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Anotace práce 

 

          Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a zanalyzovat finanční situaci 

společnosti KOOL Trading, spol. s r.o. Finanční analýza a její metody v současnosti 

představují široce uznávané  a užívané způsoby ke stanovení ekonomického „zdraví“ 

podniku. První část práce pojednává o situaci v letech 2001-2005, část druhá podrobněji 

analyzuje účetní období 2006-2007. Analýza hlouběji rozebírá základní účetní výkazy – 

rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Na závěr jsou dle vypočtených ukazatelů, vzneseny návrhy  

a doporučení k udržení pozitivního či k odstranění negativního vývoje firmy. 

 

Klí čová slova: finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát 

 

Diploma work’s anotation 

           

          This thesis describes and analyzes the financial situation of the firm KOOL Trading 

ltd. Financial analysis and the actual methods being used currently represent widely 

accepted and used methods to determine the economic "health" of the company. The first 

half of this thesis deals with the situation during the 2001-2005 period. The second half 

analyzes the 2006-2007 term in detail. This analysis further examines the three basic 

financial statements: balance sheet, profit and loss. Finally, according to calculated 

indicators, there are proposals and recommendations on maintaining the positive  

and removal of the negative development of the company. 

 

Key words: financial analysis, balance sheet, profit and loss 
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Úvod 

          Nedílnou součást finančního řízení firmy představuje finanční analýza, protože 

zabezpečuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným účinkem řídících rozhodnutí  

a skutečností. Smyslem a cílem finanční analýzy je zhodnotit a posoudit finanční zdraví 

podniku, provést podrobný rozbor finančního hospodaření podniku a poukázat  

na jeho slabší i silnější stránky. Při hodnocení a posuzování úspěšnosti podniku  

se zaměřujeme na jeho situaci, kterou zaujímá na trhu. Výsledky hospodaření se potom 

stávají základním kritériem ekonomických rozhodnutí a podnikové finance se dostávají  

do centra pozornosti všech ekonomických subjektů. 

          Úspěch řízení závisí do velké míry na znalosti procesů, které mají být řízeny  

a na faktorech, které na tyto procesy působí. Správně provedená finanční analýza 

představuje základní krok v případě, že firma provádí strategické rozhodnutí, případně 

výsledky provedené finanční analýzy mohou představovat důvod pro přijetí takových 

rozhodnutí.  

          Ve své diplomové práci se zabývám finanční analýzou firmy KOOL Trading, spol. 

s r.o. Diplomová práce úzce navazuje na finanční analýzu této společnosti, kterou jsem 

se zabýval ve své bakalářské práci v roce 2007. Finanční analýza provedená v této práci 

má  více analytičtější charakter a je rozšířena o řadu metod a rozborových technik.  

Kromě rozboru absolutních ukazatelů věnuji pozornost pyramidové analýze a procentnímu 

rozboru. 

          Cílem diplomové práce je na základě všech dostupných podkladů podrobně 

zanalyzovat a zhodnotit ekonomickou situaci podniku KOOL Trading, spol. s r.o. 

Nedílným cílem je sestavení pyramidálního rozkladu rentability vlastního 

kapitálu na jednotlivé a dílčí ukazatele a přehledné, jasné zachycení jednotlivých vlivů 

těchto analytických ukazatelů na ukazatel syntetický.  

          Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části se zaměřím  

na stručnou charakteristiku ekonomiky firmy, jejíž podrobnější profil byl popsán již 

v bakalářské práci. Součástí je zhodnocení za pomocí analýzy poměrových ukazatelů 

situace v podniku za období 2001 – 2005. V druhé části aplikuji horizontální a vertikální 

analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát, Du Pontův pyramidální rozklad a analýzu 

poměrových ukazatelů za období 2006 – 2007.  V třetí částí na základě problémových 
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oblastí daného systému navrhuji formou doporučení konkrétní možná řešení, která mohou 

vést ke zvýšení ekonomické stability podniku 

          Doufám, že tato finanční analýza bude zdrojem informací nejen pro mne,  

ale i pro manažery, investory, zákazníky, konkurenci, dodavatele a další subjekty, 

které se o tuto firmu zajímají nebo budou v budoucnu zajímat. Závěrem bych chtěl 

poděkovat prof. Ing. Jaroslavu Dvořáčkovi, CSc. za cenné rady a konzultace při tvoření 

této diplomové práce. 
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1. Základní charakteristika ekonomického vývoje firmy 

KOOL Trading, spol. s r.o. 

 

1.1 Profil společnosti 

 

           Firma KOOL Trading, spol. s r.o. je následníkem tradice projektování a výroby 

pásových dopravníků, technologických linek a ocelových konstrukcí pro kamenoprůmysl 

ve městě Třešť. Velmi vysoké hodnocení zaujímá společnost v oblasti přepravy  

a zpracování nerostných surovin v České republice i v ostatních zemích Evropy. 

V současnosti má k dispozici moderně vybavený a zkušený projekčně konstrukční tým,  

na který navazuje kvalitní výrobní, montážní a servisní základna. Praxe vedoucích 

pracovníků zaručuje vysokou úroveň know-how, která se odráží v účelnosti, kvalitě, 

spolehlivosti a užitných vlastnostech  strojů a zařízení.  

 

          Předmětem podnikání je: 

 

• zámečnictví 

• projektová činnost ve výstavbě 

• inženýrská činnost v investiční výstavbě 

• činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, strojírenství, hutnictví, 

energetiky, těžebního průmyslu a úpravárenství 

• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

• výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 

• výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

• výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

• povrchové úpravy a svařování kovů 

• poskytování technických služeb 

• pronájem a půjčování věcí movitých 

• specializovaný maloobchod 

• velkoobchod 

• projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost 
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• projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

• montáž, opravy, zkoušky a prohlídky technologických zařízení při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. 

 

          Firma rozšířila svoji působnost i do zahraničí. V roce 2005 založila dceřinou 

společnost KOOL BG OOD Plovdiv, která se zaměřuje na inženýrskou činnost 

především v Bulharsku a okolních zemích. V roce 2007 zde firma investovala nemalou  

částku do vlastních výrobních a skladovacích prostor a zahájila činnost v oboru návrhy 

a realizace technologických linek v kamenoprůmyslu. 

 

1.2 Finanční analýza společnosti KOOL Trading, spol. s r. o. 

 

          Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejíchž cílem je zjistit a vyhodnotit 

komplexně finanční situaci podniku. Informace potřebné pro sestavení finanční analýzy 

získáváme z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash-flow). 

Finanční analýza jako formalizovaná metoda poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem 

a to umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku. [3] 

 

          Analýza finančního stavu podniku se v zásadě uskutečňuje aplikací jednotlivých 

analytických metod v oblasti finančních výkazů a ukazatelů s cílem zjištění poznatků  

a odvození opatření použitelných v rozhodovacím procesu. Jde o hodnotící postup 

posuzující současné a minulé finanční postavení podniku a výsledky jeho činnosti, z nichž 

by bylo možné předvídat finanční stav podniku v budoucnu. [1] 

 

          Analýza poměrových ukazatelů vyjadřuje intenzitu využití všech veličin a umožňuje 

srovnání ukazatelů v čase. Jedním z nejužívanějších způsobů srovnání poměrových 

ukazatelů je trendová analýza. [4] 
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          Analýza trendu (dynamická analýza) představuje směr vývoje jednotlivých 

finančních ukazatelů. Tato analýzu ukazuje, zda se situace určité oblasti nebo celého 

podniku zlepšuje či zhoršuje v určitém časovém období. Pomocí analýzy časových řad  

a rozboru trendů je možné stanovit vývojovou tendenci i předpověď budoucího vývoje. 

Obvykle užíváme grafického znázornění. Účelné je sledovat vzájemné trendy vývoje 

ukazatelů. K tomu používáme různé soustavy nerovnic, které zachycují požadovaný vývoj 

jednotlivých ukazatelů. Velkou nevýhodou trendové analýzy je, že se podnik srovnává jen 

sám se sebou. [4]  

 

 

1.3 Základní ekonomické ukazatele 

 

          Při zpracování finanční analýzy jsem použil informace z rozvahy, výkazu zisků a 

ztrát a výročních zpráv firmy KOOL Trading spol. s r.o.. V následující kapitole 

charakterizuji vývoj jednotlivých poměrových ukazatelů (rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti) za období 2001 – 2005. 

 

 

1.3.1 Ukazatele rentability (Profitability Ratios) 

 

          Při zpracování finanční analýzy jsem využil informace z rozvahy, výkazu zisků a 

ztrát a výročních zpráv.  

 

 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on Assets) 

 

 

 

 

 

(čistý zisk + úroky) x 100 / celkový kapitál 
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Graf č. 1 - Rentabilita celkového kapitálu (%) 
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          Ukazatele rentability měří celkovou úspěšnost řízení podniku. Skupina ukazatelů 

rentability patří mezi nejsledovanější charakteristiku.  

 

          Rentabilita společnosti KOOL Trading spol. s r.o.měla  po poklesu v roce 2003  

a 2004 rostoucí charakter, což příznivě ovlivnilo růst kladného hospodářského výsledku. 

Hlavní důvody jsou zvyšování zisku a zvyšování celkového kapitálu. Vyšší hodnota v roce 

2005 zlepšuje situaci firmy a svědčí o vysoké výkonnosti a efektivním hospodaření 

podniku. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

 

 

 

 

(čistý zisk + úroky) x 100 / vlastní kapitál
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Graf č. 2 - Rentabilita vlastního kapitálu (%) 
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          Rentabilita vlastního kapitálu se od roku 2002 drží téměř stejných hodnotách. 

Vlastní kapitál roste v důsledku zvyšování zisku a poklesu podílu cizích zdrojů. Vlastní 

kapitál je tedy efektivně využíván a přináší společnosti odpovídající výnos. 

 

 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(čistý zisk + úroky) x 100 / výnosy z tržeb 
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Graf č. 3 - Rentabilita tržeb (%) 
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          I přes stále se zvyšující růst tržeb a zisku v letech 2001 – 2003 dochází k mírnému 

snížení rentability tržeb v letech 2004 a 2005, což svědčí o tom, že tržby jsou v těchto 

letech získávány s vyššími náklady. Zároveň se snižuje poměr růstu tržeb v porovnání 

s růstem zisku (zisková marže). V roce 2001 přinesla 1 Kč tržeb 0,025 Kč zisku  

ve srovnání s rokem 2003, kdy 1 Kč tržeb přinesla firmě 0,082 Kč zisku.  

 

 

1.3.2 Ukazatele aktivity (Profitability Ratios) 

 

 

Doba obratu celkového kapitálu 

 

celkový kapitál x 360 / tržby
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Graf č. 4 – Doba obratu celkového kapitálu (dny) 
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          V roce 2001 firmě stačilo k obrácení celkových aktiv v tržbách pouhých 134 dnů, 

poté počet potřebných dnů stoupal a v roce 2004 dosáhl 244 dnů, což bylo nejvíce  

za posledních 5 let. V roce 2005 se doba obratu celkových aktiv začíná snižovat. 

 

 

Doba obratu vlastního kapitálu 

 

vlastní kapitál x 360 / tržby
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Graf č. 5 – Doba obratu vlastního kapitálu (dny) 
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          Hodnoty doby obratu vlastního kapitálu ukazují pozitivní, zvyšující se trend.  

 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover)  

 

zásoby x 360 / roční tržby

 

 

Graf č. 6 – Doba obratu zásob (dny) 
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          Nejnižších hodnot doby obratu zásob podnik dosahuje v letech 2001 a 2002,  kdy 

společnost svých zásob využívá velmi intenzivně. Na přelomu let 2003 a 2004 došlo 

k významnému zdražení železa a hutního materiálu, což jsou klíčové suroviny  

pro produkci podniku. Na tuto skutečnost reagovala firma předzásobením to se odrazilo 

v delší době obratu zásob.  

 

 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

 

krátkodobé pohledávky x 360 / roční tržby

 

 

Graf č. 7 – Doba obratu pohledávek (dny) 
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          U hodnot doby obratu pohledávek je patrné zakolísání v letech 2003 a 2004, v roce 

2005 se hodnoty vracejí k nižším, tedy pozitivním hodnotám. Ze stoupajícího trendu doby 

obratu pohledávek je zřejmé, že se doba obratu prodlužuje a společnost je nucena čekat 

delší dobu, než jí zákazníci zaplatí své závazky. 
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Doba obratu krátkodobých závazků (Creditors payment period) 

 

krátkodobé závazky x 360 / roční tržby

 

 

Graf č. 8 – Doba obratu krátkodobých pohledávek (dny) 
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          Doba obratu krátkodobých závazků vykazuje do roku 2004 stoupající trend, 

společnost tedy protahuje dobu splatnosti svých závazků. Ke zkrácení průměrné doby 

splatnosti dochází až v roce 2005.  

          Pozoruhodné je srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu krátkodobých 

závazků. Z tohoto srovnání je zřetelné, že doba obratu závazků je ve všech sledovaných 

letech vyšší než doba obratu pohledávek. Pro firmu KOOL Trading, spol. s r.o. je tento 

fakt z ekonomického hlediska dobrým signálem, neboť společnost hradí své závazky 

dodavatelům později, než jí platí její odběratelé. 
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1.3.3 Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios) 

 

 

Běžná likvidita (Current Ratio) 

    

oběžný majetek / krátkodobé závazky

 
 

   

Graf č. 9 – Běžná likvidita 
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           Běžná likvidita společnosti nenabývá v letech 2001 – 2004 příliš vysokých čísel  

a tímto upozorňuje na možnost problému podniku s platební schopností. Index ukazuje, 

kolika korunami je kryta 1 koruna krátkodobých závazků. U ukazatele je pozitivní 

ustálení na hodnotě lehce přesahující hodnotu 1, která je považována za přijatelnou. 

[1] 
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Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

 

oběžná aktiva - zásoby / krátkodobé závazky

 

 

Graf č.10 – Pohotová likvidita 
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           Z rozvahy společnosti lze vyčíst nárůst podílu oběžných aktiv očištěných o zásoby 

v letech 2001 – 2004. V kombinaci se stoupajícím podílem cizích zdrojů v podobě 

přijatých záloh v letech 2003 a 2004 a jejich mírným poklesem roce 2005, si hodnoty 

zachovaly rostoucí charakter.  

          Lze však konstatovat, že snahu o maximalizaci hodnoty ukazatelů likvidity nelze 

považovat za pozitivní jev, neboť vede k velké části kapitálu vázaného v jednotlivých 

formách oběžného majetku nebo k velkému podílu vlastních zdrojů v kapitálové struktuře 

podniku. [1] 
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Okamžitá likvidita (Cash position Ratio) 

 

peníze + peněžní ekvivalenty (CF) / krátkodobé závazky

 

 

Graf č. 11 – Okamžitá likvidita 
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          Nízká hodnota okamžité likvidity v roce 2003 má příčinu v nízkém stavu peněžních 

prostředků v hotovosti a na účtech. V letech 2004 a 2005 dochází ke zvýšení podílu cizích 

zdrojů v podobě přijatých záloh a ke zvýšení podílu peněžních prostředků v hotovosti  

a na účtech. Tato zvýšení mají za příčinu růst indexu okamžité likvidity. Tyto hodnoty 

však nedosahují hodnot doporučených, tj. 0,9 - 1,1 a to z důvodu stále poměrně nízkého 

stavu peněžních prostředků. [1] 
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1.3.4. Ukazatele zadluženosti (Leverage Ratios) 

 

 

Ukazatel věřitelského rizika (celková zadluženost) - Total Debt to Total Assets 

 

(dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky / aktiva celkem) x 100

 

 

  Graf č. 12 – Celková zadluženost (%) 
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          V letech 2003 a 2004 došlo k významnému navýšení krátkodobých závazků zejména 

v důsledku vyššího stavu přijatých záloh koncem roku, což ovlivnilo celkovou výši 

cizích zdrojů a nepříznivě se projevilo na výši indexů. Zvýšení krátkodobých závazků dalo 

příčinu ke zvyšování objemu produkce. V roce 2005 byl stav krátkodobých závazků nižší. 

Úvěr byl splacen a to se v kombinaci s podílem aktiv a to se příznivě  projevilo v poklesu 

hodnot. 
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Zadluženost vlastního kapitálu 

 

 

 

Graf č. 13 – Zadluženost vlastního kapitálu (%) 
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          Vypočtené hodnoty závisí na tvorbě zisku v daném období (zisk ovlivňuje výši 

vlastního kapitálu). Zisk významně vzrostl v roce 2004 a v roce 2005 nadále stoupal, čímž 

se hodnota vlastního kapitálu zvyšovala. V kombinaci s vysokými hodnotami 

krátkodobých závazků došlo v letech 2003 a 2004 k nárůstu hodnot zadluženosti vlastního 

kapitálu. V roce 2005 se již index zadluženosti vlastního kapitálu přiblížil k  hodnotě 

kolem 100%.  

          Platí obecné pravidlo, že vyšší zadluženost je akceptovatelná jen za předpokladu 

vyšší rentability. 

 

 

 

 

(dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky / vlastní kapitál) x 100
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Úrokové krytí – TIE (Times Interest Earned Ratio) 

 

(čistý zisk + úroky / úroky) x 100

 

 

Graf č. 14 – Úrokové krytí (%) 
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          Tento poměrový ukazatel vypovídá o skutečnosti, kolikrát provozní zisk pokrývá 

nákladové úroky. 

          Hodnotě 300 % se index přiblížil v roce 2005 a to z důvodu zvýšení zisku 

před zdaněním a ukončení bankovních úvěrů, což se projevilo na podstatném snížení 

plateb z úroků. 
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1.4 Shrnutí základní charakteristiky ekonomického vývoje firmy 

KOOL Trading, spol. s r. o. 

 

          Již při prvním pohledu na vypočtené hodnoty je jasné, že situaci společnosti KOOL 

Trading, spol. s r. o. v letech 2001-2005 je možno považovat za velmi stabilní. Podnik  

dosahuje mnohdy lepších výsledků než jsou doporučené hodnoty, což mimo jiné svědčí  

o jeho dobré finanční situaci a stabilitě. 

 

          KOOL Trading, spol. s r. o. je možno považovat za firmu velmi úspěšnou, protože je 

schopna reagovat na požadavky trhu, a proto je také připravena obstát v těžkých  

konkurenčních podmínkách. Proto se pro období 2001 - 2005 také nenachází mnoho 

prostoru pro návrhy a doporučení. 

 

           Z  aktivit společnosti KOOL Trading, spol. s r. o. vyplývá, že výroba má charakter 

kusové výroby, nikoliv výroby sériové. Každá technologická linka má zcela jinou skladbu, 

jiné typy drtičů, třídičů, podavačů, jiné konstrukce, jiné délky, typy a sklony 

dopravníků a tedy je každé takové dílo jedinečné. Společnost pak reaguje na okamžitou 

poptávku a z toho pak vyplývá i nepravidelné plnění některých ekonomických ukazatelů. 
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2. Analýza společnosti KOOL Trading, spol. s r. o. v období 

2006 – 2007 

 

2.1. Horizontální analýza 

 

          Základní účetní výkazy jako rozvaha a výkaz zisků a ztrát obsahují údaje týkající  

se nejen běžného účetního období, ale i skutečnosti v minulém účetním období, resp. stavu 

k počátku účetního období (roku) v případě rozvahy. Z těchto výchozích údajů lze vypočíst 

změnu daného ukazatele ve formě bazického indexu nebo lze určit absolutní výši změny  

a její procentní vyjádření k výchozímu období. 

          Porovnávání jednotlivých ukazatelů v čase se provádí po řádcích horizontálně, proto 

se označuje jako horizontální analýza absolutních ukazatelů. Samotný čas však není 

příčinou změn dané řádkové položky, ta je ovlivňována změnami dalších vykazovaných 

ukazatelů odrážejících věcné příčiny vývoje. [1] 

          Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) představuje srovnání stejného 

absolutního ukazatele v rámci jednoho řádku rozvahy či výsledovky. Jednotlivé položky 

porovnáváme v čase a zjišťujeme, o kolik procent se absolutně změnila konkrétní daná 

položka. Horizontální analýza poskytuje informace o pohybech v jednotlivých položkách 

účetních výkazů a o intenzitě tohoto pohybu. Změnu lze vyjádřit absolutní hodnotou 

(odečtením hodnoty současného roku od hodnoty položky minulého roku) nebo relativní 

hodnotou (procentuální změna jednotlivé položky). [4]  

 

Absolutní změna se vypočítá:  

 

 

 

Relativní změna se vypočítá: [4] 

 

ukazatel za čas t / ukazatel za čas (t-1)
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2.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

 

          Rozbor  začínáme provádět u rozvahy jako u jednoho z nejdůležitějších účetních 

výkazů. Hodnoty výchozího roku – období (0) považujeme za základ, tedy 100 %  

a k tomuto základu vztáhneme odpovídající položky za období (1), které vyjádříme také  

v procentech. Srovnání obou resp. více období za sebou při jediném výchozím období 

poskytne základní pohled na vývoj jednotlivých položek majetku a zdrojů jeho krytí. [1]  

           V následující tabulce jsou provedeny výpočty vybraných ukazatelů horizontální 

analýzy zkrácené rozvahy aktiv a zkrácené rozvahy pasiv za roky 2006 (období (0)) a 2007 

(období (1)). Informace jsou čerpány z rozvahy společnosti KOOL Trading, spol. s r.o., 

které je uvedena v příloze č. 1. Vypočítané údaje představují srovnání hodnoty v aktuálním 

roce 2007 s hodnotou roku předchozího (2006). 

 

 Tab. č. 1 – Horizontální analýza zkrácené rozvahy – aktiva 

101587 110781 109,05

B. Dlouhodobý majetek 36850 41918 113,75
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 763 809 106,03
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 34874 37824 108,46
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1213 3285 270,82
C. Oběžná aktiva 63411 67735 106,82
C. I. Zásoby 6343 37202 586,50
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 x
C. III. Krátkodobé pohledávky 31634 18563 58,68
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 25434 11970 47,06
D. Časové rozlišení 1326 1128 85,07
D. I. Náklady příštích období 1326 1128 85,07

období (0) období (1)
(1) / (0)    

v %

AKTIVA CELKEM

Zkrácena rozvaha - aktiva v tisících Kč

 

 

          Z tabulky můžeme vysledovat nárůst aktiv oproti roku 2006 o 9,05 %.  Největší 

podíl na tomto nárůstu měl dlouhodobý majetek, který vzrostl o 13,75 %. Dlouhodobý 

nehmotný majetek se zvýšil o 6,03 %, dlouhodobý hmotný majetek o 8,46 %, neboť 

společnost neustále zvětšuje své výrobní kapacity a administrativní prostory.  

          V roce 2007 došlo k prodloužení hlavní výrobní haly o 3 moduly, k rozšíření 

montážních ploch v areálu, ke kolaudaci nových kancelářských prostor a zasedací 
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místnosti. Výrazně vzrostl dlouhodobý finanční majetek a to o 170,82 %, neboť KOOL 

Trading, spol. s r. o. uzavřela smlouvu o půjčce dceřiné společnosti KOOL BG ve výši 100 

tis. eur. V průběhu roku 2007 podnik vstoupil kapitálově do společnosti CZ ROLLIN, 

s.r.o. zabývající se výrobou plastových válečků pro pásové dopravníky. Podílem 51 % tak 

KOOL Trading, spol. s r. o. ve společnosti CZ ROLLIN získala majoritní podíl a to  

se projevilo u položky Výnosy z podílu v ovládaných a řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem. 

          Oběžná aktiva se zvýšila celkově o 6,82 % a na toto zvýšení měly největší vliv 

především zásoby, které narostly o neuvěřitelných 486,5 % a to především z důvodu 

významného zdražování železa a hutního materiálu. Svůj podíl zde má také položka 

nedokončená výroba, zejména ostatní provozní náklady a služby. Průběh některých 

velkých zakázek si v roce 2007 vyžádal nákup služeb jako jsou montáže a práce s jeřábem 

od externích dodavatelů. Krátkodobé pohledávky se snížily o 41,32 %, neboť z důvodu 

nižších tržeb dodavatelé dlužili podniku méně než v úspěšném roce 2006. Stejně tak 

i krátkodobý finanční majetek poklesl o 52,94 %. Na této položce se projevilo zejména 

snížení počtu peněžních prostředků na účtech v bankách. U ostatních aktiv je zaznamenán 

pokles nákladů příštích období o 14,93 %. 

 

          V rozboru pokračuji analýzou na straně pasiv. 

 

Tab. č. 2 – Horizontální analýza zkrácené rozvahy – pasiva 

101587 110781 109,05

A. Vlastní kapitál 62170 65716 105,70
A. I. Základní kapitál 100 100 100,00
A. II. Kapitálové fondy -7 -9 128,57
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 10 100,00
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 37473 58505 156,13
A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 24594 7110 28,91
B. Cizí zdroje 39414 45065 114,34
B. II. Dlouhodobé závazky 291 491 168,73
B. III. Krátkodobé závazky 39126 44574 113,92
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 x
C. Časové rozlišení 0 0 x

(1) / (0)      
v %

PASIVA CELKEM

Zkrácena rozvaha - pasiva v tisících Kč období (0) období (1)

 



Bc. Petr Váchal: Finanční analýza firmy KOOL Trading, spol. s r. o. 

2009  23 
 

U horizontální analýzy pasiv pozorujeme rostoucí hodnoty vlastního kapitálu, kdy 

se tato položka zvyšuje oproti minulému období o 5,70 %. Velký podíl na tom mají 

výsledek hospodaření minulých let, který se zvýšil o 56,13 %, zejména díky úspěchům 

roku 2006. U položky dlouhodobé závazky dochází oproti účetnímu období 2006 

k nárůstu o 68,73 %, neboť společnost příjmala zálohy od svých zákazníků. Prudké 

snížení oproti minulému období jsem naopak zaznamenal u položky  

Výsledek hospodaření běžného účetního období a to o 71,09 %. Tento pokles je 

dán zejména faktem, že v úspěšném roce 2006 dosáhla firma rekordního zisku 24 594 tis. 

Kč, zejména díky boomu ve stavebnictví. Zvýšila se poptávka provozovatelů kamenolomů 

po nových technologických linkách či po rekonstrukcích linek stávajících. Podnik v roce 

2006 uzavřel na 14 velkých zakázek, v roce 2007 jich bylo 12, avšak jednalo se o zakázky 

časově náročné a v průběhu roku byly tyto zakázky stále rozpracovány. K jejich uzavření 

došlo až v roce 2008 a v druhém sledovaném roce (2007) tedy došlo k poklesu výsledku 

hospodaření. 

Tempo růstu celkových pasiv odpovídá tempu růstu celkových aktiv. 

 

 

2.1.2 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

          Podobným způsobem lze aplikovat také horizontální analýzu na výkaz zisků a ztrát 

s cílem zjistit příčiny vývoje hospodářského výsledku podniku, který je položkou na straně 

pasiv rozvahy. Vzhledem k tomu, že výkaz zisků a ztrát obsahuje poměrně silně 

agregované údaje, je lepší přenechat tuto problematiku vlastnímu rozboru výnosů, nákladů 

a tvorby hospodářského výsledku. [1] 

 
 
2.2 Vertikální analýza 
 
 
          Vertikální analýza (procentní rozbor) představuje podíl jednotlivých položek  

na jejích agregovaných hodnotách. Sledujeme tak změny ve struktuře jednotlivých položek 

finančních výkazů v čase. U rozboru rozvahy pokládáme za základ částku aktiv (pasiv)  

a ostatní položky rozvahy vyjádříme ve vztahu k této základně. Při rozboru výkazu zisků  

a ztrát považujeme za základ velikost celkových výkonů. [1]  
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          Metoda analýzy spočívá v podstatě v tom, že údaje uváděné v účetních výkazech 

v absolutních hodnotách se převedou na relativní procentní vyjádření, která má vyšší 

vypovídací schopnost. Toto vyjádření umožňuje srovnávání v časové řadě, porovnávání 

s podniky stejného oboru bez ohledu na jejich velikost atd. [1] 

          Při sestavování vertikální analýzy je důležité zvolit základní údaj v období (0)  

a v období (1), ke kterému budeme ostatní položky poměřovat. Při sestavování vertikální 

analýzy rozvahy jsme jako základnu použili celkovou hodnotu aktiv (resp. pasiv).  

          Všechny položky výkazu v daném roce jsou vyjádřeny jako procento z aktiv 

dosažených v tomto roce. 

 

 

2.2.1 Vertikální analýza rozvahy  

 

          V rozboru pokračuji vertikální analýzou na straně aktiv. 

 

Tab. č. 3 – Vertikální analýza zkrácené rozvahy – aktiva 

 

Vertikální analýza zkrácené rozvahy - aktiva v tisících Kč 
období (0) 

v % 
období (1) 

v % 

AKTIVA CELKEM 100,0 100,0 

B. Dlouhodobý majetek 36,3 37,8 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,8 0,7 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 34,3 34,1 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1,2 3,0 
C. Oběžná aktiva 62,4 61,1 
C. I. Zásoby 6,2 33,6 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0,0 0,0 
C. III. Krátkodobé pohledávky 31,1 16,8 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 25,0 10,8 
D. Časové rozlišení 1,3 1,0 
D. I. Náklady příštích období 1,3 1,0 
  

          Podíl jednotlivých složek aktiv zůstává v letech 2006 – 2007 téměř stejný. Podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech se mírně zvyšuje o 1,5 %, podíl oběžných 
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aktiv se oproti tomu snižuje o 1,3 % a časové rozlišení aktiv se udržuje na stejné úrovni. 

Větší část celkových aktiv tvoří oběžná aktiva (60 %),  menší část reprezentují aktiva stálá 

(40 %). Podrobnější zkoumání struktury aktiv představuje graf. č. 15. Zde jsou zřejmé 

skutečnosti uvedené v kapitole 2.1.1 Horizontální analýza rozvahy. 

 

Graf č.15 – Struktura aktiv 
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Graf č. 16 - Struktura dlouhodobého majetku 
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          Dlouhodobý majetek je v roce 2006 tvořen z  95 % dlouhodobým majetkem 

hmotným, ze 2 % dlouhodobým majetkem nehmotným a ze 3 % dlouhodobým majetkem 

finančním. Z charakteru výroby je zřejmé, že se jedná o výrobní společnost a tedy 

majoritní podíl na položce dlouhodobého majetku má dlouhodobý majetek hmotný. Oproti 

tomu  dlouhodobý majetek nehmotný jako je software, know how apod. využívá firma jen 

okrajově. V roce 2007 se struktura dlouhodobého majetku výrazně nemění.  

 

Graf č. 17 – Struktura oběžných aktiv 
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          V roce 2006 se na oběžných aktivech nejvíce podílí krátkodobé pohledávky (50 %), 

krátkodobý finanční majetek (40 %) a zásoby (10 %). Roku 2007 se snížil podíl 

krátkodobých pohledávek na 27 %, i krátkodobého finančního majetku na 18 % a velmi 

výrazně se zvýšil podíl zásob na oběžných aktivech na 55 %. Zde je možno opět hledat 

příčiny uvedené v komentářích kapitoly 2.1.1 Horizontální analýza rozvahy. 

 

 

          U vertikální analýzy pokračuji rozborem na straně pasiv. Zjišťuji, jak se jednotlivé 

položky pasiv podílí na celkových pasivech. Tyto skutečnosti jsou zachyceny v tab. č. 4. 
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Tab. č. 4 – Vertikální analýza zkrácené rozvahy – pasiva 
 

Vertikální analýza zkrácené rozvahy - pasiva v tisících Kč 
období (0) 

v % 
období (1) 

v % 

PASIVA CELKEM 100,0 100 
A. Vlastní kapitál 61,2 59,3 
A. I. Základní kapitál 0,1 0,1 
A. II. Kapitálové fondy 0,0 0,0 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 0,0 0,0 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 36,9 52,8 
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 24,2 6,4 
B. Cizí zdroje 38,8 40,7 
B. II. Dlouhodobé závazky 0,3 0,4 
B. III. Krátkodobé závazky 38,5 40,2 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,0 0,0 

C. Časové rozlišní 0,0 0,0 
  

          Podíl jednotlivých složek pasiv se výrazně nemění. Podíl vlastního kapitálu  

na celkových aktivech se pohybuje na hodnotě 60 %, cizí kapitál 40 %. Firma KOOL 

Trading, spol. s r. o. financuje svou činnost na straně cizích zdrojů zejména z položky 

krátkodobých závazků, jen okrajově závazky dlouhodobými. Zde jsou příčiny jasné, 

KOOL Trading, spol. s r. o. je solventní podnik a má minimum dlouhodobých dluhů vůči 

svým dodavatelům. Převládají zde převládají dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

Časové rozlišení na straně pasiv je nulové v obou obdobích. 

 

Graf č. 18 – Struktura vlastního kapitálu 
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          Na vlastním kapitálu má největší podíl výsledek hospodaření běžného účetního 

období a výsledek hospodaření minulých let. V roce 2006 se výsledek hospodaření 

běžného účetního období podílí 40 %, v roce 2007 jen 11 % a výsledek hospodaření 

minulých let v roce 2006 je to podíl 60 %, v roce 2007 se zvyšuje jeho podíl na 89 %. 

Ostatní složky vlastního kapitálu jako základní kapitál (0,2 %), kapitálové fondy či 

rezervní fondy (0,01 %) se na vlastním kapitálu podílí velmi omezeně. Vysvětlení těchto 

hodnot lze opět hledat v kapitole 2.1.1 Horizontální analýza rozvahy. 

 

Graf č. 19 – Struktura cizího kapitálu 
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          Cizí kapitál je tvořen krátkodobými závazky (99 %) a bankovními úvěry  

a výpomocemi (1 %). Struktura kapitálu v letech 2006 a 2007 zůstává téměř stejně 

rozložena. Zde je patrné, že zkoumaná firma je solventní podnik a má minimum 

dlouhodobých dluhů vůči svým dodavatelům.  

 

 

2.2.2 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

          Ve výkazu zisků a ztrát lze za základ v obou obdobích vzít celkové výnosy včetně 

mimořádných výnosů a vztáhnout k nim samostatně jednotlivé položky výnosů  
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a jednotlivé položky nákladů. V prvém případě získáme přehled o struktuře výnosů, 

v druhém případě lze hovořit o určitém ukazateli nákladovosti. [1] 

 

          Při hodnocení výkazu zisků a ztrát byla provedena vertikální analýza. 

 

          Při sestavování vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát jsme jako základnu použili 

součet tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a tržeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. K této základně jsou vztaženy všechny ostatní údaje. 

Veškeré informace potřebné k sestavení vertikální analýzy jsem čerpal z výkazu zisků  

a ztrát společnosti Kool Trading, spol. s r. o. uvedené v příloze č. 2. 

 

Tab. č. 5 – Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát období (0) 
v % 

období (1) 
v % 

I.  Tržby za prodej zboží 0,00 0,10 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 0,00 0,08 

* Obchodní marže 0,00 0,02 

II. Výkony 99,26 98,30 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 101,36 86,21 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -2,28 11,95 

II. 3. Aktivace 0,18 0,14 

B. Výkonová spotřeba 70,40 75,76 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 45,59 48,73 

B. 2. Služby 24,81 27,04 

  Přidaná hodnota 28,86 22,56 

C. Osobní náklady součet 11,55 14,63 

C. 1. Mzdové náklady 8,46 10,72 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2,96 3,72 

C. 4. Sociální náklady 0,12 0,19 

D. Daně a poplatky 0,13 0,18 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1,81 2,56 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,74 1,60 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,06 0,31 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 0,68 1,29 

F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 0,52 0,97 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 

F. 2. Prodaný materiál 0,52 0,97 
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IV. Ostatní provozní výnosy 0,26 0,65 

H. Ostatní provozní náklady 0,58 0,59 

* Provozní výsledek hospodaření 15,27 5,88 

VI. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00 

VI.1. Výnosy z podílu s podstatným vlivem 0,00 0,00 

K. Náklady z finančního majetku 0,00 0,01 

X. Výnosové úroky 0,05 0,06 

N. Nákladové úroky 0,00 0,00 

XI. Ostatní finanční výnosy 0,43 0,22 

O. Ostatní finanční náklady 0,85 0,95 

* Finanční výsledek hospodaření -0,38 -0,68 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3,51 1,29 

Q. 1. splatná 3,46 1,18 

Q. 2. odložená 0,05 0,11 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11,38 3,91 

XIII. Mimo řádné výnosy 0,00 0,00 

R. Mimořádné náklady 0,00 0,00 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0,00 0,00 

S. 1 splatná 0,00 0,00 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 0,00 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 11,38 3,91 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 14,89 5,20 

V VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 
N. NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 
 

          Na tržbách se nejvíce podílí výrobní spotřeba (spotřeba materiálu, energie a služby)  

a osobní náklady. Podíl výrobní (výkonové) spotřeby na tržbách za prodej vlastních 

výrobků a služeb vzrostl mezi rokem 2006 a 2007 o 18 %. Příčiny tohoto nárůstu jsou 

zejména ve zvyšování cen materiálových vstupů v průběhu roku 2007, pohonných hmot  

a energie. Oproti tomu podíl osobních nákladu na tržbách za prodej vlastních výrobků  

a služeb se snížil asi o 5 %. 

          Změnu jsem zaznamenal také u provozního výsledku hospodaření. Jeho podíl  

na tržbách se snížil z 15,27 % na 5,88 %. Zde je možné jako příčiny uvést snížení počtu 

zakázek oproti roku 2006 a také fakt, že společnost v roce 2007 při exportu do zahraničí 

doplatila na ztráty z kurzových rozdílů způsobené kolísáním kurzu koruny vůči euru. 
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2.3 Du Pontův rozklad 
 
          Vzhledem k vzájemným složitým vazbám ekonomické reality, které lze alespoň  

do jisté míry zachytit vzájemně provázanými ukazateli, existuje způsob zvýšení vypovídací 

schopnosti soustav podílových (poměrových) ukazatelů, a to jejich seskupením  

do vzájemně propojených pyramidových soustav ukazatelů. Příkladem pyramidové 

struktury podílových ukazatelů je Du Pontův pyramidální rozklad (diagram). 

          Nejprve označíme pomocí symbolů příslušné ukazatele Du Pontovy pyramidy  

a doplníme údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2006 a 2007. U stavových veličin 

rozvahy firmy je proveden výpočet průměrného stavu za období ve formě aritmetického 

průměru z hodnot na počátku a na konci období. Celkové náklady (N) byly rozděleny  

na sedm základních položek označených symboly NA až NG. [1] 

 

Tab. č. 6 – Východiska pyramidální analýzy podniku 

 

symbol ukazatel období (0) období (1)
Z čistý zisk 24 594 7 110

E vlastní kapitál 50 937 63 943

A aktiva celkem 92 429 106 184

F stálá aktiva 34 527 39 384

O oběžná aktiva 56 549 65 573

P ostatní aktiva 1 353 1 227

DNM dlouhodobý nehmotný majetek 587 786

DHM dlouhodobý hmotný majetek 33 276 36 349

DFM dlouhodobý finanční majetek 665 2 249

ZA zásoby 11 163 21 773

DP dlouhodobé pohledávky 0 0

KP krátkodobé pohledávky 22 942 25 099

FM finanční majetek 22 445 18 702

T výnosy 217 706 183 462

NA náklady na prodané zboží 0 150

NB výrobní spotřeba 152 146 137 721

NC osobní náklady 24 957 26 586

ND daně 7 864 2 674

NE odpisy 5 052 6 418

NF finanční náklady 1 845 1 726

NG ostatní a mimořadné náklady 1 248 1 067

N náklady celkem 193 112 176 352

Východiska pyramidální analýzy podniku (v tisících Kč)
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          Finanční analýza je prováděna srovnání dosažené skutečnosti (období (1)) se stavem 

žádoucím nebo stavem v minulosti (období (0)). V případě součinových vztahů v pyramidě 

byla uplatněna metoda rozkladu celkové diference na základě logaritmů indexů. V případě 

součtových vztahů byl vliv změny analytického ukazatele na celkovou změnu syntetického 

ukazatele posuzován podle podílu změny analytického ukazatele k celkové změně všech 

analytických ukazatelů. [1]  

 

          Du Pontovu pyramidu uvedenou v příloze č. 3 můžeme použít pro účely výpočtu, 

kterým zjišťujeme vliv změny jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového 

syntetického ukazatele. Pomocné výpočty k jednotlivým ukazatelům jsou uvedeny 

v příloze č. 4. Výsledky výpočtů jednotlivých ukazatelů (výnos aktiv, multiplikátor 

kapitálu, zisková marže, obrat aktiv) jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Tab. č. 7 – Vliv jednotlivých ukazatelů na změnu celkového syntetického ukazatele 

(výnosu na vlastní kapitál) 

 

symbol ukazatel ∆  %
∆ Z/E celková změna syntetického ukazatele (výnos na vlastní kapitál) -37,16
∆ Z/E (Z/A) vliv změny výnosu aktiv -34,92
∆ Z/E (A/E) vliv změny multiplikátoru kapitálu -2,24
∆ Z/E (Z/T) vliv změny ziskové marže -27,08
∆ Z/E (T/A) vliv změny obratu aktiv -7,84

Vliv jednotlivých analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického ukazatele

 

 

          Dále zkoumám vliv nákladovosti na změnu syntetického ukazatele za pomocí podílu 

dílčích změn jednotlivých nákladových položek ke změně celkové, tedy k celkové změně 

výrazu 1 - N / T. Vycházím přitom ze struktury pyramidálního rozkladu uvedené v příloze 

č. 4. 
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Tab. č. 8 – Vliv změny nákladovosti na změnu celkového syntetického ukazatele 

 

symbol ukazatel ∆  %
∆ Z/E (N/T) vliv změny nákladovosti na změnu syntetického ukazatele -27,06
∆ Z/E (NA/T) nákladovost nákladů na prodané zboží -0,30
∆ Z/E (NB/T) nákladovost výrobní spotřeby -18,91
∆ Z/E (NC/T) nákladovost osobních nákladů -11,04
∆ Z/E (ND/T) nákladovost daní 7,86
∆ Z/E (NE/T) nákladovost odpisů -4,30
∆ Z/E (NF/T) nákladovost finančních nákladů -0,34
∆ Z/E (NG/T) nákladovost ostatních a mimořádných nákladů -0,03

Vliv změny nákladovosti na změnu celkového syntetického ukazatele

 

                   

          Vliv změny vázanosti stálých (fixních) aktiv na změnu syntetického ukazatele opět 

určíme pomocí podílu dílčí změny (změny vázanosti fixních aktiv) ke změně celkové, tedy 

ke změně výrazu 1 : A / T. Vliv vázanosti oběžných a ostatních aktiv zjistíme obdobně 

analogicky jako u fixních aktiv. Jelikož se jedná o firmu výrobní, můžeme si všimnout, že 

značnou část nákladů tvoří výrobní spotřeba, a to konkrétně spotřeba materiálu a energie  

a služby. [1] 

 

Tab. č. 9 – Vliv změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele  

symbol ukazatel ∆  %
∆ Z/E (A/T) vázanost aktiv -7,84
∆ Z/E (F/T) vázanost stálých aktiv -2,85
∆ Z/E (O/T) vázanost oběžných aktiv -4,97
∆ Z/E (P/T) vázanost ostatních aktiv -0,02

Vliv změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele

 

           

          Podobným způsobem lze pokračovat v detailnější analýze jednotlivých nákladových 

položek nebo položek tvořících strukturu fixních, oběžných nebo ostatních aktiv. 
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Tab. č. 10  – Vliv změny jednotlivých složek stálých aktiv ukazatelů na změnu celkového 

syntetického ukazatele 

symbol ukazatel ∆  %
∆ Z/E (F/T) vázanost stálých aktiv -2,85
∆ Z/E (DNM/T) vázanost dlouhodobého nehmotného majetku -0,08
∆ Z/E (DHM/T) vázanost dlouhodobého hmotného majetku -2,30
∆ Z/E (DFM/T) vázanost dlouhodobého finančního majetku -0,47

Vliv změny vázanosti na změnu celkového syntetického ukazatele

 

 

Tab. č. 11 – Vliv změny jednotlivých složek oběžných aktiv na změnu celkového 

syntetického ukazatele 

symbol ukazatel ∆  %
∆ Z/E (O/T) vázanost oběžných aktiv -4,97
∆ Z/E (ZA/T) vázanost zásob -3,43
∆ Z/E (DP/T) vázanost dlouhodobých pohledávek 0,00
∆ Z/E (KP/T) vázanost krátkodobých pohledávek -1,60
∆ Z/E (FM/T) vázanost finančního majetku 0,06

Vliv změny vázanosti na změnu celkového syntetického ukazatele

 

 

          Výsledky pyramidální struktury lze sestavit do přehledné tabulky ukazující vliv 

změny jednotlivých dílčích faktorů na změnu syntetického ukazatele, a to v absolutních 

hodnotách nebo přehlednějším způsobem v procentuálním vyjádření. Procenta stanovíme 

vztažením jednotlivých vypočtených vlivů analytických ukazatelů k základu, kterým je 

hodnota syntetického ukazatele (výnos na vlastní kapitál) v období (0). Výsledky Du 

Pontova rozkladu obsahuje následující tab. č. 12. 

 

 



Bc. Petr Váchal: Finanční analýza firmy KOOL Trading, spol. s r. o. 

2009  35 
 

Tab. č. 12 – Výsledky pyramidálního rozkladu 

%
celková změna výnosu na vlastní kapitál -37,16
v tom: 1. vliv změny multiplikátoru -2,24

2. vliv změny výnosu na aktiva -34,92
2.1. vliv změny ziskové marže -27,08

2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané zboží -0,30
2.1.2. vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby -18,91
2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů -11,04
2.1.4. vliv změny nákladovosti daní 7,86
2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů -4,30
2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů -0,36
2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních a mimořádných nákladů -0,03

2.2. vliv změny obratu aktiv -7,84
2.2.1. vliv změny vázanosti stálých aktiv -2,85

2.2.1.1. vliv změny vázanosti DNM -0,08
2.2.1.2. vliv změny vázanosti DHM -2,30
2.2.1.3. vliv změny vázanosti DFM -0,47

2.2.2. vliv změny vázanosti oběžných aktiv -4,97
2.2.2.1. vliv změny vázanosti zásob -3,43
2.2.2.2. vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek 0,00
2.2.2.3. vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek -1,60
2.2.2.4. vliv změny vázanosti finančního majetku 0,06

2.2.3. vliv změny vázanosti ostatních aktiv -0,02

Výsledky pyramidálního rozkladu

 

 

          Můžeme provést i formální kontrolu správnosti v součtu výsledků u položek 

na nižším stupni rozkladu, který musí souhlasit s hodnotami odpovídající položkám  

na vyšším stupni rozkladu. Stupně se počítají od vrcholu pyramidy. Výsledky jsou uvedeny 

v procentech a procentní vyjádření jsem získal vztažením absolutních hodnot 

k syntetickému ukazateli pyramidy (výnos na vlastní kapitál) v období (0).  

          Z dosažených výsledků vycházíme z nejnižších stupňů rozkladu, kde vybereme 

faktory, které na změnu výnosu na vlastní kapitál (- 37,16 %) působily nejvíce pozitivně 

a nejvíce negativně z kvantitativního hlediska. V případě faktorů s pozitivním působením 

lze usilovat o udržení tohoto vlivu, negativní faktory nutno potlačit. [1] 
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Nejvíce pozitivně působící vlivy: 

• NÁKLADOVOST DANÍ ( + 7,86 %). Pokud by všechny ostatní proměnné 

zahrnuté do pyramidálního rozkladu zůstaly nezměněny, pokles nákladovosti daní 

by způsobil zvýšení výnosu na vlastní kapitál o 7,86 % oproti hodnotě v období (0). 

Absolutní hodnota ukazatele nákladovosti daní poklesla mezi oběma obdobími 

o 2,15 % vlivem absolutního poklesu této nákladové položky a růstu výnosu. 

Pozitivní působení na syntetický ukazatel vyplývá z poklesu nákladovosti dané 

snížením sazby daně v roce 2007 a poklesem zisku. 

 

Nejvíce negativně působící vlivy: 

 

• NÁKLADOVOST VÝROBNÍ SPOTŘEBY ( - 18,91%). Ukazatel nákladovosti 

výrobní spotřeby se mezi obdobím (0) a (1) zvýšil o 18,91 %. Výrobní spotřeba 

se v absolutní hodnotě zvýšila o 5,18  %, zatímco výnosy se snížily o 15,73 %. 

Zvyšování cen materiálových vstupů způsobilo zvýšení nákladovosti této 

nákladové položky a její negativní působení na hodnotu syntetického ukazatele. 

 

• NÁKLADOVOST OSOBNÍCH NÁKLADŮ ( - 11,04 %). Ukazatel nákladovosti 

osobních nákladů se mezi obdobím (1) a obdobím (0) zvýšil o 11,04 %. 

Nákladovost osobních nákladů se v absolutní hodnotě zvýšila o 3,03 %, zatímco 

výnosy se snížily o 15,73 %. Rychlejší růst osobních nákladů než výnosů má 

příčiny zejména ve faktu, že v roce 2007 hrozil společnosti KOOL Trading, spol. 

s r.o. odchod některých zaměstnanců ke konkurenci a podnik byl nucen zvýšit 

mzdy. Taktéž došlo ke zvýšení sazeb sociálního pojištění. Podrobnější analýzu 

mezd vzhledem k dostupnosti interních materiálů společnosti vykonat nelze. 

 

• VÁZANOST OBĚŽNÝCH AKTIV ( - 4,97 %). Ukazatel vázanosti oběžných aktiv 

se mezi obdobím (1) a obdobím (0) zvýšil o 4,07 %. Vázanost oběžných aktiv 

se v absolutní hodnotě zvýšila o 9,77 %, zatímco výnosy se snížily o 15,73 %. 

Negativní vliv na syntetický ukazatel plyne ze zdražení železa a hutního materiálu 

jakožto klíčových položek pro činnost podniku. Svůj podíl zde má také položka 
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nedokončená výroba a to zejména ostatní provozní náklady a služby. Průběh 

některých velkých zakázek si v roce 2007 vyžádal nákup služeb jako jsou montáže 

a  práce s jeřábem od externích dodavatelů. Krátkodobé pohledávky se snížily 

o 41,3 %, neboť z důvodu nižších tržeb dodavatelé dlužili podniku méně 

než v úspěšném roce 2006. Stejně tak i krátkodobý finanční majetek poklesl 

o 52,9 %. Na této položce se projevilo zejména snížení počtu peněžních prostředků 

na účtech v bankách.  

 

       Výsledky pyramidálního rozkladu korelují i s údaji o peněžních tocích cash-flow. 

Snížením zisku došlo ke snížení daní a snížení nákladovosti daní. Snížení nákladovosti 

daní vede k jejímu pozitivním působení na výnos na vlastní kapitál.  

 

2.4 Analýza nákladů 

 

          V analýze nákladů se posuzuje vývoj nákladů ve vztahu k vývoji objemu výroby, 

určí se hlavní činitelé působící na objem nákladů a jejich podílu na výsledné změně 

nákladů. Tato analýza má odhalit zdroje příčin pozitivních a negativních výsledků v oblasti 

spotřeby nákladů a vymezit cesty směřující k snižování, resp. udržení nákladovosti. 

          Posouzení přiměřenosti dynamiky vývoje jednotlivých nákladových položek 

s vývojem objemu produkce nebo výnosů. [1] 

 

2.4.1. Ukazatel haléřové nákladovosti 

 

N
Q

n =
 

 

n = nákladovost celková nebo nákladovost jednotlivých položek nákladů 

N = náklady celkové nebo daná položka nákladů celkových 

Q = objem produkce v hodnotovém vyjádření 
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          Výsledek vyjadřujeme v [Kč/100 Kč] 

 

          Výše uvedený vztah aplikuji na firmu KOOL Trading, spol. s r. o.: 

 

n0 = N0 / Q0 = 193 112 / 217 706 = 89 Kč/ 100 Kč 
n1 = N1 / Q1 = 176 352  / 183 462  = 96 Kč/ 100 Kč 
 

         Z výše vypočtených ukazatelů pozorujeme zvýšení nákladovosti a to může znamenat 

ekonomicky nepříznivý vývoj. Příčiny hledejme zejména ve zvýšení nákladovosti výrobní 

spotřeby a osobních nákladů. Jejich podrobnější již byl popsán výše. 

          V případě analyzovaného podniku mezi oběma obdobími se výnosy (tržby) snížily  

o 15,73 %, zejména díky nižší poptávce po boomu v roce 2006. 

 

Tab. č. 13 – Nákladová struktura 

 

období (0) období (1)
absolutní 
diference 
(1) - (0)

Výrobní spotřeba 0,70 0,75 0,05
Spotřeba materiálu a energie 0,45 0,48 0,03
Služby 0,25 0,27 0,02

Osobní náklady 0,11 0,14 0,03
Mzdové náklady 0,08 0,11 0,02
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0,03 0,04 0,01

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,02 0,03 0,01
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0,01 0,01 0,00

Prodaný materiál 0,01 0,01 0,00
Ostatní provozní náklady 0,01 0,01 0,00
Ostatní finanční náklady 0,01 0,01 0,00
Daň z příjmů za běžnou činnost 0,03 0,01 -0,02

- splatná 0,03 0,01 -0,02
0,89 0,96 0,07

Struktura nákladovosti

NÁKLADY CELKEM  

 

          Z tabulky můžeme vysledovat příznivý vývoj celkové nákladovosti, avšak zároveň 

jsou určeny oblasti další analýzy u položek s největším podílem ve struktuře celkových 

nákladů, které vykazují nepříznivý ekonomický vývoj. Tato analýza by vzhledem 

dostupnosti interních materiálů firmy byla velice obtížná. 
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          Vztáhnu-li jednotlivé nákladové položky druhového členění nákladů k nákladům 

celkovým, určím tím strukturu nákladů.  

 

Tab. č. 14 – Struktura nákladů 

 

období (0)   
v %

období (1) 
v %

0,00 0,09
78,79 78,09

Spotřeba materiálu a energie 51,02 50,23
Služby 27,77 27,87

12,92 15,08
Mzdové náklady 9,47 11,05
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3,31 3,83
Sociální náklady 0,14 0,19

0,14 0,19
2,03 2,64
0,59 1,00

Prodaný materiál 0,59 1,00
0,65 0,60
0,00 0,01
0,96 0,98
3,93 1,33

- splatná 3,87 1,21
- odložená 0,05 0,11

100,00 100,00

Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů za běžnou činnost

Náklady celkem

Náklady z finančního majetku

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Struktura náklad ů

Ostatní provozní náklady

Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkonový spotřeba

Osobní náklady

 

 

 

2.4.2. Relativní změna nákladů 

 

          Dalším posouzením vztahu mezi náklady a výnosy je výpočet relativní změny 

nákladů. Jde o rozdíl mezi hodnotou období (1) a hodnotou přepočtenou. Vzorec  

pro výpočet relativních nákladů je následující: [1] 

 

∆ Nrel = (n1 - n0) * Q1
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∆ Nrel = relativní změna nákladů 

n1 = nákladovost období (1) 

n0 = nákladovosti období (0) 

Q1 = objemu produkce období (1) 

 

Výpočet: 

∆ Nrel = (n1 - n0) * Q1 = (0,96 – 0,89) * 183 462 = 12842,34 tis. Kč 
 

          Kladný výsledek ukazuje na relativní překročení nákladů.  

 
 
Tab. č.15 – Spotřeba materiálu a energie 
 

 

období (0) období (1)
absolutní 
diferece 
(1) - (0)

spotřeba materiálu a energie (N)                                                                                         [v tis. Kč] 98522,00 88574,00 -9948,00

výnosy celkem (Q)                                                                                                                          [v tis. Kč] 217706,00 183462,00 -34244,00

nákladovost (n)                                                                                                                   [v Kč/100 Kč] 45,25 48,28 3,03  
 

∆ Nrel = (48,28 – 45,25) * 1834,62 = 555 8,9 tis. Kč 

 

          Z tab. č. 15 můžeme vyčíst, že došlo k absolutnímu snížení spotřeby materiálu a 

energie o 9948 tis. Kč z důvodu nižších tržeb. Ve srovnání s objemem výnosů vyplynula 

relativní změna nákladů 555 8,9 tis. Kč. Kladný výsledek ukazuje na relativní překročení 

nákladů. Nákladovost je uvedena v korunách na 100 Kč výnosů, proto je produkce 

vyjádřena ve stokorunách 
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2.5. Analýza výnosů 

 

Tab. č. 16 – Analýza výnosů 

 

období (0) období (1)  %

0 182 x
214514 178696 -16,70

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 219040 156718 -28,45
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -4921 21728 -541,54

395 250 -36,71
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1589 2905 82,82

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 125 561 348,80
Tržby z prodeje materiálu 1464 2344 60,11

572 1173 105,07
0 7 x

105 105 0,00
926 392 -57,67
0 2 x

216675 182956 -15,56
1031 504 -51,12

III.  Mimo řádné výnosy celkem 0 2 x
217706 183462 -15,73VÝNOSY CELKEM

Ostatní finanční výnosy

Aktivace

Ostatní provozní výnosy

Analýza výnosů

Výnosy z podílů pod podstatným vlivem

Tržby za prodej zboží
Výkony

Výnosové úroky

Mimořádné výnosy

I.    Provozní výnosy celkem
II.   Finanční výnosy celkem

 

 

          Tab.č. 16 uvádí výchozí údaje výnosů v tis.Kč.
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Tab. č. 17 - Struktura výnosů 

období (0)   
v %

období (1) 
v %

Tržby za prodej zboží 0,00 0,10
98,53 97,40

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,61 85,42
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -2,26 11,84
Aktivace 0,18 0,14

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,73 1,58
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,06 0,31
Tržby z prodeje materiálu 0,67 1,28

Ostatní provozní výnosy 0,26 0,64
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,00 0,00
Výnosové úroky 0,05 0,06
Ostatní finanční výnosy 0,43 0,21
I.    Provozní výnosy celkem 99,53 99,72
II.   Finanční výnosy celkem 0,47 0,28
VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00

Struktura výnosů

Výkony

 

 

          Z tabulky je zřejmé, že provozní výnosy mají naprosto převládající podíl 

na celkových výnosech a další zvyšování toho podílu lze hodnotit pozitivně. Z hlediska 

celku je procento finančních výnosů zanedbatelné. 

 

2.6. Analýza hospodářského výsledku 

 

Tab. č. 18 -  Analýza hospodářského výsledku 

období (0) období (1)
absolutní 
diferece 
(1) - (0)

(1)/(0)      
v %

výnosy celkem 217706 183462 -34244 84,27
náklady celkem 193112 176352 -16760 91,32
hospodářský výsledek 24594 7110 -17484 28,91 
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          Ze srovnání je zřejmé, že větší dynamika nákladů než výnosů způsobila pokles 

zisku. Jednotlivé položky výnosů i nákladů se vyvíjely různě, proto lze vytvořit alespoň 

agregovanou strukturu obou skupin položek a určit, jakou velikostí a jakým směrem jejich 

vývoj ovlivnil změnu hospodářského výsledku mezi obdobími. Zvýšení jakékoli položky 

výnosů ovlivní zisk pozitivně, snížení výnosů pak ovlivní zisk záporně. U nákladů je vazba 

opačná. Struktura obou skupin faktorů a směr ovlivnění zisku jsou vyjádřeny v tab. č. 19.  

Tab. č. 19 -  Struktura hospodářského výsledku 

-17 484
-34 244

v tom: -33 719
-527

2
-16 760

v tom: -14 275
1 629

56
1 366
-171
-119

-5 246vliv snížení mimořádných nákladů

vliv zvýšení provozních výnosů

Ukazatel

celkové zvýšení zisku

vliv zvýšení daní a poplatků
vliv zvýšení odpisů, rezerv, opravných položek
vliv snížení ostatních provozních nákladů
vliv snížení finančních nákladů

(1) - (0)

vliv zvýšení výnosů celkem

vliv zvýšení finančních výnosů
vliv snížení mimořádných výnosů

vliv zvýšení nákladů celkem
vliv zvýšení spotřebovaných nákupů
vliv zvýšení osobních nákladů

 

 

          Z tabulky je zřejmé, že nejvíce pozitivně z kvantitativního hlediska jednotlivých 

analytických ukazatelů působí na zisk položka provozní výnosy a nejvíce negativně 

položka spotřebované nákupy. Ostatní položky zisk ovlivňují pouze v malé míře. 
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2.7. Shrnutí finanční analýzy společnosti KOOL Trading, spol. s r. o. v 

období 2006 – 2007 

Se zřetelem na provedenou analýzu lze říci, že KOOL Trading, spol. s r. o. prochází 

etapou silného rozvoje, stále dochází ke zvyšování hodnoty aktiv a dlouhodobého majetku, 

zejména staveb a budov, jako důležitých položek pro výrobní činnost a administrativu. Až 

do roku 2007 byla dalším kladným ukazatelem stále rostoucí hodnota tržeb a  zisku.  

Pro dobré ocenění společnosti hovoří také i verdikt auditora k účetním uzávěrkám, 

který je stále bez připomínek. 

Dle vypočtených výsledků v jednotlivých letech lze zjistit, že rok 2006 byl pro 

společnost mimořádně příznivý. Toto účetní období přineslo zvýšení rentability, pokles 

doby obratu zásob a aktiv, firma snížila míru zadluženosti a zvýšila likviditu. Předností je 

jistě i hodnota zisku v tomto roce, která činí 24 594 tis. Kč. Takový ojedinělý úspěch se 

podaří dosáhnout podniku jednou za několik let. Úspěch spočíval ve skutečnosti, že rok 

2006 přinesl v České republice i mimo ni nárůst stavební výroby, zvláště výstavby budov  

a infrastruktury. Došlo tedy k nárůstu poptávky po primárních stavebních surovinách  

a odběratelé podniku, tedy kamenolomy, pískovny, betonárny, cementárny a betonárny, 

projevili zájem o nové technologické linky či o rekonstrukci linek stávajících. Výrobní 

proces společnosti má charakter výroby kusové, ale v roce 2006 byla využita i produkce 

sériová, a tato skutečnost se projevila na snížení nákladů při realizaci několika zakázek. 

           Rok 2007 představoval oproti veleúspěšnému roku 2006 pokles v ekonomickém 

růstu firmy, nicméně společnost neustále pokračovala ve zvyšování hodnoty aktiv  

a dlouhodobého majetku. V uvedeném roce došlo k prodloužení hlavní výrobní haly o tři 

moduly, k rozšíření montážních ploch v areálu, ke kolaudaci nových kancelářských 

prostor, zasedací místnosti a archívu. V průběhu roku podnik také vstoupil podílem 51% 

do společnosti CZ ROLLIN s.r.o., jejímž předmětem podnikání je výroba plastových 

válečků pro pásové dopravníky.  

          Příčiny negativního vývoje je možno nalézt v několika skutečnostech. První z nich je 

fakt, že v roce 2007 měla společnost KOOL Trading, spol. s r.o. rozpracováno 12 velkých 

zakázek jako např. výstavba nové technologické linky v kamenolomu SMRČÍ pro 

společnost Tarmac CZ a.s., Liberec a kompletní dodávka nové technologické linky 

kamenolomu MOKRÁ pro společnost Kamenolomy ČR, s.r.o., Ostrava. Tyto konstrukčně, 
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technologicky , časově a objemově náročné zakázky vykázaly zisk až po jejich dokončení 

a předání do užívání v prvním čtvrtletí roku 2008. Jako druhou příčinu je možno uvést 

celkové zdražení vstupů, tedy hutního materiálu, železa, pohonných hmot a zvýšení cen 

energií. Další faktor negativního vývoje byly ztráty z kurzových rozdílů. 70% objemu 

zakázek bylo určeno pro zahraniční investory a ceny zakázek byly závislé na aktuálním 

kurzu české koruny vůči euru. Dále je zde možno uvést nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků potřebných ke svařování, k montážím apod. Společnost byla nucena tyto 

činnosti zadávat externistům a s tím souvisí i zvyšování nákladů.  

          Při součtu výše uvedených příčin a srovnání s úspěšným rokem 2006 je období roku 

2007 jistým zhoršením, ale vzhledem ke zkušenostem managementu je zřejmé, že 

společnost KOOL Trading,spol. s r.o. v následujících letech zopakuje úspěch podobný 

roku 2006. 

. 
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3. Návrhy a doporučení  

 

Pokud bych měl firmě doporučit návrhy k zamezení negativního vývoje patrného 

z výsledků hodnot účetního období 2007, byla by to zcela určitě fixace kurzu eura, a to 

pomocí nástrojů jako je např. FX Forward apod. Také mohu společnosti doporučit inovaci 

výrobní technologie, nákup nových zařízení a z toho vyplývající snižování podílu lidské 

práce.  

Dalším doporučením je snižování energetické náročnosti výroby a zcela určitě by 

společnost měla využívat dotace z EU. Také snaha o vyšší stabilizaci zaměstnanců by 

zajisté působila pozitivně na jejich fluktaci.  

Uzavírání dlouhodobých smluv s dodavateli a fixace nákupních cen by taktéž 

přispělo k hospodářskému růstu podniku. 

Na českém trhu již není mnoho možností, vedoucích k získání velkých zakázek 

typu dodávky kompletních úpravárenských technologií. Vzhledem k tomu, že společnost 

KOOL Trading, spol. s r.o. si byla vědoma této skutečnosti již dříve a v roce 2005 založila 

dceřinou společnost KOOL BG OOD Plovdiv v Bulharsku, považuji tedy dlouhodobou 

strategii firmy za velmi dobrou. Obecně lze říci, že v oblasti technologických linek pro 

úpravu kameniva je západní a střední Evropa dostatečně vybavena a při orientaci na 

jihovýchodní trhy bude určitě možno využít zde nepříliš silné konkurence a výhody 

vlastní výrobní a obchodní základny v tomto regionu k získání nových zakázek.  
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Příloha č. 1 – Rozvaha společnosti KOOL Trading, spol. s r. o. 

AKTIVA 2006 2007 

  AKTIVA CELKEM 101 587 110 781 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 36 850 41 918 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 763 809 

B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 

B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 

B. I. 3. Software 403 430 

B. I. 4. Ocenitelná práva 0 0 

B. I. 5. Goodwill 0 0 

B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 360 379 

B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 34 874 37 824 

B. II. 1. Pozemky 1 090 1 090 

B. II. 2. Stavby 24 701 30 961 

B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 591 5 668 

B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 

B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 

B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3492 105 

B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1213 3285 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 113 610 

B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 1100 2675 

B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 

B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 0 0 

B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 

B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 

B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 

C. Oběžná aktiva 63 411 67 735 
C. I. Zásoby 6 343 37 202 

C. I. 1. Materiál 5 220 13 722 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 1 123 22 850 

C. I. 3. Výrobky 0 0 

C. I. 4. Zvířata 0 0 

C. I. 5. Zboží 0 630 

C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 
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C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 

C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 

C. II. 4. Pohledávky za společníky,  0 0 

C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 

C. II. 6. Dohadné účty aktivní 0 0 

C. II. 7. Jiné pohledávky 0 0 

C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 31 634 18 563 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 30 627 9 672 

C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 

C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 

C. III. 4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

0 0 

C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 

C. III. 6. Stát-daňové pohledávky 0 6213 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 885 2 676 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní 122 2 

C. III. 9. Jiné pohledávky 0 0 

C. IV. Krátkodobý finan ční majetek 25 434 11 970 

C. IV. 1. Peníze 185 135 

C. IV. 2. Účty v bankách 25 249 11 835 

C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 

C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 

D. I. Časové rozlišení 1 326 1 128 

D. I. 1. Náklady příštích období 1 326 1 128 

D. I. 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 

D. I. 3. Příjmy příštích období 0 0 

 

PASIVA 2006 2007 

  PASIVA CELKEM 101587 110781 

A. Vlastní kapitál 62170 65716 

A. I. Základní kapitál 100 100 

A. I. 1 Základní kapitál 100 100 

A. II. Kapitálové fondy -7 -9 

A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -7 -9 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10 10 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/ Nedělitelný fond 10 10 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 37473 58505 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 37473 58505 

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 24594 7110 

B. Cizí zdroje 39414 45065 

B. II. Dlouhodobé závazky 291 491 
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B. II. 10 Odložený daňový závazek 291 491 

B. III. Krátkodobé závazky 39126 44574 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 17136 14788 

B. III. 4. Závazky ke společníkům 125 112 

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 1037 1111 

B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 624 606 

B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace 8318 147 

B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy 11264 26777 

B. III. 10 Dohadné účty pasivní 622 1033 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 0 0 
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Příloha č. 2 – Výkaz zisků a ztrát společnosti KOOL Trading, spol. s r. o. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2006 2007 

I. Tržby za prodej zboží 0 182 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 0 150 

* Obchodní marže 0 32 

II. Výkony 214514 178 696 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 219040 156718 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -4921 21728 

II. 3. Aktivace 395 250 

B. Výkonová spotřeba 152146 137721 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 98522 88574 

B. 2. Služby 53624 49147 

* Přidaná hodnota 62368 41007 

C. Osobní náklady součet 24957 26586 

C. 1. Mzdové náklady 18292 19488 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6397 6758 

C. 4. Sociální náklady 268 340 

D. Daně a poplatky 277 333 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3922 4648 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1589 2905 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 125 561 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 1464 2344 

F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 1130 1770 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 

F. 2. Prodaný materiál 1130 1770 

IV. Ostatní provozní výnosy 572 1173 

H. Ostatní provozní náklady 1248 1066 

* Provozní výsledek hospodaření 32995 10682 

X. Výnosové úroky 105 105 

N. Nákladové úroky 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 926 392 

O. Ostatní finanční náklady 1845 1726 

* Finanční výsledek hospodaření -814 -1233 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 7587 2340 

Q. 1. splatná 7481 2140 

Q. 2. odložená 106 200 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 24594 7109 

XIII. Mimo řádné výnosy 0 2 

R. Mimořádné náklady 0 1 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 1 

S. 1 splatná 0 1 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 1 
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*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 24594 7110 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 32181 9451 
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Příloha č. 3 – Schéma Du Pontovy pyramidy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROA
čistý zisk

aktiva celkem

ROE
čistý zisk

vlastní kapitál

zisková marže
čistý zisk

tržby

obrat aktiv
tržby

aktiva celkem

zisková marže
tržby - celk. náklady

tržby

obrat aktiv
1  :  aktiva celkem

tržby

multiplikátor
aktiva celkem

vlastní kapitál

1

celková nákladovost
celkové náklady

tržby

vázanost stálých aktiv
stálá aktiva

tržby

vázanost oběžných aktiv
oběžná aktiva

tržby

nákladovost jednotlivých
položek celkových nákladů

vázanost jednotlivých 
položek stálých aktiv

vázanost jednotlivých 

položek oběžných aktiv

vázanost jednotlivých 

položek ostatních aktiv

vázanost ostatních aktiv
ostatní aktiva

tržby
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Příloha č. 4 – Pomocná tabulka k výpočtům 

 

symbol ukazatel období (0) období (1)
období (1) 
/ období 

(0)

log období (1) / 
období (0)

∆ ∆ (%)

Z/E rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,483 0,111 0,230 -0,638 -0,372 -37,164
Z/A rentabilita celkového kapitálu (ROA) 0,266 0,067 0,252 -0,599 -0,199 -19,913
A/E multiplikátor kapitálu 1,815 1,661 0,915 -0,039 -0,154 -15,397
Z/T zisková marže 0,113 0,039 0,343 -0,465 -0,074 -7,421
T/A obrat aktiv 2,355 1,728 0,734 -0,135 -0,628 -62,768
N/T celková nákladovost 0,887 0,961 1,084 0,035 0,074 7,425
DNM/T vázanost dlouhodobého nehmotného majetku 0,003 0,004 1,590 0,201 0,002 0,159
DHM/T vázanost dlouhodobého hmotného majetku 0,153 0,198 1,296 0,113 0,045 4,529
DFM/T vázanost dlouhodobého finančního majetku 0,003 0,012 4,013 0,604 0,009 0,920
F/T vázanost stálých aktiv 0,159 0,215 1,354 0,132 0,056 5,608
DP/T vázanost dlouhodobých pohledávek 0,000 0,000 x x 0,000 0,000
KP/T vázanost krátkodobých pohledávek 0,105 0,137 1,298 0,113 0,031 3,143
FM/T vázanost finančního majetku 0,103 0,102 0,989 -0,005 -0,001 -0,115
O/T vázanost oběžných aktiv 0,260 0,357 1,376 0,139 0,098 9,768
NA/T nákladovost nákladů na prodané zboží 0,000 0,001 x x 0,001 0,082
NB/T nákladovost výrobní spotřeby 0,699 0,751 1,074 0,031 0,052 5,185
NC/T nákladovost osobních nákladů 0,115 0,145 1,264 0,102 0,030 3,028
ND/T nákladovost daní 0,036 0,015 0,404 -0,394 -0,022 -2,155
NE/T nákladovost odpisů 0,023 0,035 1,508 0,178 0,012 1,178
NF/T nákladovost finančních nákladů 0,008 0,009 1,110 0,045 0,001 0,093
NG/T nákladovost ostatních a mimořádných nákladů 0,006 0,006 1,015 0,006 0,000 0,008
P/T vázanost ostatních aktiv 0,006 0,007 1,076 0,032 0,000 0,047
ZA/T vázanost zásob 0,051 0,119 2,315 0,364 0,067 6,741
A/T vázanost aktiv 0,425 0,579 1,363 0,135 0,154 15,424

Pomocná tabulka k výpo čtům

 

 


