrát byla v roce 2009 

591,1% a v roce 2010 473,0%. To je způsobeno odpisy dlouhodobého finančního majetku 

(zrušení podílů v jiných společnostech, které se berou v úvahu v rozvaze jako finanční 

investice). 

Finanční výsledek (hospodářský výsledek) společnosti v roce 2009 byl zisk. Podíl zisku na 

čistých tržbách činil 450,1%, neboli 15 480,1 tis. UAH, ale v roce 2010 se situace změnila a 

společnost byla ve ztrátě -25 519,5 tis. UAH, neboli -497,1%. Pokles především vznikl v 

důsledku znehodnocení dlouhodobého finančního majetku (zrušení podílů v jiných 

společnostech, které jsou brány v úvahu v rozvaze jako finanční investice). V 2011společnost 

zvládla snížit ztrátu na 23 658,6 tis. UAH. Tyto tržby byly způsobeny úspěšným prodejem 

korporativních práv, které společnost vlastnila. V roce 2012 rovněž vznikla pozitivní 

dynamika, společnost byla v zisku 9 697 tis. UAH, což představuje 75,5% z čistých tržeb. To 

bylo způsobeno především výhodným prodejem korporativních práv, které společnost 

vlastnila. V roce 2013 se objevuje tendence ke snížení výnosů. Vidíme, že s rostoucími tržby 

silně vzrostly i náklady společnosti. Kvůli tomu klesl zisk společnosti ve srovnání s 2012 na 

7820,3 tis. UAH, neboli 72,1%, celkem měl tedy hodnotu 876,7 tis. UAH, což činilo 3,4% 

čistých tržeb. V roce 2014 se tendence zhoršila, společnost byla ve ztrátě ve výši 912,4 tis. 

UAH. To bylo způsobené hlavně zhoršující se politickou situací a anexí poloostrova Krym, 

Ruskou federací, což se odrazilo na zhoršení průmyslové a obchodní situace podniku. 

5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

5.2.1 Čistý pracovní kapitál  

V tabulce 1 jsou ukázané výpočty čistého pracovního kapitálu.  

Tab. 1 Čistý pracovní kapitál 

 

V roce 2010 a 2011 vidíme, že podnik není schopen uhradit své krátkodobé závazky. V těchto 

letech firma neměla dostatečný kapitál na své fungování. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

Čistý pracovní kapitál -3501,4 -3942,9 7661,6 4627,6 4216,4



22 

 

Od roku 2011 do roku 2012 je patrná velká změna, která byla způsobena nárůstem oběžných 

aktiv (hlavně v pohledávkách, hotovosti a ostatních oběžných aktivech). Krátkodobé cizí 

zdroje narostly také vlivem nárůstu závazku za materiál, zboží a služby.    

Jelikož čistý pracovní kapitál by měl být vyjádřen ideálně nízkým kladným číslem, nejlepší 

výsledky byly zaznamenány v roce 2014. Firma byla schopna zaplatit své krátkodobé 

závazky, přitom jí k dispozici zůstalo dostatečné množství provozních prostředků. 

 

Obr 2. Čistý pracovní kapitál 

5.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této kapitole budou vypočítané ukazatelé rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity. 

5.3.1 Ukazatelé rentability 

V tabulce 2 naleznete výpočty ukazatelů rentability. 

Tab. 2 Ukazatelé rentability 

 

Při pohledu na tabulku lze vidět, že jediný rok, kde jsou uspokojivé výsledky, je rok 2012. V 

tomto roce měla společnost vyšší zisk ve srovnání s rokem 2011, kdy byla ve ztrátě. Také se 

Ukazatelé rentability v [%] 2010 2011 2012 2013 2014

Rentabilita aktiv -20,18 -1,62 8,4 0,77 -0,8

Rentabilita vlastního kapitálu -41,92 -3,15 14,11 1,26 -1,32

Rentabilita investic -41,5 -3,15 14,11 1,26 -1,32

Rentabilita tržeb -497,15 -19,43 75,55 3,42 -7,52
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zvýšila hodnota vlastního kapitálu, což souvisí s úhradou velké části nepokryté ztráty. Zvýšila 

se hodnota celkových aktiv, což bylo ovlivněno nárůstem zásob a oběžných aktiv, hlavně 

pohledávek. 

 

Obr. 3 Ukazatelé rentability I 

 

Obr. 4 Ukazatelé rentability II 

Je třeba poznamenat, že při provedení poměrových ukazatelů na Ukrajině za tržby považují 

položku výkazu zisku a ztrát 030, což jsou čisté tržby z prodeje zboží a služeb, neberou tedy 

do úvahy položky jiné tržby z provozní činnosti a položku jiné tržby. 
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Při provedení analýzy ukazatelé rentability lze tedy postupovat dvěma způsoby. Bud´ sestavit 

analýzu ukazatelé rentability, považující za tržby položku 010 výkazu zisku a ztrát, což je 

položka tržby z prodeje zboží a služeb, nebo položku 070 celkové čisté tržby, která v sobě 

zahrnuje položky čisté tržby z prodeje zboží a služeb, jiné provozní tržby a jiné tržby. 

V tabulce 3 je znázorněna rentabilita tržeb, kdy je za tržby považována položka 010 výkazu 

zisku a ztrát. 

Tab. 3 Rentabilita tržeb 

 

Rentabilitu tržeb pro rok 2014 nelze vypočítat, jelikož od roku 2014 se změnil přehled výkazu 

zisku a ztrát. 

V tabulce 4 je znázorněna rentabilita tržeb, kdy je za tržby považována položka 070 z výkazu 

zisku a ztrát. 

Tab. 4 Rentabilita tržeb 

 

5.3.2 Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti jsou uvedeny v tabulce 5.  

Tab. 5 Ukazatelé zadluženosti 

 

Při analýze ukazatelů zadluženosti lze říct, že se každý rok finanční situace podniku 

zlepšovala. Nejvyšší procento celkové zadluženosti bylo v roce 2010, kdy měl podnik ještě 

dlouhodobý úvěr. Od roku 2011 byl tento úvěr splacen. Nejlepší výsledky podle ukazatelů 

celkové zadluženosti a míry zadluženosti dosáhl podnik v roce 2013. V tomto roce byla 

nejnižší hodnota cizích zdrojů za celé analyzované období. Podle koeficientu 

Ukazatelé rentability v [%] 2010 2011 2012 2013

Rentabilita tržeb -414,2 -16,17 62,6 2,84

Ukazatelé rentability v [%] 2010 2011 2012 2013 2014

Rentabilita tržeb -495,4 -12,96 36,49 1,92 -5,39

Ukazatelé zadluženosti v [%] 2010 2011 2012 2013 2014

Celková zadluženost 51,6 42,9 40,2 38,3 40,3

Míra zadluženosti 106,6 75,2 67,3 62,1 67,46

Koeficient samofinancování 48,4 57,07 59,8 61,7 59,8
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samofinancování byly nejlepší výsledky v roce 2013, kdy byla hodnota vlastního kapitálu 

nejvyšší za celé analyzované období.   

 

Obr. 5 Ukazatelé zadluženosti 

5.3.3 Ukazatelé likvidity  

V tabulce 6 jsou vypočteny ukazatelé likvidity.  

Tab. 6 Ukazatelé likvidity 

 

Ne všechny oběžné prostředky, které náleží podniku, mají stejný stupeň likvidity, tedy stejnou 

schopnost být v případě potřeby rychle realizovány na peníze. Je proto nutné určit jejich 

strukturu. Je třeba poznamenat, že nejlikvidnější je hotovost a vysoce likvidní cenné papíry. 

Dále mají, podle podmínek ukrajinského trhu, nejvyšší likvidnost zásoby a hned poté 

pohledávky. V zemích s vyspělými tržními ekonomikami mají pohledávky vyšší stupeň 

likvidity než zásoby pro splácení pohledávek v souvislosti s rozvojem účinného mechanismu 

v těchto zemích. 

Koeficient okamžité likvidity je nejpřísnějším ukazatelem likvidity. Optimální rozmezí je 

0,2−0,5, po celou analyzovanou dobu (2010−2014) se toto číslo pohybovalo v rozmezí 

Ukazatelé likvidity 01.01.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Okamžitá likvidita 0,00003 0,00016 0,00077 0,00123 0,00792 0,00213

Pohotová likvidita 0,957 0,923 0,873 1,124 1,084 1,063

Běžná likvidita 0,986 0,946 0,911 1,166 1,107 1,09
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0,00003−0,00792. To ukazuje, že společnost v průběhu 2010−2014 let nezvládla splatit část 

krátkodobých závazků. 

Koeficient pohotové likvidity: Optimální hodnota tohoto ukazatele je 0,7−1,2. Během období 

2010−2014 se ukazatel pohyboval v rozmezí od 0,873 do 1,124. Vidíme tedy, že by 

společnost mohla vyplatit pohotové závazky velmi rychle. 

Koeficient běžné likvidity: Během analyzovaného období tento poměr neodpovídá 

doporučené hodnotě v rozmezí 1,5−2,5 a hodnota oběžných aktiv této společnosti je menší 

než hodnota krátkodobých závazků. To znamená, že společnost je považována za insolventní. 

Ale v roce 2012 se tento koeficient zvětšil na hodnotu 1,166, v roce 2013 − 1,107, v roce 

2014 − 1.090. Pořád to ale nebylo dostačující, aby společnost mohla uspokojit svoje věřitele. 

Vidíme tedy, že společnost nemá dostatek zdrojů pro své splatné závazky. 

 

Obr. 6 Ukazatelé likvidity 

5.3.4 Ukazatelé aktivity 

Při výpočtu ukazatelé aktivity budeme postupovat stejným způsobem jako u výpočtu 

ukazatelé rentability. Tedy v tabulce 7 ukazatelé aktivity budeme za tržby považovat položku 

010 z výkazu zisku a ztrát. 
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Tab. 7 Ukazatelé aktivity 

 

Obrat aktiv je hodně důležitým ukazatelem, jelikož ovlivňuje rentabilitu vloženého kapitálu. 

Nejvyšších hodnot tento ukazatel dosáhl v roce 2012 a 2013, a to hlavně díky tomu, že byla 

snížena aktiva. V roce 2012 o 33,32% a v roce 2013 o 11,23%. 

Podle ukazatelů stálých aktiv byly úspěšné také roky 2012 a 2013. Tuto skutečnost ovlivnil 

nárůst dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 a poměrně vysoké tržby v roce 2012.  

Obrat zásob od roku 2011 do roku 2013 se postupně zvyšuje, což je pro podnik pozitivní 

tendence.  

Doba obratu zásob byla v roce 2010 a 2011 dost vysoká, což znamená, že zásoby dlouho 

ležely na skladě a vázaly tak na sebe finanční prostředky. 

Doba obratu pohledávek je hodně vysoká. Nejhorší výsledky byly v roce 2010, a to až 3 517,5 

dní. To ukazuje na problém ve vztazích s odběrateli. Je třeba provést změny v politice vztahu 

s odběrateli. 

Ukazatel doby obratu závazků ukazuje, jaká je naše platební morálka vůči našim 

dodavatelům. Od roku 2010 do roku 2013 se tento ukazatel snížil na 3 301,1 dní. Daný 

ukazatel je vázán na ukazatele doby obratu pohledávek. Podnik je schopen zaplatit svým 

dodavatelům jen po úhradě dluhu od svých odběratelů. Proto měla společnost v roce 2010 

nejvyšší dobu splacení svých závazků.  

Nelze vypočítat ukazatele aktivity pro rok 2014, jelikož od roku 2014 se změnil přehled 

výkazu zisku a ztrát. 

V tabulce 8 ukazatelé aktivity budeme za tržby považovat položku 070 z výkazu zisku a ztrát. 

 

Ukazatelé aktivity 2010 2011 2012 2013

Obrat aktiv 0,05 0,11 0,13 0,27

Obrat stálých aktiv 0,09 0,18 0,25 0,48

Obrat zásob 5,25 6,89 9,45 36,03

Doba obratu zásob [ve dnech] 69,52 52,98 38,62 10,13

Doba obratu pohledávek [ve dnech] 3517,5 1227,4 1223,5 550,7

Doba obratu závazků [ve dnech] 3812,6 1407,9 1090,1 511,5
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Tab. 8 Ukazatelé Aktivity 

 

Při analýze ukazatelů aktivity na Ukrajině se využívají další ukazatelé: 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
 č𝑖𝑠𝑡é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (20) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢 =
č𝑖𝑠𝑡é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 (21) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
č𝑖𝑠𝑡é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

(𝑥1+𝑥2)∕2
 (22) 

Kde: 

 X1 − celkové pohledávky běžného účetního období,  

 X2 − celkové pohledávky minulého účetního období. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
360

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘
 [𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ] (23) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů =
č𝑖𝑠𝑡é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

(𝑥3+𝑥4)/2
 (24) 

Kde: 

 X3 − pohledávky z obchodních vztahů běžného účetního období,  

 X4 − pohledávky z obchodních vztahů minulého účetního období. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů =

360

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů
 [𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ] (25) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢 =
č𝑖𝑠𝑡é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

(𝑥5+𝑥6)/2
 (26) 

 

Ukazatelé aktivity 2010 2011 2012 2013 2014

Obrat aktiv 0,04 0,14 0,23 0,4 0,15

Obrat stálých aktiv 0,08 0,23 0,44 0,74 0,26

Obrat zásob 4,39 8,6 16,22 53,09 9,68

Doba obratu zásob [ve dnech] 83,14 42,44 22,50 6,88 37,71

Doba obratu pohledávek [ve dnech] 4206 983,3 713,1 373,7 1061,3

Doba obratu závazků [ve dnech] 4589 1127,9 635,4 347 1000,7
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Kde: 

 X5 − celkové závazky běžného účetního období,  

 X6 − celkové závazky minulého účetního období. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
360

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢
  [𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ] (27) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů =
č𝑖𝑠𝑡é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

(𝑥7+𝑥8)/2
 (28) 

Kde: 

 X7 − závazky z obchodních vztahů běžného účetního období, 

 X8 − závazky z obchodních vztahů minulého účetního období. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů =
360

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑡𝑎ℎů
  [𝑣𝑒 𝑑𝑛𝑒𝑐ℎ](29) 

Výpočty jsou znázorněni v tabulce 9 Ukazatelé aktivity 

Tab. 9 Ukazatelé aktivity 

 

5.4 Souhrnné indexy hodnocení 

5.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Při provedení fianační analýzy ukrajinské podniky nevyužívají pyramidové soustavy 

ukazatelů. Abych mohla pyramidové soustavy ukazatelů využít, jako tržby bude chápáná 

položka 070 z výkazu zisku a ztrát. 

Ukazatelé aktivity 2010 2011 2012 2013 2014

Obrat aktiv 0,04 0,08 0,12 0,22 0,11

Obrat vlastního kapitalu 0,08 0,16 0,2 0,37 0,18

Obrat celkových pohledávek 0,11 0,2 0,28 0,52 0,25

Doba obratu celkových pohledávek [ve 

dnech]
3272,72 1800 1285,71 692,31 1440

Obrat pohledávek z obchodních vztahů 2,42 3,06 3,12 6 4,01

Doba obratu pohledávek z obchodních 

vztahů [ve dnech]
148,76 117,65 115,38 60 89,78

Obrat závazků 0,1 0,18 0,28 0,57 0,27

Doba obratů závazků [ve dnech] 3600 2000 1285,7 631,57 1333,33

Obrat závazků z obchodních vztahů 1,47 2,52 1,72 3,46 2,52

Doba obratu závazků z obchodních vztahů 244,9 142,86 209,3 104,05 142,86
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Pyramidový rozklad ukazatelů ROE je udělán pro rok 2012, a to z toho důvodu, že rok 2012 

byl rentabilnější za celé analyzované období.  

Pyramidový rozklad ukazatelů ROE za rok 2012 je znázorněn na obr. 7 pyramidový rozklad 

ukazatelů ROE . 

 

Obr. 7 Pyramidový rozklad ukazatelů ROE roku 2012 

Pyramidový rozklad Du Pont slouží hlavně k tomu, aby bylo možné zjistit, jak jednotlivé 

veličiny ovlivňují tzv. vrcholový ukazatel. Jde tedy vidět, že takto vysoký ukazatel ROE v 

roce 2012 ovlivnily především dost vysoké tržby a poměrně nízká celková aktiva společnosti.  

Pomocí rozkladu Du Pont též můžeme provést kontrolu výpočtu ukazatelů ROA a ROS a také 

ukazatelů obratu aktiv. ROA se rovná 8,4%, ROS 36,49% a ukazatel obratu aktiv se rovná 

0,23, což souhlasí s hodnotami uvedenými v tab. 2, tab. 4 a tab. 8.   
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5.4.2 Bankrotní modely a bonitní modely 

Altmanův model 

Výpočty jsou znázorněni v tabulce 10 Altmanův model 

Tab. 10 Altmanův model 

 

Pro znázornění postupu výpočtu modelu Altman použiji rok 2010. 

𝐴 =
60 840,9

125 767,3
= 0,49 

𝐵 =
−25 519,5

125 767,3
= −0,2 

𝐶 =
5 133,2

125 767,3
= 0,04 

𝐷 =
60 875

(549,4 + 64 342,3)
=

60 875

64 891,7
= 0,94 

𝐸 =
5 151,3

125 767,3
= 0,04 

𝑍 = 1,2 × 0,49 + 1,4 × (−0,2) + 3,3 × 0,04 + 0,6 × 0,94 + 1 × 0,04

= 0,59 − 0,28 + 1,32 + 0,57 + 0,4 = 2,6 

Hodnota indexu v rozmezí 1,2< Z < 2,9 ukazuje, že se společnost nachází v tzv. „šedé zóně” 

nevyhraněných výsledků. Během 2010–2014 se index Z pohyboval v rozmezí od 1,68−2,6. 

Nejnižší koeficient byl v roce 2011, což bylo způsobeno tím, že ve stejnou dobu s růstem 

realizace produkce neproporcionálně narostly náklady spojené s výrobou a následně se 

společnost na konci roku ocitla ve ztrátě. V roce 2010, 2012, 2013, 2014 byl Altmanův 

koeficient také nedostatečný pro stabilní finanční situaci podniku. To vše naznačuje, že je 

třeba zvýšit vysoce likvidní aktiva a snížit náklady ve výrobě. Všechny tyto aktivity pomohou 

vyhnout se bankrotu a zlepšit veškeré finanční ukazatele společnosti. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

Index 2,6 1,68 2,19 2,67 1,927
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Pro vypočet indexu Altman byl použit vzorec vyvinutý v USA, v roce 1968. Jeho modifikace 

Altmanovo Z-score, upravená pro českou ekonomiku, se zpravidla používá pro předpověď 

finančního krachu českých firem.  Nelze použít při hodnocení ukrajinského podniku, jelikož 

index Z-score neodpovídá podmínkám ukrajinské ekonomiky.   

Bonitní modely používané pro hodnocení rizika bankrotu firem nejsou na Ukrajině 

používány, jelikož neodpovídají podmínkám ukrajinského trhu.  
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6 Závěr 

Po provedení vertikální a horizontální analýzy rozvahy Alma Stone a.s. pro období 

2010−2014 lze konstatovat, že struktura rozvahy vykazuje rostoucí tendenci podílu 

dlouhodobého majetku a výrazné snížení podílu oběžných aktiv. Zároveň nacházíme 

zakořeněný negativní trend k poklesu peněz v národní měně. Je nutné snížit závazky vůči 

zaměstnancům a dodavatelům a snažit se přejít od krátkodobých na dlouhodobé úvěry, posílit 

kontrolu nad náklady a také zabránit zneužití finančních prostředků za účelem zvýšení 

výkonnosti finanční stability a likvidity. 

Po provedení horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát Alma Stone a.s. za léta 2009−2014 lze 

provést následující obecné závěry: společnost se postupně vyvinula od roku 2009 do roku 

2013, na což ukazuje růst finančních a ekonomických ukazatelů. Ale v roce 2014 vidíme zlom 

a následně negativní vývoj. To bylo hlavně způsobeno zhoršující se politickou situací na 

Ukrajině a anexí Krymského poloostrova Ruskem, která vedla k omezování výroby a 

ekonomické činnosti podniku. 

Z analýzy ukazatelů aktivity lze vidět, že největší problém je ve vztazích se zákazníky, kteří 

neplatí podniku pohledávky.  Na to ukazuje doba obratu pohledávek. Firma musí navázat 

lepší vztahy se zákazníky, nebo v rozumné víře zpřísnit podmínky obchodování. Toho lze 

docílit například navýšením penále vzniklých při nesplacení pohledávky do doby stanovené v 

obchodní smlouvě. 

Na Ukrajině funguje princip osobního přístupu k odběratelům. Osobní přístup ke každému 

odběrateli spočívá v tom, že doba úhrady pohledávky se určí podle velikosti a výše zakázky 

(pokud je zakázka za nízkou cenu, doba úhrady je kratší, pokud za vyšší, je naopak delší). 

Pokud podnik začne inkasovat peníze od svých odběratelů, bude schopen zaplatit i svým 

dodavatelům, a tím se zlepší ukazatelé aktivity (doba obratu závazku). Vyrovnají se ukazatelé 

likvidity, a hlavně okamžitá likvidita. 

Jednou z nejradikálnějších cest zlepšení finanční situace podniku je zrušení výroby na Krymu 

a zahájení výroby na východní Ukrajině. Regiony bohaté na přírodní vápenec jsou 

Chmelnycká oblast, Ivano Frankivská oblast a Vinnycká oblast. Tento krok je sice velmi 

odvážný, ale v budoucnu pomůže snížit náklady společnosti. Další výhodou budou pak 

náklady na dopravu a náklady na zaměstnance, jelikož v Chmelnycké, Ivano Frankivské a 
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Vinnycké oblasti jsou nižší průměrné mzdy. Tento krok také navíc vytvoří nová pracovní 

místa v daných regionech, což je velký plus s ohledem na vysokou nezaměstnanost v těchto 

regionech.   
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Seznam zkratek 

EBIT  Zisk před zdaněním a úroky 

FA  Finanční analýza 

ROA  Rentabilita aktiv  

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu  

ROS  Rentabilita tržeb 

UAH  Ukrajinská hřivna 

VH  Výsledek hospodaření 

П(С)БО  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

Ukrajinské standardy účetnictví  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A. Horizontální analýza rozvahy aktiv 

 

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

I. Dlouhodobý majetek

Nedokončená výroba -9,9 -0,5 -1935,8 -100 0 0 0 0 0 0

Hlavní zásoby zůstatková 

cena
-38,7 -16,43 -46,5 -23,62 1582,2 1052,69 1584,3 91,45 -462,6 -13,95

Dlouhodobé finanční 

investice 
-23067,7 -26,87 14,6 0,02 -3494,3 -5,56 2292,4 3,86 0 0

Celkem rozdil I. -23116,3 -26,26 -1967,7 -3,03 -1921,1 -3,03 3876,7 6,35 -162,6 -0,71

II. Oběžná aktiva 

Zásoby 162,9 297,81 1096,5 503,9 29,3 2,23 -782,7 -58,3 352,1 41,13

Výrobky 410,7 75,29 -600,9 -62,84 -60,4 -16,99 0,5 0,17 241,9 81,89

Pohledávky z obchodních 

vztahů 
1930,6 167,27 83,3 2,7 1897,5 59,89 -1595,1 -31,49 -887,3 -25,56

Pohledávky za státním 

rozpočtem 
2,1 47,73 -3,6 -55,38 1,5 51,72 1,2 27,27 494,6 88,32

Jiné pohledávky 19523,3 53,13 -20746,9 -36,87 11322,6 31,87 -3780,7 -8,07 2986,5 6,93

Peníze v národní měně  8,9 741,67 -23,9 -2,36 23 67,65 285,5 500,88 -243,9 -71,21

Jiná oběžná aktiva -276 -48,31 -249,6 -84,52 262,1 573,52 -185,7 -60,33 -48,8 -39,97

Celkem rozdil II. 21762,5 55,69 -20397,3 -33,52 13475,6 33,32 -6057 -11,23 2653,2 5,53

III.Náklady budoucích 

období 
-3,1 -73,81 -1,1 -100 4,6 100 34 739,13 -6,1 -15,8

AKTIVA CELKEM -1356,9 -1,07 -22366,1 -17,78 11568,1 11,19 -2146,3 -1,87 2184,5 1,93

20142010

Položka rozvahy 

společnosti

2011 2012 2013
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Příloha B. Horizontální analýza rozvahy pasiv  

 

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

І. Vlastní kapitál 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nerozdělený zisk (neuhrazená 

ztráta) 
-25519,5 -167,37 -1860,9 -20,07 9697 87,1 876,7 61,06 -912,4 -163,19

Celkem rozdil І. -25519,5 -29,54 -1860,9 -20,07 9697 87,1 876,7 1,28 -912,4 -1,31

ІІ. Rezerva budoucích 

nákladů a cílové 

financování 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ІІІ. Dlouhodobé závazky -552,5 -50,14 -549,4 -100 0 0 0 0 0 0

IV. Krátkodobé závazky 

Krátkodobé bankovní úvěry -6510,4 -98,56 -70,8 -74,45 -24,3 -100 1640 100 360 21,95

Krátkodobé dluhy za 

dlouhodobé závazky 
0 0 0 0 0 0 374,7 100 -63,6 -16,97

Závazky z obchodních vztahů -0,4 -0,01 614,4 17,61 6748 164,47 -6878,3 -65,00 1666,9 41,96

Krátkodobé závazky: 

státní rozpočet 5,9 32,07 -8,3 -33,74 46,1 286,33 167,2 2,69 -228,7 -99,69

pojištění -2,2 -11,22 0,7 4,02 1,9 10,5 -0,7 -3,5 1,50 7,77

zaměstnanci -90,1 -64,17 -11,3 -22,46 10,5 26,92 -2,6 -5,25 94,10 200,64

Jiné krátkodobé závazky 31312,3 106,67 -20480,6 -33,76 -4911,1 -12,22 1676,7 4,75 1266,7 3,43

Celkem rozdil IV. 24715,1 62,37 -19955,8 -31,02 1871,1 4,22 -3023 -6,54 3096,9 7,16

PASIVA CELKEM -1356,9 -1,07 -22366,1 -17,78 11568,1 11,19 -2146,3 -1,87 2184,5 1,94

20142010

Položka rozvahy společnosti

2011 2012 2013
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Příloha C. Vertikální analýza rozvahy aktiv  

 

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v tis. 

UAH 

změna v 

%

Aktiva

I. Dlouhodobý majetek

Nedokončená výroba 1945,7 1,531 1935,8 1,539 0 0 0 0 0

Hlavní zásoby: 0 0 0 0 0 0 0

Zůstatková cena 235,5 0,185 196,8 0,156 150,3 0,14535615 1732,5 1,51 3316,80 2,94 3316,8 2,940 2854,2 2,482

Pořizovací cena 793,5 0,624 833,5 0,663 757,4 0,73248666 2423,3 2,11 4402,90 3,90 4402,9 3,902 4422,9 3,846

Odpisy -558 -0,439 -636,7 -0,506 -607,1 -0,5871305 -690,8 -0,60 -1086,10 -0,96 -1086,1 -0,963 -1568,7 -1,363998

Dlouhodobé finanční 

investice 
85860,4 67,541 62792,7 49,928 62807,3 60,7413647 59313 51,59 61605,40 54,60 61605,4 54,604 61605,4 53,566

Celkem rozdil I. 88041,6 69,256 64925,3 51,6 62957,6 60,9 61045,5 53,10 64922,20 57,54 64922,2 57,54 64459,6 56,048

II. Oběžná aktiva 0 0 0 0 0 0 0

Zásoby 54,7 0,043 217,6 0,173 1314,1 1,271 1343,4 1,168 560,7 0,497 560,7 0,497 670,9 0,583

Výrobky 545,5 0,429 956,2 0,760 355,3 0,344 294,9 0,257 295,4 0,262 295,4 0,262 537,3 0,467

Pohledávky z 

obchodních vztahů: 
0 0 0 0 0 0

Čistá realizační cena 1154,2 0,908 3084,8 2,453 3168,1 3,064 5065,6 4,406 3470,5 3,076 3470,5 3,076 2583,2 2,246

Pořizovací cena 1154,2 0,908 3084,8 2,453 3168,1 3,064 5065,6 4,406 3470,5 3,076 0,000 0,000

Opravné položky 

k pohledávkám 

Pohledávky za státním 

rozpočtem 
4,4 0,003 6,5 0,005 2,9 0,003 4,4 0,004 5,6 0,005 5,6 0,005 500,2 0,435

Jiné pohledávky 36747,1 28,906 56270,4 44,742 35523,5 34,355 46846,1 40,747 43065,4 38,171 43065,4 38,171 46051,9 40,043

Peníze v národní měně  1,2 0,001 10,1 0,008 34 0,033 57 0,050 342,5 0,304 342,5 0,304 98,6 0,086

Jiná oběžná aktiva 571,3 0,449 295,3 0,235 45,7 0,044 307,8 0,268 122,1 0,108 122,1 0,108 73,3 0,064

Celkem rozdil II. 39078,4 30,740 60840,9 48,376 40443,6 39,113 53919,2 46,899 47862,2 42,422 47862,2 42,422 50515,4 43,924

III.Náklady budoucích 

období 
4,2 0,003 1,1 0,001 0 0 4,6 0,004 38,6 0,034 38,6 0,034 32,5 0,028

AKTIVA CELKEM 127124,2 100,000 125767,3 100 103401,2 100 114969,3 100 112823 100 112823 100 115007,5 100

01.01.2014 31.12.2014

Položka rozvahy 

společnosti

01.01.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
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Příloha D. Vertikální analýza rozvahy pasiv 

 

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

PASIVA

І. Vlastní kapitál 

Základní kapitál 70147,5 55,180 70147,5 55,776 70147,5 67,840 70147,5 61,014 70147,5 62,175 70147,5 62,175 70147,5 60,994

Nerozdělený zisk (neuhrazená 

ztráta) 
16247,6 12,780877 -9271,9 -7,3722661 -11132,8 -10,766606 -1435,8 -1,2488551 -559,1 -0,495555 -559,1 -0,495555 -1471,5 -1,2794818

Celkem rozdil І. 86395,1 67,96112 60875,6 48,40336 59014,7 57,07352 68711,7 59,76526 69588,4 61,67927 69588,4 61,67927 68676 59,71437

ІІІ. Dlouhodobé závazky 1101,9 0,867 549,4 0,437 0 0 0 0 0 0

IV. Krátkodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 6605,5 5,196 95,1 0,076 24,3 0,024 0 0 1640 1,454 1640 1,454 2000 1,739

Krátkodobé dluhy za 

dlouhodobé závazky 
0 0 0 0 374,7 0,332 374,7 0,332 311,1 0,271

Závazky z obchodních vztahů 3488,8 2,744 3488,4 2,774 4102,8 3,968 10850,8 9,438 3972,5 3,521 3972,5 3,521 5639,4 4,904

Krátkodobé závazky: 0 0 0 0 0 0 0

státní rozpočet 18,4 0,014 24,3 0,019 16,1 0,016 62,2 0,054 229,4 0,203 229,4 0,203 0,7 0,001

pojištění 19,6 0,015 17,4 0,014 18,1 0,018 20 0,017 19,3 0,017 19,3 0,017 20,8 0,018

zaměstnanci 140,4 0,110 50,3 0,040 39 0,038 49,5 0,043 46,9 0,042 46,9 0,042 141 0,123

Jiné krátkodobé závazky 29354,5 23,091 60666,8 48,237 40186,2 38,864 35275,1 30,682 36951,8 32,752 36951,8 32,752 38218,5 33,231

Celkem rozdil IV. 39627,2 31,172 64342,3 51,160 44386,5 42,926 46257,6 40,235 43234,6 38,321 43234,6 38,321 46331,5 40,286

PASIVA CELKEM 127124,2 100,000 125767,3 100 103401,2 100 114969,3 100 112823 100 112823 100 115007,5 100

31.12.2014

Položka rozvahy společnosti

01.01.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 01.01.2014
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Příloha E. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

Čisté tržby z prodeje zboží a služeb 1694,1 49,26 4441,8 86,53 3260,3 34,05 12776,6 99,54 -13478 -52,62

Jiné tržby z provozní činnosti -1244,7 -98,57 1030,7 5726,11 -993,7 -94,76 242,5 440,91 2757,1 926,76

Jiné tržby -36655 -100 3739,8 37398 9943,3 265,87 5863,1 42,85 -17836,3 -91,25

Celkem čisté tržby -36206 -87,54 9212,3 178,83 12209,9 85,01 18882,2 71,06 -28557,2 -62,82

Náklady vynaložené na prodané zboží a 

služby
-157,2 8,7 -3950,4 201,07 -2970,7 50,22 -3060 34,44 5785,8 -48,43

Jiné provozní náklady -540,1 14,5 -738,5 17,31 866,6 -17,32 -9334,3 225,58 4196,3 -31,15

Jiné  náklady -4073,4 20,04 19162,6 -78,52 1506,5 -28,74 -15113,4 404,7 16626,5 -88,21

Celkem náklady -4770,7 18,45 14473,7 -47,52 -597,6 3,7 -27507,7 164,14 26608,6 -60,11

Hospodářský výsledek před zdaněním -40976,2 -264,5 23686 -92,95 11612,3 -646,17 -8625,5 -87,88 -1948,6 -163,79

Daň z příjmů -23,4 180 -27,4 75,27 -54,4 85,27 -194,8 164,81 159,5 -50,96

Čistý zisk (ztráta)   -40999,6 -264,85 23658,6 -92,71 11557,9 -621,09 -8820,3 -90,96 -1789,1 -204,07

Položka výkazu zisku a ztráty

společnosti 

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013
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Příloha F. Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

absolutní 

změna v 

tis. UAH 

změna v 

%

Čisté tržby z prodeje zboží a 

služeb
3439,1 100 5133,2 100 9575 100 12835,3 100 25611,9 100 12133,9 100

Jiné tržby z provozní činnosti 1262,7 36,716 18 0,35066 1048,7 10,9525 55 0,42851 297,5 1,16157 3054,6 25,1741

Jiné tržby 36655 1065,83 0,1 0,00195 3739,9 39,059 13683,2 106,606 19546,3 76,3173 1710 14,0927

Celkem čisté tržby 41356,8 1202,55 5151,3 100,353 14363,6 150,011 26573,5 207,035 45455,7 177,479 16898,5 139,267

Náklady vynaložené na prodané 

zboží a služby
-1807,5 -52,557 -1964,7 -38,274 -5915,1 -61,777 -8885,8 -69,229 -11945,8 -46,642 -6160 -50,767

Jiné provozní náklady -3726 -108,34 -4387,4 -85,471 -5004,6 -52,267 -4138 -32,239 -13472,3 -52,602 -9276 -76,447

Jiné  náklady -20330,2 -591,15 -24282,3 -473,04 -5241 -54,736 -3734,5 -29,096 -18847,9 -73,59 -2221,4 -18,307

Celkem náklady -25863,7 -752,05 -30634,4 -596,79 -16160,7 -168,78 -16758,3 -130,56 -44266 -172,83 -17657,4 -145,52

Hospodářský výsledek před 

zdaněním 
15493,1 450,5 -25483,1 -496,44 -1797,1 -18,769 9815,2 76,4704 1189,7 4,64511 -758,9 -6,2544

Daň z příjmů -13 -0,378 -36,4 -0,7091 -63,8 -0,6663 -118,2 -0,9209 -313 -1,2221 -153,5 -1,2651

Čistý zisk (ztráta)  15480,1 450,1 -25519,5 -497,15 -1860,9 -19,435 9697 75,5495 876,7 3,42302 -912,4 -7,5194

Položka výkazu zisku a ztráty

společnosti 

2009 2010 2011 2012 2013 2014


