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Abstrakt 

Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách 

vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické 

systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve shromážděna teoretická 

východiska, úzce související s oblastí reportingu, a na jejich základě je provedena 

praktická analýza. Výsledky získané tímto způsobem jsou dále využity pro tvorbu 

změnových návrhů, které představují závěrečnou část práce. 

 

Abstract 

The focus of this master’s thesis is orientated on the area of reporting in the environment 

of a selected corporation, more specifically in the company ATS aplikované technické 

systémy s.r.o. In order to achieve this outcome, first of all theoretical knowledge  

is gathered and based on it, a practical analysis is developed. Results obtained in this way 

are furthermore used to create proposals of changes , which represent the final part of this 

thesis. 
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ÚVOD 

V současné době se většina společností pohybuje v rychle se rozvíjejícím tržním 

prostředí, což je úzce spjato i s rapidním rozvojem technologií jako takových. Díky tomu 

je taktéž kladen důraz na pružné reakce, v tomto dynamickém prostředí,  

pokud společnosti chtějí býti úspěšně a konkurenceschopné. 

Právě vzhledem k tomu nabývá neobyčejného významu schopnost pracovat s velkým 

objemem informací, jež podniky obíhají, a klíčovat je na ty podstatné a méně podstatné. 

Tyto informace je dále potřeba analyzovat, a v závislosti na nich řídit činnosti podniku, 

aby ten byl schopen nabízet produkty s co nejvyšší úrovní kvality, a tím si udržovat  

a vylepšovat svou pozici na trhu. 

Informace tedy představují klíčovou záležitost. Samy o sobě jsou zpravidla soustředěny 

do reportů různého charakteru, jež si organizace vlastní činností nastavují. Obvykle 

existují komplexní reportingové struktury, které ovšem musejí odpovídat reálným 

individuálním potřebám dané organizace. 

Pokud je tato struktura rozklíčována správným způsobem, pak poskytuje kvalitní 

informace řídícím pracovníkům na všech úrovních řízení. Avšak je nezbytné, aby tito 

pracovníci byli schopni nakládat s obsaženými daty kvalifikovaným způsobem,  

a tak zabezpečovali plnění vnitropodnikových cílů. Stejnou míru významnosti  

má i činnost pracovníků operativních, kteří potřebují chápat celý tento koncept, aby taktéž 

přispívali k jejich plnění z vlastní pozice. 

Směrem k vrcholovému managementu by obsažnost informací měla klesat, aby získával 

pouze informace nejpodstatnější, a mohl tak společnost směřovat ze strategického 

hlediska. Nedílnou součástí celého tohoto procesu je i controlling, jenž dává  

do souvislosti hodnocení celkové situace podniku s finanční perspektivou. 

Správně nastavený reporting tedy v zásadě zastává nedílnou součást v řízení organizace  

a přispívá k zabezpečení  jejího efektivního fungování, což má v konečném důsledku 

pozitivní vliv jednak pro majitele, ale i pro zaměstnance, a v neposlední řadě také  

pro okolní prostředí. 
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VYMEZENÍ CÍLŮ A METODIK PRÁCE 

Jak vyplývá již z názvu práce samotné, její zaměření se soustřeďuje na analýzu reportingu 

v kontextu specifické korporace. Konkrétně se jedná o nizozemskou skupinu ATS, 

přičemž práce bude vyhotovena pod záštitou její české divize, tedy ATS aplikované 

technické systémy, s.r.o. 

V rámci celé skupiny je tvořena a využívána celá škála globálních typových reportů,  

ať už za účelem hodnocení efektivity, monitorování průběhu či samotného rozhodování. 

Tyto reporty zpravidla vycházejí z informací obsažených v manažerských informačních 

systémech, které se taktéž používají v celé skupině. Vzhledem k celému tomuto 

globálnímu uskupení reportů se domnívám, že představuje zajímavou oblast pro účely 

analýzy. 

Smyslem této práce je tedy primárně objasnit strukturu reportingu. Aby bylo dosaženo 

tohoto primárního cíle, bude nejprve společnost a její organizační struktura představena, 

včetně postavení controllingu v její hierarchii. Dále bude definován předmět činností 

společnosti, spolu s okrajovou analýzou její finanční stability a podnikového okolí. 

Rozboru budou taktéž podrobeny využívané manažerské informační systémy,  

které představují významný zdroj informací pro reporting. Další část se již bude věnovat 

právě rozboru konkrétních zvolených systémů reportingu, což je klíčovou oblastí této 

práce. Struktura reportů bude podrobněji analyzována a bude objasněn její význam  

pro společnost. 

Závěrečná část práce se pak bude soustředit na roztřídění informací získaných v rámci 

analytické části, a na definování vlastních návrhů řešení, na základě zjištěných 

nedostatků. Tyto návrhy si budou klást za cíl odstranění těchto nedostatků, či eliminaci 

jejich dopadu, za účelem vylepšení současného stavu korporace. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Jak již bylo dříve nastíněno, v první části této diplomové práce budou nejprve rozebrány 

vhodně zvolené teoretické zdroje, které poskytnou podklad a podporu pro její další 

zpracování v rovině analytické a návrhové. 

1.1 Controlling 

Původ controllingu jako takového sahá přibližně do období počátku 20. století. 

V tehdejších USA postupně, v podmínkách velkých průmyslových a dopravních 

podniků, vznikala potřeba důslednější správy finančních činností. Mezi průkopnické 

společnosti, v oblasti controllingu, se zařadily kupříkladu Ford Motor Company, General 

Electric Company či  Topeka & Santa Fé Railway System. V průběhu následujících dekád 

vzrůstal význam controllingu zejména v období hospodářské krize, kdy bylo nutné 

revidovat jeho funkci za účelem dosažení efektivního plnění cílů. Za největší „boom“  

ve vývoji controllingu je pak považováno období 50. a 60. let 20. století, jelikož v této 

době již sdružoval široké spektrum aktivit. 70. léta pak přinesla užší provázanost s funkcí 

finančního manažera (Mikovcová, 2007, s. 10). 

V evropských podmínkách rozvoj controllingu probíhal mírně odlišným způsobem, 

zejména v důsledku historických událostí. K největšímu rozmachu proto docházelo  

až po skončení 2. světové války, kdy byla nezbytná jistá restrukturalizace v souvislosti 

s obnovou hospodářství a přílivem kapitálu. Jeho další vývoj pak probíhal v souladu 

s geografickými odlišnostmi jednotlivých zemí (Mikovcová, 2007, s. 10-11). 

1.1.1 Pojem controlling 

Ačkoliv se jednotlivé definice controllingu mohou více či méně lišit, v zásadě můžeme  

o tomto pojmu uvažovat jakožto o souboru periodicky prováděných aktivit,  

které si kladou za cíl poskytovat managementu podklady k řízení podniku, přičemž 

reflektují vymezené cíle a zároveň berou v potaz tržní dynamiku (Konečný a Režňáková, 

2005, s. 5). 

V souladu s výše uvedeným, například Horváth dle Lazara (2012, s. 175) controlling 

definuje jako: „Nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění 

informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků“. 
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Oproti tomu, sám Lazar (2012, s. 175) analyzuje controlling i z užšího pohledu  

a konkrétně uvádí, že: „Controlling je samostatná větev ekonomického řízení vycházející 

z údajů účetnictví a založená na kalkulaci neúplných nákladů, přičemž optimalizuje  

jak z celopodnikového hlediska, tak podle výrobků, segmentů trhu a míst odpovědnosti 

příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku“. 

Aby vůbec bylo možné controlling v rámci podnikových činností uplatňovat,  

je pro společnost nezbytné mít stanoveny strategické cíle, jež jsou jasně termínované  

a měřitelné. Tyto cíle mají podobu cílů hlavních a vedlejších, a dále se promítají  

do činností jednotlivých podnikových útvarů. Ony strategické milníky musejí být 

primárně stanoveny managementem. Controlling sice poskytuje managementu cenné 

informace, nezbytné pro správné definování strategií, nicméně samotný controlling  

za jejich ukotvení nenese odpovědnost (Konečný a Režňáková, 2005, s. 6). 

Ačkoliv v případě pojmu controlling jako takového je jasné že jedná o termín poměrně 

moderní a nový, z hlediska významu tohoto termínu lze jednoduše dojít k závěru,  

že se zase až o natolik nové uspořádání nejedná (Lazar, 2012, s. 175). 

V případě, že chceme hovořit o tom, že daná společnost aplikuje při provádění 

své činnosti metody controllingu, zajisté se jedná o podnik, který dokáže jasně definovat 

ziskovost či ztrátovost svých konkrétních produktů, a zároveň uplatňovat nápravná 

opatření, v případě neuspokojivých výsledků, přičemž zároveň dokáže definovat dopad 

takovýchto opatření na výsledek hospodaření. Dalším faktorem je pak například 

schopnost rozklíčovat jednotlivé body podnikové strategie na úroveň vnitropodnikových 

útvarů a zabezpečit, aby bylo náležitým způsobem dosahováno efektivního plnění. 

Významným znakem controllingu je též sestavení struktury ekonomických ukazatelů, 

periodicky vyhotovovaných, v případě kterých se porovnává skutečný stav se stavem 

plánovým (Lazar, 2012, s. 175-176). 

1.1.2 Funkce a úkoly controllingu 

Fibírová (2003, s. 11) rozlišuje v zásadě tři základní funkce controllingu. Patří mezi  

ně funkce plánovací, funkce informační a reporting. Reporting bude dále rozebrán 

v rámci samostatné kapitoly. 
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Plánování v sobě zahrnuje celou škálu činností – od tvorby a definování celkové 

struktury plánů, jež společnost využívá, přes výkon konkrétních podpůrných plánovacích 

aktivit, až po možnosti jejich skutečného generování (Konečný a Režňáková, 2005, s. 8). 

Celek plánování probíhá fakticky ve dvou etapách, kdy v průběhu první z nich,  

se shromažďují relevantní data vypovídající o stavu trhů, konkurenci a možnostech 

organizace, díky čemuž lze sestavit prognózu budoucího stavu věcí. V návaznosti  

na to proběhne fáze koncepční, která již plány konkretizuje a činí je závaznými. Následně 

jsou pak plány realizovány, a v případě odchylek dochází k nastolení zmiňovaných 

nápravných opatření (Mikovcová, 2007, s. 27).  

Informační funkce controllingu pak spočívá zejména ve zjišťování dat relevantních  

pro práci controllera. Tyto data mu následně umožňují dokumentovat aktuální situaci  

a porovnávat ji s plánovaným stavem, čímž působí jako určitý kontrolní prvek,  

rovněž sloužící ke tvorbě závěrů, které jsou podstatné pro činnost managementu. Zároveň 

také představuje určitou podporu právě pro funkci plánovací (Fibírová, 2003,  

s. 11). 

Pokud vezmeme v potaz takzvaný „katalogu úkolů“ Amerického svazu controllerů, 

musíme mezi funkce controllingu zařadit samozřejmě i poradenskou činnost  

pro management, a dále z širšího úhlu pohledu, také evidenci a správu daňových 

záležitostí podniku, výkaznictví pro potřeby státních institucí, interní systémy ochrany 

majetku či přípravu podkladů pro národohospodářské výzkumy (Konečný a Režňáková, 

2005, s. 8). 

1.1.3 Členění controllingu 

„Je-li možno se na jedné straně v podniku setkat jak s relativně samostatným naturálním 

controllingem, bezprostředně souvisejícím s řízením věcné, naturální stránky 

podnikatelského procesu, zaměřeného zejména na řízení tvorby výkonu v úzkém slova 

smyslu (výroby), tak i controllingem marketingu, prodeje, personálního řízení atd.,  

bude na straně druhé controlling obecně spojován především s informačním zajištěním 

vnitropodnikového hodnotového řízení, bude proto souhrnně vystupovat jako controlling 

finanční (nákladový)“ (Fibírová, 2003, s. 11). 
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V zásadě se nicméně controlling nejčastěji člení na operativní a strategický,  

a to s ohledem na časový horizont, na který se zaměřuje. V souvislosti s tímto faktem  

se liší i způsob a metody jeho provádění. 

Operativní controlling se soustřeďuje na plány krátkodobé, běžně v rozpětí jednoho, 

maximálně dvou let. Jak už z jeho názvu vyplývá, jeho náplní jsou zpravidla činnosti 

operativního charakteru, jako je právě krátkodobé plánování, analyzování aktuálního 

stavu prostřednictvím soustavy ukazatelů finanční analýzy a porovnávání hodnot 

plánového stavu se stavem skutečným. Z toho tedy vyplývá, že operativní controlling 

z velké míry pracuje s kvantitativními parametry (Havlíček, 2011, s. 14).  

Operativní controlling je tedy zaměřen zejména na řízení zisku podniku v krátkodobém 

časovém horizontu. V důsledku jeho aktivit je společnosti zpravidla umožněno 

zabezpečit. 

○ Ucelený pohled na ekonomickou komplexnost podniku, 

○ včasné shromáždění dat umožňující definovat nápravná opatření odchylek, 

○ operativní řízení podniku jako celku, 

○ udržování rovnováhy mezi ziskovostí a finanční stabilitou, za účelem plnění 

strategických plánů, 

○ řešení úzkých míst a jiných problémů podnikatelského charakteru (Konečný  

a Režňáková, 2005, s. 20). 

Druhým typem controllingu je pak controlling strategický. Jedním z jeho klíčových 

předpokladů je zabezpečení dlouhodobého efektivního fungování podniku. De facto  

se soustřeďuje na budoucí vývoj, kdy definuje budoucí možná rizika a možnosti,  

jenž mohou znamenat úspěch v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud jsou 

předpoklady příležitostí a rizik vyhodnoceny správně, zpravidla budou také tvořit základ 

pro ziskovost a úspěšnost operativních činností (Konečný a Režňáková, 2005, s, 63).  

Navzdory tomu, že přínos strategického controllingu nemusí být na první pohled patrný, 

z pohledu dlouhodobého fungování podniku má zásadní roli. V případě, že není tato 

oblast dostatečně definována, může mít pro podnik fatální důsledky. Je nutno podotknout, 

že tyto negativní důsledky se nemusí v období operativní fáze vůbec projevit, ale následně 

podnik mohou uvést do velkých obtíží (Havlíček, 2011, s, 15). 
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Jak je z výše uvedeného patrné, operativní a strategický controlling představují dva 

okruhy, které jsou spolu úzce spjaty a nelze je v podniku organizačně oddělit, jelikož jsou 

vzájemně provázané z informačního i úvahového hlediska (Konečný a Režňáková, 2005, 

s. 65). 

1.1.4 Charakteristika controllera 

Controller jako takový je v podstatě nositelem controllingu v podniku. Jedná  

se o specializované pracovní zařazení, které vyvstalo z nutnosti vzniku controllingových 

útvarů, zejména ve středních a velkých společnostech. Jelikož záběr činností controllera 

je poněkud široký, odpovídají tomu i obvyklé požadavky na tuto pozici. Z personálního 

hlediska se jednoznačně musí jednat o osobu komunikativní, s velmi dobrou schopností 

analytického myšlení a odolností vůči stresu. Z pohledu odbornosti je samozřejmě nutné, 

aby měl vzdělání ekonomického směru, se znalostmi finančního řízení a účetnictví, 

metod kalkulací a controllingových nástrojů (Mikovcová, 2007, s. 17-18). 

Práce controllerů je úzce spjata s prací manažerů. Společně jsou odpovědni za dosahování 

vytyčených cílů podniku. Odpovědnost controllera spočívá zejména v předávání 

kvalitních podkladů pro rozhodování do rukou manažerů. Manažerská odpovědnost  

je pak přímo dána přijetím specifických rozhodnutí (Horváth & Partners, 2004, s. 7). 

 

Obrázek č.  1: Kooperace controllingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Mikovcová, 2007, s. 16) 
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Mezi konkrétní činnosti vykonávané controllery lze zařadit následující. 

○ Zajišťování transparentní strategie podniku, jeho výsledku a financí, s cílem zvýšit 

efektivitu a ekonomičnost, 

○ řízení specifických cílů i plánů, a sestavování výkazů orientovaných  

na budoucnost, 

○ koordinování procesu hledání cíle takovým způsobem, aby zainteresované strany 

mohly činit cílená rozhodnutí, 

○ zabezpečení služeb za účelem sběru provozně hospodářských dat, 

○ tvorba a zakotvení controllingového systému (Horváth & Partners, 2004, s. 7). 

Ačkoliv mají controller a manažer vymezeny určité funkce, jenž jim připadají, v praxi  

se jednotlivé činnosti často stírají. Může tedy klidně nastat situace, kdy manažer přebírá 

úkoly od controllera, či naopak (Mikovcová, 2007, s. 17). 

Za účelem bližšího vymezení jsou nicméně úlohy obou definovány v následující tabulce.  

 

Tabulka č.  1: Rozdělení úloh a zodpovědnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Eschenbach, 2004, s. 122) 

CONTROLLER MANAŽER 

Koordinuje základy plánování a 

rozhodování; je manažerem procesu 

tvorby rozpočtu. 

Plánuje hodnoty rozpočtu, cíle 

podnikových výkonů a opatření k 

dosažení cílů, a provádí rozhodnutí. 

Periodicky informuje o výši a příčinách 

odychlek od cíle. 

Stanoví nápravná řídící opatření při 

odchylkách od cíle. 

Periodicky informuje o změnách v 

podnikovém okolí. 

Vyvíjí činnost a reaguje, aby se cíle a 

opatření přizpůsobily měnícím se 

podmínkám okolí. 

Nabízí podnikohospodářské poradenství. 
„Kupuje“ podnikohospodářské 

poradenství. 

Tvoří podnikohospodářské metodiky a 

nástroje a koordinuje rozhodnutí. 

Vytváří předpoklady pro řízení podniku, 

orientované na cíl. 

Spolupodílí se na vývoji podniku (např. 

podporuje inovaci). 

Řídí s orientací na cíle a využívá přitom 

plánování a kontrolu. 

Je navigátorem a poradcem manažera. 
Chápe controllera jako nutného partnera 

v procesu řízení. 
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1.2 Reporting 

Reporting  představuje jednu ze tří základních oblastí controllingu, společně s jeho funkcí 

plánovací a funkcí informační (Fibírová, 2003, s. 11).  

Fakticky se jedná o soubor výkazů a zpráv, sestavených v komplexní podobě,  

jejichž cílem je poskytnout jeho uživatelům podklady potřebné pro řízení a vykonávání 

vlastních činností jednotlivých útvarů podniku. Vzhledem k tomuto faktu je nutné tyto 

výkazy a zprávy strukturovat takovým způsobem, aby přímo vyhovovaly potřebám 

jednotlivých útvarů a umožňovaly tak co nejefektivnější provádění rozhodovacího 

procesu (Fibírová, 2003, s. 11). 

„Výkazy by měly předkládat podle orientace uživatelů to, co je pro uživatele důležité, 

měly by pozornost soustředit na problémy a usměrňovat možnosti jejich řešení“ 

(Konečný a Režňáková, 2005, s. 13). 

Obsah výkazů hodnotících stav podniku se bude lišit podle toho, zda se jedná o relativně 

samostatné části podniku či vnitropodniková střediska. Samostatné části tíhnou k využití 

syntetických finančních ukazatelů, zejména pak ukazatelů rentability,  

zatímco vnitropodniková střediska kladou důraz na analytické členění a porovnání 

nákladovosti s naturálními hodnotami (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 10). 

Výsledky těchto entit jsou pak nadále strukturovány v závislosti např. na skupině či druhu 

výkonu, jednotlivých týmech či zákaznických skupinách, přičemž smysl spočívá  

v co nejpřesnějším zdokumentování všech úrovní, k zabezpečení plnění strategických 

kritérií (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 10). 

1.2.1 Členění reportingu 

O reportingu lze fakticky uvažovat z více hledisek, a tudíž ho lze samozřejmě i z více 

hledisek členit. Některá hlediska, jež jsou shledána za podstatná pro účely této práce, 

budou rozebrána prostřednictvím této podkapitoly. 

Ve vztahu k charakteru dat obsažených v reportech a pružnosti reportů samotných,  

je lze rozlišit následovně. 
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○ Statický reporting 

Statický reporting typicky charakterizují případy, kdy struktura reportů je takřka 

neměnná. Tedy jedná se o periodické reporty se stejnými, opakujícími se prvky. Zpravidla 

je generace takovýchto reportů velmi snadná, případně automatizovaná. Řadí  

se zde kupříkladu měsíční výkazy rozvahy a výkazu zisku a ztrát, či prodejní přehledy.  

Je vhodné, aby reporty statického typu využívaly jednotný vzhled a strukturu,  

aby nepůsobily zmatečně na své uživatele (Systemonline.cz, 2008). 

○ Dynamický reporting 

Dynamický reporting je si svou charakteristikou poměrně blízký s reportingem statickým. 

Klíčovou odlišnost mezi nimi ovšem tvoří skutečnost, že v případě dynamického 

reportingu může uživatel částečně definovat jeho strukturu. Tedy volit určité parametry, 

jež jsou pro něj v daném případě podstatné. Může se jednat kupříkladu o filtraci  

dle zákazníka, produktu, časové řady či dalších prvků, ze kterých report umožňuje volit 

(Systemonline.cz, 2008). 

○ Ad-Hoc reporting 

Specifikum Ad-Hoc reportingu oproti dvěma předchozím možnostem spočívá zejména 

v jeho veliké variabilitě.  Svým uživatelům umožňuje vytvářet libovolné reporty, 

definovat vstupní prvky i strukturu, čistě v závislosti na jejich potřebách. Jedná  

se o nástroj používaný pro účely komplikovanějších analýz a zároveň pro tvorbu reportu 

podle aktuálních potřeb. Uživatel ho může využít jednorázově, nebo ho postupně zařadit 

do podnikové reportingové struktury, čímž může získat charakter reportu statického  

či dynamického (Systemonline.cz, 2008). 

Dalším velmi podstatným hlediskem, ze kterého lze o reportingu uvažovat, je v závislosti 

na periodičnosti daných reportů.  

○ Standardní reporting 

Součástí standardního reportingu jsou zprávy a výkazy, které jsou připravované v jasně 

stanovených intervalech, a tudíž se jejich generace periodicky opakuje. Tyto výkazy mají 

obvykle jasnou strukturu, převážně statického charakteru, a přinášejí informace  

o hodnotách za dané období či o jejich odchylkách. Periodicitu tvorby reportů ovlivňuje 

jejich obsah a důležitost pro účely efektivního vedení společnosti a jejich útvarů. Může 
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se jednat o období měsíční, čtvrtletní či roční, ale využívají se například i reporty týdenní 

(Fibírová, 2003, s. 12). 

V rámci operativního řízení podniku mají nezměrný význam reporty vyhotovované 

měsíčně. Zejména pak ty, které se zabývají porovnáváním plánových a reálných dat, 

jelikož právě tyto pomáhají definovat nápravná opatření a zároveň také nalézání 

negativních příčin, jež je nutné odstranit (Fibírová, 2003, s. 12). 

Klíčovou roli v rámci měsíčních výkazů má především měsíční výkaz výsledku 

hospodaření. Právě ten v sobě obsahuje ony plánové a reálné hodnoty průřezově ze všech 

oblastí, a proto je vhodným zdrojem pro analýzu odchylek (Konečný a Režňáková, 2005, 

s. 13). 

○ Mimořádný reporting 

Mimořádný reporting je specificky v tom, že se může jednat o běžně užívaný report,  

ale jeho tvorba probíhá mimo obvykle vymezený termín, ke kterému se jinak obvykle 

zhotovuje. Druhou možností je, že se můžeme setkat s kompletně mimořádným reportem,  

jak z hlediska struktury, tak i okamžiku vyhotovení, který je aktuálně potřebný  

pro management. Příklad zde představuje například analýza rizika nového projektu, 

výrobku či zákazníka (Fibírová, 2003, s. 12). 

V rámci mimořádného reportingu představují vhodný nástroj právě ad-hoc reporty,  

které prakticky umožňují tvorbu libovolného reportu z dostupných zdrojů, což může být 

v průběhu nestandardní situace přínosem. 

Členění reportingu z hlediska interního a externího má úzkou vazbu na uživatele,  

pro něž jsou tato data stěžejní, a tudíž toto členění blízce souvisí i s členěním na zájmové 

skupiny. 

○ Interní reporting 

Interní reporting má stěžejní hodnotu pro takzvané interní uživatele. Do této kategorie  

se řadí osoby, které mají přímé vazby na procesy probíhající v podniku, přičemž  

za ně mohou nést odpovědnost a samy také provádět rozhodování v rámci svých 

pravomocí. Mohou se zde řadit i majitelé, v případě že osobně pro společnost vykonávají 

manažerskou činnost (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 13). 
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Vlastník v zásadě může v rámci podniku působit také pouze v roli investora, kdy fakticky 

do podniku vložil prostředky, ale dále se vlastní činností na jeho řízení nepodílí, ačkoliv 

samozřejmě má zájem na prosperitě podniku, s cílem zhodnocení vloženého kapitálu. 

V tomto případě vlastník zaujímá pozici externího uživatele, kdy přístup k informacím 

interního reportingu vůbec nemá (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 13-14).    

V opačném případě se přímo podílí kupříkladu právě jako součást manažerské hierarchie, 

což je model typický spíše pro kontinentální Evropu. V současné době je poměrně běžná 

kombinace obou těchto přístupů (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 13). 

Interní reporting tedy slouží řídícím pracovníkům, napříč podnikovými útvary, 

k zabezpečení kvalitního výkonu činností, a zároveň také k zajištění plnění strategickýh 

cílů společnosti (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 14). 

○ Externí reporting 

Externí reporting slouží pro zveřejňování informací o podniku široké veřejnosti. Zájmové 

skupiny jsou v tomto případně poněkud široký pojem, jelikož existují různé osoby,  

jež mají zájem o informace o společnosti z rozličných důvodů (Šoljaková a Fibírová, 

2010, s. 12). 

Jednou ze skupin jsou zaměstnanci podniku, kteří se sice přímo nepodílejí na řízení firmy, 

avšak situace podniku je zajímá vzhledem ke stabilitě pracovního poměru, možnostem 

kariérního či mzdového růstu apod. Další významnou skupinu jsou pak spolupracující 

podniky, mezi něž patří odběratelé, dodavatelé či banky. Samozřejmý je i zájem státních 

orgánů, orgánů činných ve státní správě, ale i běžných občanů (Šoljaková a Fibírová, 

2010, s. 12). 

Charakter informací určených pro potřeby externích uživatelů se liší v závislosti na tom, 

o kterou konkrétní skupinu se jedná. Může se však jednat o dokumenty, které je podnik 

povinen zveřejňovat, či dodat činným orgánům státní správy, nebo se to může též týkat 

například informací vyžadovaných odběrateli, za účelem zahájení spolupráce (Šoljaková 

a Fibírová, 2010, s. 12). 
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1.2.2 Zdroje dat a jejich zpracování 

Jeden ze základních zdrojů pro získávání a extrakci dat pro reporting představuje finanční 

účetnictví, navzdory jeho, často kritizované, omezené vypovídací schopnosti. Tento 

názor není úplně přesný, jelikož souvisí s určitou mírou nedorozumění.  

Výstupy finančního účetnictví, v podobě rozvahy, výkazu zisku a ztrát či výkazu 

peněžních toků, mají velký význam pro externí uživatele, kteří na jejich základě mohou 

kalkulovat celou soustavu ukazatelů finanční analýzy. Tyto jim dokážou alespoň okrajově 

připodobnit celkovou finanční situaci společnosti (Fibírová, 2003, s. 14). 

Naopak pro řídící pracovníky podniku se budou takovéto informace pravděpodobně jevit 

jako nedostatečné. Pro výkon vlastního řízení aktivit mají zájem o detailní data 

hospodářských transakcí v analytickém členění, jež se týkají jejich útvarů.  

Další požadavky na tato data jsou především v jejich co největší aktuálnosti,  

aby bylo možné je porovnávat s plánovaným stavem a predikovat další vývoj (Fibírová, 

2003, s. 15). 

V podmínkách menších podniků jsou tyto činnosti obvykle vykonávány souběžně 

s účetnictvím, velké podniky pak právě pro tyto účely tvoří komplexní systémy 

manažerského účetnictví (Fibírová, 2003, s. 15). 

Aby bylo možné plánovat budoucí vývoj co nejlépe, je nezbytné zabezpečit mimo interní 

informace také informace externí, tedy z okolí podniku, což dokáže být poněkud obtížné. 

V praxi pak může nastat situace, která je shrnuta v následujících třech bodech. 

○ „Informace, kterou máme, není ta, kterou chceme“ 

○ „Informace, kterou chceme, není ta, kterou potřebujeme“ 

○ „Informace, kterou potřebujeme, není ta, kterou máme“ 

 

Klíčem je nalézt rovnováhu mezi těmito třemi možnostmi (Mikovcová, 2007, s. 157). 
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Obrázek č.  2: Vazba informací a rozhodnutí (Zdroj: Mikovcová, 2007, s. 157) 

 

Konečný výkaz, který je výsledkem zpracování reportingových dat, by jich měl v zásadě 

obsahovat pouze omezené množství, a tudíž by měl umožnit snadnější rozhodování  

a volby nápravných opatření (Mikovcová, 2007, s. 158).  

Na dnešním trhu je pro tyto účely k dispozici velké množství automatizovaných systémů, 

jež by měly tuto práci usnadnit. Nicméně ne vždy tyto systémy automaticky reflektují 

skutečné požadavky společností, což z nich činí pouze drahé neefektivní nástroje. Je tedy 

nezbytné pořídit systém, u kterého máme jistotu, že našim požadavkům odpovídá,  

nebo si vybrat systém natolik dynamický, že je možné ho vlastním potřebám postupně 

přizpůsobit (Mikovcová, 2007, s. 159). 

Pro top management je zde zásadní, aby systém dokázal poskytnout kumulované 

informace napříč jednotlivými úvary podniku, zatímco linioví manažeři požadují systém 

uživatelský příjemný, zabezpečující dostatečnou míru analytického členění a srovnání 

v rámci datových řad (Mikovcová, 2007, s. 159). 
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1.2.3 Požadavky kladené na reporting 

Jak už bylo několikrát zmíněno, primárním cílem reportingu je fakticky poskytovat  

co nejlepší podklady k rozhodování podnikovému managementu na různých stupních 

řízení. Aby bylo možné tento cíl splnit, je vhodné řídit se určitými pravidly, jež by měly 

umožnit zpracování dat do co nejkvalitnější finální podoby. 

Fibírová (2003, s. 12) uvádí, že je důležité, aby výkazy a zprávy: 

○ „Měly požadovanou strukturu, 

○ nebyly příliš mnoho nebo příliš málo podrobné, 

○ byly srozumitelné a přehledné, 

○ vyhodnocovaly pouze ovlivnitelné veličiny“. 

Dalším klíčovým faktorem je zde zajištění co nejvyšší možné objektivity,  

aby bylo zabráněno možným střetům zájmů. K zabezpečení a udržení objektivity je nutné 

pracovat s objektivními informacemi, a tudíž je nutné již v počátku implementovat 

určitou nezávislost controllingu (Mikovcová, 2007, s. 162). 

Mimo srozumitelnost je nezbytné, aby informace obsažené ve výkazech byly jasně 

ověřitelné, a totéž se týká i zdrojových dat pro účel jejich tvorby. Stuktura reportu musí 

odpovídat rovině, pro níž je sestavován. V zásadě se zde jedná o členění na rovinu 

politickou, strategickou, taktickou a operativní. Přitom, z hlediska hierarchie,  

dochází směrem k vyšším úrovním řízení k redukci obsažených informací  

na ty co nejrelevantnější, a zároveň nabývá na významu přesnost volby adresáta reportu 

(Mikovcová, 2007, s. 162). 

Zásadní roli je ovšem potřeba spatřovat v oblasti včasnosti. Je nutné, aby výkazy byly 

adresátům k dispozici ve stanoveném termínu, dle požadavku. Zde je nicméně klíčovou 

záležitostí poměr aktuálnosti a úplnosti informací, jelikož v případě tlaku na úplnost, 

dochází ke ztrátě aktuálnosti informací, a naopak. Z hlediska controllingu je obvykle 

přijatelnějším postupem pracovat s informacemi, které jsou co nejaktuálnější,  

aby byla zachována premisa, že rozhodování o budoucnosti probíhá za podpory informací 

ze současnosti, nikoliv informací z minulosti. Tento faktor bude s větší pravděpodobností 

upřednostněn právě před celistvostí informací (Mikovcová, 2007, s. 162). 
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1.2.4 Reportingová hierarchie 

Hierarchie reportingu podniku bude v realitě odpovídat jeho specifickým požadavkům, 

které mohou vyplývat například z velikosti organizace a předmětu její činnosti.  

Tato specifika se ovšem mohou v průběhu času měnit, a tudíž bude docházet  

i ke změnám v koncepci oné hierarchie, aby byla zachována efektivita jednotlivých 

činností. 

Základní členění reportingové hierarchie spočívá zpravidla v rozdělení na reporting 

souhrnný a reporting dílčí. Souhrnný reporting pracuje standardně se zobrazením  

a porovnáním hodnot prostřednictvím finančních ukazatelů. Důraz je zde kladen 

především na detailní komentáře mapující odchylky. Tyto reporty jsou blíže 

diferenciovány dle úrovně řízení (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 15). 

Dílčí reporty mají oproti tomu méně zakotvenou závaznou strukturu a člení se podle 

oddělení, ve kterých mají svůj význam (Šoljaková a Fibírová, 2010, s. 15). 

Jako upřesňující příklad lze uvést třístupňové členění podnikového výkaznictví  

dle Horváth & Partners. 

První stupeň znázorňuje vedení podniku. Pro vedení podniku je samozřejmě důležité mít 

co nejpřesnější přehled o celkové situaci, a právě z tohoto důvodu jsou výkazy pro tuto 

úroveň poskytovány již v, do jisté míry, sloučené podobě. Mezi typické reporty,  

pro potřeby vedení podniku, patří kupříkladu celkový hospodářský výsledek, ukazatele 

likvidity, struktury nákladů či trendy vývoje obchodu (Horváth & Partners, 2004, s. 233). 

Vedení hlavního oddělení má zájem vidět reporty obsahující výsledky hlavních 

oddělení, tedy zprávy o jejich nákladech, výrobě a prodeji. Kupříkladu se zde řadí rozbory 

obratů, krycích příspěvků či ukazatelů jakosti (Horváth & Partners, 2004, s. 233). 

Oproti tomu vedení nákladového střediska, které představuje stupeň třetí, potřebuje 

výhradně informace o funkci daného nákladového střediska k zajištění operativy. 

Reálnými příklady výkazů jsou například reporty znázorňující produktivitu, zmetkovitost 

a komparace výrobních plánů se skutečnou produkcí (Horváth & Partners, 2004, s. 233). 
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1.2.5 KPI 

KPI je zkratkou z anglického Key Performance Indicators, což lze označit za souhrnný 

název pro klíčové ukazatele výnosnosti či výkonové ukazatele organizace. Tyto ukazatele 

zpravidla představují metriky, které umožňují souhrnně hodnotit efektivitu počínání této 

organizace v rámcových oblastech. Tomuto hodnocení standardně předchází stanovení 

plánových hodnot, s nimiž se ty dosažené porovnávají a tyto výsledky udávají jak úspěšně 

si společnost vede jako celek (ManagementMania.cz, 2011-2016).  

Nejčastěji jsou KPI využívány ke strategickému řízení podniku, ale fakticky se promítají 

na všechny úrovně jeho řízení, formou distribuce dílčích cílů na nižší organizační stupně. 

Typicky se zde řadí ukazatele z oblasti ekonomické aktivity, kvality, výkonosti procesů, 

informačních technologií či zásob. V praxi je volba ukazatelů závislá na povaze 

organizace a stylu řízení vrcholového managementu (ManagementMania.cz, 2011-2016). 

Při stanovování klíčových ukazatelů je vhodné respektovat následující všeobecně 

uznávaná doporučení. 

 ○ Metriky KPI ve významné většině případů představují podíl hodnot, či jejich 

procentuální změnu, což umožňuje jejich snadnější interpretaci. 

 ○ Je nezbytné, aby bylo možné KPI porovnávat v čase a sledovat tak jejich trendy. 

○ Zvýšená pozornost je třeba věnovat samotné volbě KPI – mělo by se jednat  

o metriky, jenž mají pro organizaci zásadní význam (RobertNemec.com,  

2001-2018). 

 

1.3 Finanční účetnictví 

„Finanční účetnictví je proces shrnutí finančních údajů, převzatých z finančních záznamů 

organizace, a jejich zveřejnění v podobě ročních (či častějších) reportů pro potřeby 

uživatelů“ (Sutton, 2004, s. 2). 

Principem finančního účetnictví je ve své podstatě sledování hospodářských jevů  

v podniku a jejich zpracování do podoby účetních případů. Jejich účelné zobrazení  

se provádí prostřednictvím členění na aktiva a pasiva organizace, a dále pak na její 

náklady a výnosy (ManagementMania.com, 2011-2016). 
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Aktiva představují soubor majetkových hodnot společnosti, pasiva pak zdroje jejich krytí. 

Aktiva jsou strukturována na základě své likvidity, a to na dlouhodobý majetek a oběžná 

aktiva. Pasiva jsou členěna v závislosti na jejich původu, tedy dle faktu zda se jedná  

o vlastní kapitál, či cizí zdroje financování (ManagementMania.com, 2011-2016). 

V případě nákladů se jedná o vyjádření spotřeby vstupů, v peněžních jednotkách,  

které podnik vynaložil na dosažení svých výnosů. Výnosy samotné jsou pak suma 

prostředků, jež podnik vyprodukoval, zpravidla výkonem vlastní činnosti 

(ManagementMania.com, 2011-2016). 

Vedení účetnictví podléhá legislativním pravidlům, jimiž se podnik musí závazně řídit. 

V závislosti na různých aspektech, zejména však na mezinárodním působení organizace, 

se může společnost rozhodnout pro vedení účetnictví v souladu s národními účetními 

standardy, evropskými standardy IAS/IFRS či standardy USGAAP, používanými 

zejména ve Spojených státech amerických (ManagementMania.com, 2011-2016). 

Finanční účetnictví zpravidla sleduje náklady a výnosy za období, v předepsaném 

členění, aby na základě jejich porovnání bylo možné kvantifikovat výsledek hospodaření 

pro účel kalkulace daně z příjmů (Lazar, 2012, s. 1). 

V zásadě se však neorientuje na řízení organizačních složek účetní jednotky a hlouběji  

se nezabývá ani problematikou údajů o množství a ceně produkovaných,  

ale nerealizovaných zásob, tvořených vlastní činností. Aby bylo možné zpracovávat tyto 

údaje, je vhodné v rámci účetní jednotky zavést takzvané vnitropodnikové účetnictví 

(Lazar, 2012, s. 1). 

Jak uvádí legislativa, je nutné, aby vnitropodnikové účetnictví průběžně zaznamenávalo 

informace: 

○ „o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností, 

○ pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, 

○ pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností“ (Lazar, 2012, 

s. 1). 
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1.3.1 Účetní výkazy 

Účetní výkazy jsou samozřejmým výstupem finančního účetnictví a rovněž také nedílnou 

součástí účetní závěrky podniku.  

Rozvaha je úzce vázaná na složky aktiv a pasiv podniku. Jejím smyslem je jednak 

informovat právě o skladbě aktiv v detailním členění, a zároveň také objasnit likviditu 

podniku, s důrazem na pohledávky a závazky. Dále zprostředkovává data o rozsahu 

vlastních a cizích zdrojů a struktuře vlastního kapitálu (Kovanicová, 2004, s. 360). 

Stejně jako výkaz zisku a ztráty, vychází i rozvaha z takzvaných závěrkových účtů, 

v uspořádání odpovídajícím pro zhodnocení finančního stavu společnosti, přičemž oba 

výkazy obsahují informaci o výsledku hospodaření (Kovanicová, 2004, s. 359). 

Princip výkazu zisku a ztráty spočívá primárně v rozboru finanční výkonnosti 

společnosti, jelikož sdružuje náklady a výnosy. Díky jeho stupňovité struktuře přináší 

informace o provozním i finančním výsledku hospodaření, dále pak také o výsledku 

hospodaření za běžnou činnosti a za účetní období (Kovanicová, 2004, s. 361). 

Přehled o peněžních tocích (neboli cash flow) slouží k zobrazení diference mezi stavem 

peněžních hodnot mezi dvěma rozvahovými dny. Pod pojem peněžní prostředky  

lze zařadit nejen hotové peníze a prostředky na bankovních účtech, ale také kupříkladu 

silně likvidní krátkodobé cenné papíry (Kovanicová, 2004, s. 364). 

 

1.4 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví představuje dobrovolnou činnost podniku, jejímž účelem  

je zabezpečení efektivního řízení nákladů, výnosů a dalších klíčových oblastí. Orientuje 

se zejména na rozhodování a řízení společnosti. Pro svou vlastní činnost využívá interní 

data, nejen z finančního účetnictví, a dále je podrobuje různým nástrojům, metodám  

a technikám. Výsledky těchto analýz jsou běžně využívány pro účely controllingu a mají 

tedy přímou vazbu na rozhodování (ManagementMania.cz, 2011-2016). 

Fibírová (2003, s. 28) uvádí, že manažerské účetnictví „propojuje v hodnotovém řízení 

čtyři základní oblasti řízení: 

○ finanční (hodnotové) řízení, 
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○ řízení hlavní výdělečné činnosti (výroby), 

○ distribuce a komunikace se zákazníkem, 

○ personální řízení“. 

Aby bylo možné aplikovat systém efektivního hodnotového řízení v podniku, je nezbytně 

nutné pracovat se správně nastaveným systémem informací. Toto je klíčovým faktorem, 

jelikož je potřeba aby informace, které jsou k dispozici, měly jasnou formu a platnost, 

společně se smysluplným obsahem. Jedině tak může být dosaženo adekvátního efektu  

pro přijetí rozhodnutí (Fibírová, 2003, s. 22). 

Vzhledem k neustálému dynamickému rozvoji, i v oblasti manažerského účetnictví 

dochází k tlakům na restrukturalizaci tradičně používaných metod. To vede zejména 

k silnější provázanosti se strategickým řízením, a tudíž i k podstatně větší významnosti 

externích dat, které pomáhají monitorovat pozici společnosti ze strategického úhlu 

pohledu (Šoljaková, 2009, s. 20). 

Z hlediska nástrojů řízení po linii výkonů je podstatný rozvoj kalkulací životního cyklu 

(life cycle costing) a cílových veličin (target costing). V oblasti řízení po linii aktivit  

a procesů pak mají velký význam metody jako je activity based costing, activity based 

budgeting či zero based budgeting (Šoljaková, 2009, s. 20-21). 

 

1.5 Informační systém 

„Informační systém (information system) je soubor technických prostředků (hardware, 

software) a dat, které zajišťují udržování a poskytování informací nebo dat jeho 

uživatelům“ (ManagementMania.com, 2011-2016). 

Funkce informačního systému v podniku není omezena pouze na působnost informačních 

a komunikačních technologií, naopak jejich hranice překračuje. Z širšího hlediska  

je nutné do uvažování o informačních systémech zahrnout i lidských faktor a rovněž nelze 

opomenout kategorizaci dat, s ohledem na užívané nosiče. V praktickém prostředí 

podniku se informace mohou vyskytovat nejen jako složka automatizované databáze,  

ale také stále i ve fyzické podobě či jako součást původních samostatných aplikací. Zdroj 

informací představují zároveň i vědomosti a zkušenosti zaměstnanců, jež mohou být 

dostupné právě a pouze jen jejich prostřednictvím (Basl a Blažíček, 2008, s. 52-53). 
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ERP (Enterprise Resource Planning) aplikace zpravidla představují komplexní 

softwarová řešení, která jsou centrem podnikového informačního systému.  

Jsou strukturovány takovým způsobem, aby umožňovaly řídit logistický řetězec,  

včetně stránky finančního a nákladového účetnictví, či personálního řízení (Basl  

a Blažíček, 2008, s. 66). 

Mezi základní činnosti, na něž se ERP systémy soustřeďují, patří správa kmenových dat, 

plánování zdrojů pro realizaci projektů a jejich řízení, sledování nákladů a jejich 

zakomponování do účetnictví a controllingu. V zásadě tedy ERP pokrývá zejména 

stránky logistiky a financí podniku.  (Basl a Blažíček, 2008, s. 66-67). 

Existují další moduly, které mohou rozšiřovat pojetí podnikového ERP systému. Jedná  

se zejména o nástroje typu SCM, CRM a BI (Basl a Blažíček, 2008, s. 59). 

1.5.1 Business Intelligence 

Business Intelligence představuje manažerský nástroj pro potřeby reportingu, který může 

být přímou součástí ERP systému, nebo ho může doplňovat jako nástavba v podobě 

samostatné aplikace. BI pomáhá sdružovat a synchronizovat relevantní data,  

na kterých je dále možné provádět analýzy a připravovat dle nich prezentace. Právě 

z těchto důvodů je považován za velmi účinný nástroj pro management, ale usnadňuje 

práci také business analytikům (Systemonline.cz, 2012). 

Současná podoba BI systémů dokáže operativně reagovat na požadavky uživatelů,  

kteří jsou schopni je zadávat individuálně, a poskytovat aktuální a strukturované 

informace. Prvky charakterizující BI jsou tedy zejména rozšíření možností, rychlost, 

aktuálnost, přesnost a užitečnost (Laberge, 2012, s. 25-26). 

S problematikou BI souvisí také otázka takzvaných datových skladů (data warehouse). 

Ty mohou fakticky fungovat jako prostředník pro podporu rozhodování v rámci BI. Data 

warehouse je komplexní systém, sestávajícím z velkého množství dat, se kterými je dále 

možné pracovat. Uživatelé spouštějí dotazy, jenž jim přinášejí informace, s nimiž mohou 

dále pracovat za účelem dosažení svého cíle (Laberge, 2012, s. 35-36). 
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1.6 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza představuje účinný analytický nástroj, často využívaný pro účely 

finančního řízení podniku. Její efektivita spočívá zejména ve schopnosti přinášet zpětnou 

vazbu a hodnotit úspěšnost podniku napříč útvary, přičemž dokáže porovnávat skutečné 

situace s těmi plánovými (Knápková a Pavelková, 2009, s. 26). 

Zdroje dat pro aplikaci metod finanční analýzy mohou být buď z kategorie finančních 

účetních výkazů či vnitropodnikových finančních výkazů. Rozdíl mezi nimi spočívá 

hlavně v závaznosti, jelikož účetní výkazy je podnik povinován zveřejnit minimálně 

jednou za rok, naproti tomu vnitropodnikovou úpravu si řídí sám. V obou případech  

je ovšem nezbytně nutné, aby obsažená data byla vysoké kvality (Růčková, 2007, s. 21). 

V rámci technické části finanční analýzy rozlišujeme primárně dvě skupiny užívaných 

metod. Jedná se o metody elementární a metody vyšší. Zatímco vyšší metody jsou 

podstatně komplikované a  pro své využití v zásadě vyžadují k dispozici další speciální 

nástroje, metody elementární jsou typově více standardizované, a tudíž je i jejich aplikace 

snadnější (Růčková, 2007, s. 41). 

Metody elementární se dále kategorizují do několika skupin ukazatelů a tyto jsou, spolu 

s jejich typickými zástupci, uvedeny níže. 

○ Analýza absolutních ukazatelů 

  Horizontální analýza, 

 Vertikální analýza, 

 ○ Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza čistého pracovního kapitálu, 

 Analýza čistých pohotových prostředků, 

○ Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza ukazatelů likvidity, 

 Analýza ukazatelů rentability, 

 Analýza ukazatelů zadluženosti, 

 Analýza ukazatelů aktivity, 
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○ Analýza soustav ukazatelů 

 Altmannův model, 

 Model „IN“ (Růčková, 2007, s. 41-46). 

1.6.1 Analýza rentability 

Základním principem analýzy rentability je měření přínosu prostředků vložených  

do společnosti, z hlediska jejich dopadu na zisk. Udávají tedy schopnost tvořit tímto 

způsobem nové zdroje. V praxi se pracuje s různými ziskovými modifikacemi,  

které samozřejmě ovlivňují finální výsledek. Nejznámější variantou je EBIT, tedy zisk 

před úroky a zdaněním, jenž je přibližně na úrovni provozního hospodářského výsledku. 

Často je používán také varianta EAT, která znázorňuje zisk již ponížený o daňovou 

povinnost (Růčková, 2007, s. 52). 

Rentabilita tržeb (ROS) je prostředek k získání přehledu o marži, který podnik vlastní 

činností generuje. Výsledek v podstatě udává kolik korun zisku je tvořeno základem,  

tedy tržbami. Pokud od 1 odečteme rentabilitu tržeb, souběžně s ní můžeme získat  

i výsledek ukazatele rentability nákladů (Knápková a Pavelková, 2009, s. 23). 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) udává, jak si podnik vede v oblasti vlastní 

výkonnosti. V tomto případě se se ziskovou složkou porovnávají celková aktiva a vlastně 

je získáno povědomí o tom, jaká část zisku je podmíněna existencí kapitálu investovaného 

do podnikání (Knápková a Pavelková, 2009, s. 24). 

Rentabilita investic (ROI) je označením pro návratnost investic. Ukazatel má obdobnou 

strukturu jako výpočet rentability celkového kapitálu, ale primární rozdíl spočívá  

ve faktu, že rentabilita investic nepracuje s celkovými aktivy, nýbrž pouze s dlouhodobě 

investovaným kapitálem (ManagementMania.com, 2011-2016). 

1.6.2 Analýza likvidity 

Analýza prostřednictvím ukazatelů likvidity se zaměřuje na vyjádření a zhodnocení 

solventnosti podniku, a to ve formě poměru, obvykle mezi složkou, jíž je nutné uhradit,  

a dostupnými prostředky. Na základě rychlosti přeměny těchto prostředků na hotové 

peníze rozlišujeme tři stupně likvidity (Knápková a Pavelková, 2009, s. 31). 
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3. stupeň, též označovaný jako běžná likvidita, bere v úvahu jako zdroj krytí celou 

soustavu oběžného majetku, tedy včetně jeho nejméně likvidní složky, tedy zásob. Tento 

ukazatel v zásadě odpovídá na otázku, do jaké míry by podnik byl schopen hradit své 

závazky, v případě přeměny oběžného majetku na finanční prostředky v hotovosti 

(Růčková, 2007, s. 50). 

2. stupeň likvidity neboli pohotová likvidita, bere v potaz, jako složky sloužící  

pro úhradu podnikových závazků, pouze krátkodobý finanční majetek a pohledávky. 

Jedná se o ukazatel, kde za nejuspokojivější výsledek je považován poměr 1:1 (Růčková, 

2007, s. 50). 

Okamžitá likvidita, která představuje 1. stupeň, pracuje pouze s nejlikvidnější součástí 

oběžného majetku. Tou jsou finanční prostředky v hotovosti a na bankovních účtech,  

ale také krátkodobé peněžní ekvivalenty jako jsou cenné papíry a směnky (Růčková, 

2007, s. 49). 

 

1.7 Další analytické metody 

Pro účely řízení nemusí informace získané z finančního či manažerského účetnictví nutně 

poskytovat ucelený pohled. Je tomu tak zejména z důvodu, že na podnik zpravidla působí 

celá řada jiných vlivů, které účetnictví nereflektuje, a tudíž nemusí být zohledňovány.  

To může mít negativní dopad na řízení organizace jakožto celku. Z tohoto důvodu 

vyvstává potřeba využití dalších analytických metod, které umožní tento nedostatek 

minimalizovat. 

Typickými zástupci kategorie dalších metod jsou metody strategické analýzy, hlavně tedy 

analýzy vnitřního a vnějšího okolí. Prakticky mezi ně patří metodiky jako je SWOT  

či PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, ale také Model „7S“.  

Tyto metody pracují se širším spektrem informací, jež mohou pocházet ze zdrojů,  

jako jsou dokumenty státních institucí či vědecké výzkumy, ale převážně se jedná  

o poznatky a zkušenosti řídících pracovníků konkrétního podniku. Tyto informace  

se v účetnictví standardně neprojevují samostatně, ačkoliv dopad samozřejmě na výstup 

v podobě účetních dat mají (Wikipedia, 2018). 
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Právě tyto informace umožňují podnikům pracovat se širší škálou podkladů a díky tomu 

provádět fundovanější rozhodování a řízení na úrovni managementu, což mnohdy vede 

k efektivnějšímu fungování organizace jako celku. 

1.7.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se ve své podstatě orientuje na rozbor silných a slabých stránek podniku, 

spolu s jeho příležitostmi a hrozbami, což už ostatně vypovídá z jejího názvu  

(S-strengths, W-weaknesses, O-opportunities, T-threats). V ideálním případě by silné 

stránky, spolu s příležitostmi, měly být využity k oslabení dopadu stránek slabých, 

současně s evidovanými hrozbami (Šoljaková, 2009, s. 21). 

Z praktického pohledu může nastat v některých podnicích situace, kdy slabé stránky  

či hrozby nejsou správně vyhodnoceny, a to z důvodu zanedbání řídícími pracovníky. 

Tito v praxi často opomíjejí či bagatelizují problémové oblasti (Mikovcová, 2007, s. 39). 

Jedním z vhodných způsobů, jak se lze těmto potížím vyhnout je angažováním 

controllingového útvaru, který je schopen nastavit takzvaný katalog kritérií. Jeho 

prostřednictvím se ustanoví dotazník pro členy týmů jednotlivých oddělení, kteří tak mají 

možnost vyjádřit se. Výsledná data jsou pak předána k další diskusi řídícím pracovníkům 

a ti tak mohou mít k dispozici objektivnější zdroj dat (Mikovcová, 2007, s. 39.) 

1.7.2 PEST analýza 

PEST je zkratka pro politické, ekonomické, sociální a technické faktory, tudíž předmět 

PEST analýzy je vlastně definování prvků z těchto oblastí, které působí na fungování 

organizace (Mikovcová, 2007, s. 32-33). 

„Cílem PEST analýzy je nejen identifikovat faktory, působící v makrookolí, ale odlišit 

faktory podstatné, tj. takové, jejichž míra působení na podnik bude významná“ 

(Mikovcová, 2007, s. 33). 

Smyslem této analýzy je tedy jednak získání představy o budoucích změnách, ale zároveň 

také tvorba opatření na základě těchto informací, jež umožní potenciálním hrozbám čelit 

či se jim přizpůsobit (Mikovcová, 2007. s. 33). 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část této diplomové práce se soustřeďuje na rozbor skutečného stavu oblasti 

reportingu v konkrétně zvolené společnosti, za použití teoretických východisek 

získaných v rámci předchozí části. 

 

2.1 Charakteristika zvoleného podniku 

Pro účely své diplomové práce jsem se tedy, v souladu s výše uvedeným, rozhodla 

zaměřit na analýzu reportingu, jak ve společnosti ATS aplikované technické systémy 

s.r.o. (dále jen ATSCZ), tak i v rámci celé skupiny ATS. Tento podnik jsem si pro účely 

své práce zvolila záměrně, zejména z důvodu svého zaměstnaneckého poměru zde,  

na pozici účetní. Právě vzhledem k tomuto faktu věřím, že vyhotovení této práce bude 

jednak přínosem pro společnost samotnou, ale rovněž i přínosem pro mé vlastní vzdělání. 

2.1.1  Základní informace o společnosti 

 

Obrázek č.  3: Logo skupiny ATS (Zdroj: ATS Global) 

 

Obchodní firma: ATS aplikované technické systémy s.r.o. 

Sídlo: Divadelní 1361/21, 741 01 Nový Jičín 

Identifikační číslo: 277 79 556 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Spisová značka: C 51578 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Datum vzniku: 4. října 2006 



 

36 
 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Jediným společníkem společnosti ATS aplikované technické systémy  

s.r.o. je její mateřská společnost ATS Global B.V. (dále jen ATS Global), sídlící 

v Nizozemsku. Má tedy stoprocentní obchodní podíl na základním kapitálu,  

který byl vypsán a splacen v hodnotě 7,500,000.00 Kč.  

Vzájemný vztah obou firem je vztahem, kdy ATSCZ představuje ovládanou osobu, 

jejímž úkolem je poskytovat servisní služby a podílet se na vývoji a prodeji produktů 

ATS. Ovládající osobou v tomto vztahu je pak ATS Global, tedy onen jediný společník. 

V oblasti obchodního vedení společnost zastupují pouze dva jednatelé, jakožto statutární 

orgán, a oba za společnost jednají samostatně (Výroční zpráva společnosti ATS 

aplikované technické systémy s.r.o., 2017). 

2.1.2 Skupina ATS 

Společnost ATS aplikované technické systémy s.r.o. je součástí globální skupiny ATS, 

která má v současné době pobočky téměř po celém světě. Hlavou této skupiny je,  

již zmiňovaná, společnost ATS Global B.V., sídlící v Haarlemu, v Nizozemsku.  

Doba vzniku mateřské společnosti se datuje až do roku 1986, kdy byla společně založena 

dvěma společníky, kteří se v současnosti angažují zejména jako členové dozorčí rady, 

přičemž jeden z nich se stále aktivně podílí na vedení a směřování podniku do budoucna. 

Již od počátku své existence se společnost zaměřuje na vytváření řešení pro průmyslovou 

automatizaci a výrobní informační systémy. 

V průběhu dekád následujících po založení ATS Global docházelo postupně 

k rozšiřování působnosti, jednak zakládáním dceřiných společností, primárně v zahraničí, 

ale také prostřednictvím akvizicí jiných podniků, které umožnily rozvětvit portfolio 

vlastních činností. 

V současné době na celosvětovém trhu působí pod záštitou ATS následující společnosti: 

 ○ ATS Applied Tech Systems B.V. (Nizozemsko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems Ltd. (UK) 

 ○ ATS Gesellschaft für angewandte technische Systeme GmbH (Německo) 
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 ○ ATS Applied Tech Systems BVBA/SPRL (Belgie) 

 ○ ATS Global B.V. (Nizozemsko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems Pty. Ltd. (Austrálie) 

 ○ ATS Applied Tech Systems LLC. (USA) 

 ○ ATS Applied Tech Systems S.L. (Španělsko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems S.A. de C.V. (Mexiko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems (Turecko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems PTE Ltd. (Singapur) 

 ○ ATS Applied Tech Systems S.R.L. (Itálie) 

 ○ ATS Applied Tech Systems Ltd. (Irsko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems Shanghai Co., Ltd. (Čína) 

 ○ ATS Applied Tech System (Suzhou) Co.,Ltd. (Čína) 

 ○ Manufacturing Operations Management Institute LLC. - MOMi (USA) 

 ○ ATS EdgeIT B.V. (Nizozemsko) 

 ○ PT Aplikasi Teknologi Sistem Indonesia (Indonésie) 

 ○ ATS Macedonia DOOEL Skopje (Makedonie) 

 ○ ATS Teconomy B.V. (Nizozemsko) 

 ○ ATS Applied Tech Systems PTE Ltd. (Malajsie) 

 ○ ATS Applied Tech Systems Scotland Ltd. (UK) 

 ○ Sarla Advantech Pvt. Ltd. (Indie)   

2.1.3 Předmět činnosti 

Jak již bylo okrajově zmíněno, skupina ATS se již od svého počátku vymezuje jako 

dodavatel nezávislých řešení pro chytrou digitální transformaci, za použití svého 

specifického vědomostního a zkušenostního fondu. 

Jednou z oblasti činností, kterou se ATS zabývá je poskytování poradenství  

a consultingu svým klientům, zejména za účelem zefektivnění podnikových procesů. 

V praxi konzultanti aplikováním mezinárodních norem (jako je například ISA-95),  

a rovněž také vlastních zkušeností, definují pro zákazníky individuální řešení na míru 

jejich požadavkům, s co nejnižší nákladovostí a s ohledem na budoucnost. V návaznosti 

na dané výstupy pak také nabízejí přímé možnosti implementace navržených řešení,  

či jejich zprostředkování. 
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S tím úzce souvisí i další segment, který patří do škály činností ATS, a tím je realizace 

komplexních projektů. Projekty jsou zde uvažovány ve smyslu úplných řešení 

průmyslové automatizace ve výrobě. Nejčastěji se jedná o hotové výrobní či montážní 

linky, přičemž důraz je kladen na řízení kvality a sběr dat z výroby. ATS zabezpečuje 

všechny kroky, od počátečního návrhu projektu, jeho skutečnou implementaci, proškolení 

konečných uživatelů a podporu ve formě servisních smluv. Aby byly ony projekty 

vyhotovovány v co nejvyšší kvalitě, je využíváno širokého spektra metod a nástrojů, mezi 

které se řadí kupříkladu Štíhlá výroba, Six Sigma nebo Overall Equipment Effectiveness.  

V souladu s tím ATS podporuje své klienty také v nasazování výrobních informačních 

systémů – MES/MOM – jež jsou užitečným nástrojem pro řízení výroby a zároveň 

zákazníkům pomáhají orientovat se na Průmysl 4.0.   

Další nedílnou součástí společnosti je neustálý vývoj, implementace a podpora vlastních 

softwarových řešení. Příkladem je ATS ADOS jako řešení pro chytré továrny, 

soustřeďující se na datovou analýzu. Dalším významným produktem je pak také ATS 

Inspect pro řízení kvality, nebo ATS CM4D, sloužící k propojení virtuálního designu  

se skutečnou produkcí. 

Společně se softwarovými produkty, ale i průmyslovými řešeními, je zákazníkům 

nabízena podpora ve formě servisních smluv, či servisních smluv přímo pro software. 

Tuto podporu zajišťuje Service desk, který je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní  

v týdnů, a který pružně reaguje na vznesené požadavky, jež jsou následně, na základě 

priority, řešeny formou vzdálené podpory, nebo osobní návštěvy v dané lokaci zákazníka. 

ATS se angažuje také v oblasti vzdělávání a to organizováním svých standardních 

školení, seminářů či workshopů, ale také přípravou zakázkových kurzů dle zájmů 

zákazníka. Ze znalostních oblastí lze uvést například řídící systémy, výrobní systémy, 

programování a databáze, nebo komunikace a sítě. 

Zde nabývá velkého významu divize MOMi, jež se přímo zaměřuje na tvorbu 

specifických vzdělávacích programů a workshopů, mnohých ve spolupráci s MESA 

International – mezinárodní asociací pro podniková výrobní řešení. 

Pro ATS jsou klíčová také partnerství, díky nimž může společnost poskytovat ještě lepší 

služby, pomocí kombinace řad vlastních produktů s produkty třetích stran,  
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podle  individuálních potřeb zákazníků. Mezi významné partnery se řadí Siemens, Sixnet, 

WSCAD, Sepasoft nebo také SAP či Microsoft. 

Struktura zákazníků ATS napříč odvětvími je poměrně pestrá, řadí se zde klienti 

z oblastí automobilového a leteckého průmyslu, potravinářského průmyslu  

či zdravotnictví a farmacie. Jmenovitě mezi zákazníky patří kupříkladu Rolls-Royce, 

Coca Cola, DSM Dyneema, Trulife nebo také Ford Motor Company (ATS Global, 2019). 

2.1.4 Finanční analýza 

Jako součást definice společnosti ATSCZ jsou zde vypracovány zvolené ukazatele 

z oblasti finanční analýzy. Tyto mají, v rámci celé práce, charakter spíše podpůrný,  

ale slouží k lepšímu porozumění finanční situace podniku a jejího vývoje,  

byť spíše z externího hlediska. Zdrojem informací pro kalkulaci těchto ukazatelů jsou 

oficiální účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) společnosti za fiskální roky  

2013 až 2017, jež jsou volně dostupné. 

 ○ Ukazatele rentability 

Smyslem analýzy rentability je určení výnosnosti zvolených složek, které se poměřují 

vůči zisku, v tomto konkrétním případě zisku na úrovni EBIT. Rentabilita aktiv udává  

jak velká je produkční síla podniku, tedy jaký objem zisku je generován z veškerého 

majetku vloženého do podnikání, bez ohledu na zdroj jeho financování. Mezi lety 2013  

a 2014 došlo k poměrně významnému skoku vzhůru a mírný nárůst byl zachován i v roce 

následujícím, tedy 2015. V roce 2016 došlo naopak k lehkému propadu rentability aktiv, 

v důsledku rychlejšího růstu majetku než zisku, ale obecně měla rentabilita aktiv  

ve sledovaných letech stabilní charakter. 

Rentabilita tržeb a rentability investic naopak ve všech sledovaných obdobích 

zachovávala trend meziročního růstu hodnot. Rentabilita tržeb odpovídá množství zisku 

vytvořeného z celkových tržeb. V jejím případě se sice jednalo o růst relativně pomalý, 

ale fakticky byla zachována premisa trvalého růstu, která je z vnitropodnikového hlediska 

významná. Růst rentability investic byl meziročně nejmarkantnější a to v důsledku 

preference cizích zdrojů financování při pořizování aktiv pro společnost. 
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Tabulka č.  2: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

(uvedeno v Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita Aktiv 0.12 0.21 0.22 0.19 0.19 

Rentabilita Tržeb 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 

Rentabilita Investic 0.30 0.58 0.66 0.71 0.78 

 

Výše uvedenému odpovídá i grafické znázornění dat uvedených v tabulce,  

které se nachází níže. Všechny tři křivky znázorňující rentabilitu mají vesměs růstový 

trend, v souladu s politikou společnosti, zaměřující se na expanzi, ačkoliv rentabilita aktiv 

zaznamenala mírný pokles mezi lety 2015 a 2016, jak již bylo dříve definováno.  

 

Graf č.  1: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

 ○ Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity udávají schopnost podniku dostát svým závazkům za použití 

oběžného majetku. Rozdíl mezi jednotlivými stupni spočívá v samotné likvidnosti 

jednotlivých složek majetku, tedy rychlosti jejich přeměny na peníze.  

V případě ukazatele běžné likvidity se doporučené hodnoty uvádějí od 1,8 do 2,5,  

což jsou hodnoty jichž v žádném ze sledovaných let nebylo dosaženo - nejblíže se dostal 

rok 2015 s 1,55. Obdobné výsledky vykázala také pohotová likvidita, u které se hodnoty 

doporučují mezi 1,0 a 1,5, a stejně tak i likvidita okamžitá, pro niž jsou vhodné výsledky 

0,2 až 0,5. Hlavní příčinu zde lze pravděpodobně spatřovat ve faktu, že ATCZ zpravidla 

aktuální přebytečnou likviditu odvádí mateřské společnosti a v případě potřeby naopak 
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může požadovat příslušný transfer zpět. Peněžní toky jsou tedy řízeny centrálně,  

na bázi týdenního reportingu cash flow do rukou globálního pokladníka. 

Tabulka č.  3: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

(uvedeno v Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

Běžná likvidita 1.45 1.36 1.55 1.26 1.30 

Pohotová likvidita 0.70 0.75 0.98 0.85 0.68 

Okamžitá likvidita 0.00 0.13 0.08 0.02 0.05 

 

V grafu níže je opět definováno vizuální vyjádření kalkulovaných hodnot. Běžná  

a pohotová likvidita vykazují téměř identický trend, zatímco okamžitá likvidita se mírně 

liší. To odpovídá faktu, že okamžitá likvidita dosáhla svého maxima o rok dříve  

než likvidita běžná a pohotová, tedy v roce 2014. 

 

Graf č.  2: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 

2.1.5 PEST analýza 

PEST analýza mapuje vnější okolí společnosti, zejména pak to, které není vlastní vůli 

schopná ovlivňovat. Podnik nicméně může na vlivy vyvstávající z jednotlivých faktorů 

patřičným způsobem reagovat, aby eliminoval jejich dopad na své aktivity. 

Politické faktory jsou úzce spjaty s legislativou. Vzhledem k tomu, že je Česká republika 

součástí Evropské unie, je pro společnost nezbytné řídit se nejen českou legislativou,  
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ale dodržovat také nařízení závazná pro členské země EU. Právě z tohoto hlediska jsou 

aktuálně významné blížící se volby do Evropského parlamentu, které mohou vést 

k výraznější obměně tamního obsazení a tudíž vyvolávat mírnou nejistotu související 

s možným odlišným přístupem poslanců právě k legislativě. Ekonomicko-politický 

dopad má taktéž nadcházející možnost Brexitu, neboli plánovaného odchodu Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Nejistota s ním spojená  

má obecně negativní dopad na ekonomiku a její vývoj. 

Z hlediska ekonomických faktorů je v daném okamžiku relevantní zejména globální 

pokles tempa růstu ekonomik, v důsledku vývoje hospodářského cyklu. S tím jsou spjaty 

i některé globální události, které záporně ovlivňují smýšlení tržních subjektů, za zmínku 

stojí již výše uvedený Brexit, ale také napjaté americko-čínské vztahy či stagnace 

automobilového průmyslu. Zaměření se společností právě na hrozbu krize, asociovanou 

se zpomalením tempa růstu ekonomiky a soustředěním se na uváděné faktory,  

může mít za důsledek omezení spotřeby a investic, což je negativní jak pro ATS 

z hlediska poptávky potenciálních zákazníků, ale toto chování může také vyústit 

v reálnou formu recese (Kurzy.cz, 2000-2019).  

Oblast sociálních faktorů je v současné době poměrně problematická, zejména v regionu 

Moravskoslezského kraje, kde společnost ATSCZ sídlí. Ten sice zaznamenal  

k 31. 12. 2018 nejvyšší míru nezaměstnanosti na celorepublikové úrovni, tedy 4,65 %, 

ale stále se jedná o úroveň poměrně nízkou (Český statistický úřad, 2019). Dá se tedy říci, 

že společnost se potýká s nedostatečnou nabídkou kvalifikovaného personálu v regionu, 

zejména v oblasti technologií, což je ostatně obecně velmi poptávaná specializace. 

Příležitost nicméně představují oddělené kanceláře v Lounech, a zejména v Olomouci,  

a také nově v Ostravě, jelikož se jedná o města větší, která tudíž představují možnost 

širšího výběru mezi možnými kandidáty. Zároveň to znamená také širší spektrum lokalit 

při jejich nalézání. 

Technologické faktory hrají klíčovou roli ve fungování společnosti jako celku. Neustálý 

rozvoj v této kategorii je nezbytný, jelikož vlastní činnost podniku je z velké míry 

zaměřena na poskytování služeb v oblasti průmyslové automatizace a konzultace 

Průmyslu 4.0. Aby bylo možné udržet vysoký standard kvality při výkonu vlastní 

činnosti, je kladen silný důraz na neustálé vzdělávání a zdokonalování zaměstnanců. 
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2.1.6 SWOT analýza 

V návaznosti na PEST analýzu jsem shrnula některé její poznatky do přehlednějšího 

formátu SWOT analýzy, která vyjadřuje definici silných (S) a slabých (W) stránek 

podniku, i souvisejících příležitostí (O) a hrozeb (T). 

Silnou stránku jednoznačně představuje samo odvětví, ve kterém se skupina ATS jako 

celek pohybuje. Vzhledem k faktu, že společnosti potřebují neustále zefektivňovat  

své procesy, představují služby poskytované ATS zaměření žádané a perspektivní, 

obzvlášť při uvážení neustálého interního rozvoje produktů a zaměstnanců. Významná  

je i dlouhá tradice společnosti – 10 let v ČR a 30 let od vzniku mateřské společnosti 

v Nizozemsku. Diverzifikované portfolio činností (komplexní projekty, školení, 

hardware, servisní podpora) je další silnou stránkou a spolupráce s partnery  

na mezinárodní úrovni toto portfolio pak ještě notně rozšiřuje. Výhodou je rozhodně  

i globální finanční stabilita a schopnost společnosti reagovat na individuální požadavky 

zákazníků. 

Slabou stránkou je pak vesměs poměrně nákladný charakter činností společnosti,  

což může předznamenat dlouhé rozhodovací procesy u zákazníků, které vyvolávají 

nejistotu. V případě omezení investic v důsledků ekonomiky, pak může vést i ke stagnaci 

vlastních činností. Další nevýhodou je fakt, že podniková strategie je úzce vázaná  

na mateřskou společnost, která definuje globální cíle, jejichž naplnění ovšem může být 

vzhledem k lokálním podmínkám obtížnější. Interní nevýhodu pak lze vidět zejména  

ve větším množství informačních systémů, jež jsou v současné době používány,  

a důsledkem je pak neúplné využití potenciálu funkcionalit těchto jednotlivých systémů. 

Významnou příležitostí je zejména poskytování kvalitního výstupu zákazníkům – 

zejména dlouhodobě odvedená kvalitní práce vede k budování dlouhodobých klientských 

vztahů. Tyto motivují jednak k další spolupráci, ale zároveň také představují pozitivní 

reference u nových potenciálních klientů. Příležitostí je také obecná poptávka v odvětví, 

kde se společnost pohybuje, jelikož v současnosti se výrobní trend soustřeďuje na inovaci 

a automatizaci provozů. 

Hrozbu aktuálně reprezentuje možný pokles poptávky po činnosti ATS v důsledku 

postupného zpomalování vývoje hospodářského cyklu. Potenciální zákazníci reagují  
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na změny v tržních podmínkách, a tudíž mohou vykazovat znaky opatrnějšího přístupu 

k nákladnějším investicím. Další hrozbou je pak konkurence jiných mezinárodních 

podniků, působících v odvětví, které navazují spolupráci s dodavateli taktéž  

na mezinárodní úrovni, ale mohou také konkurovat v případě úplně nových klientů. 

 

2.2 Vlastní analýza 

Další navazující částí této práce je již vlastní samostatná analýza reportingu 

v podmínkách společnosti ATS, v rámci které budou podrobně rozebrány zvolené 

reportingové oblasti. 

2.2.1 Postavení controllingu v podniku 

Controlling ve společnosti ATS představuje spojovací článek mezi zabezpečením 

realizace vlastních podnikových činností a efektivního fungování podniku 

z ekonomického hlediska. Globální struktura oddělení financí je zobrazena na obrázku 

níže a znázorňuje tedy postavení controllingu v rámci celé organizace. Z toho vyplývá, 

že controlleři jsou po linii přímo podřízení Global Financial Accounting manažerovi,  

ale obecně podléhají Chief Financial Officerovi, tedy globálnímu finančnímu řediteli. 

 

Obrázek č.  4: Struktura finančního oddělení (Zdroj: ATS Global) 

 

V praxi to tedy znamená, že každá z divizí ATS má svého vlastního finančního 

controllera, který se věnuje řízení finanční stránky jemu svěřené divize (výjimku tvoří 

takzvané „malé divize“, v jejichž případě je objem činností podstatně menší a tudíž spadá 

do odpovědnosti takzvaného centrálního finančního controllera). 
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Finanční controller je přímo nadřízený finance & admin staff, tedy finančním  

a administrativním pracovníkům, kteří se přímo věnují konkrétním úkonům. Patří  

zde činnosti od komunikace se zaměstnanci, dodavateli a odběrateli, přes zpracovávání 

jednotlivých účetních transakcí, fakturací a uzávěrkových operací. Konkrétní struktury 

finančních oddělení se liší napříč jednotlivými divizemi, v souladu s jejich velikostí  

a specifickými potřebami, jež vyvstávají s výkonem vlastní činnosti společností. 

Controlleři dohlížejí na činnosti administrativních pracovníků, provádějí jejich kontrolu 

a zároveň jim poskytují i potřebnou míru podpory. V návaznosti na jimi vykonané 

aktivity, v rámci měsíce, pak provádějí jednotlivé měsíční uzávěrky, a samozřejmě také 

uzávěrky roční. Výsledné zhuštěné informace pak předávají k dispozici divizionálnímu 

manažerovi a globálnímu top managementu. 

Dohlíží rovněž také na realizaci zákaznických projektů, které představují vlastní činnost, 

z finančního hlediska. Zaobírají se oblastmi nákladovosti, ziskovosti či ztrátovosti 

projektů, jak v průběhu, tak na jeho závěr. V případě nepříznivého vývoje komunikují 

možná nápravná opatření a poskytují projektovým manažerům zpětnou vazbu. 

Finanční controlleři stojí již na počátku realizace významných podnikových projektů. 

V případě přesahu interně stanovené hodnoty projektu stojí za jeho schválením, aby bylo 

zabezpečeno, že projekt skutečně bude přínosem. Ale i v případě projektů nižší hodnoty 

poskytují projektovým manažerům podporu, pokud je to potřebné. 

Mezi činnosti, kterými se controlleři zabývají, tedy patří obecné řízení finančního sektoru 

v rámci svěřené divize, kam se řadí taktéž plánování a řízení finančních toků,  

jehož součástí je i upomínání zákaznických plateb, odvádění přebytečných finančních 

zdrojů ve prospěch mateřské společnosti, či naopak jejich převádění ve prospěch divizí  

za účelem hrazení vlastních závazků. 

Nedílnou součástí praxe controllerů v ATS je samozřejmě komunikace. Ať už jde  

o jednání s bankami, lokálními úřady či vlastními kolegy, komunikace má bezesporu 

klíčovou úlohu k zabezpečení chodu podniku. Významnou roli má pak zejména 

komunikace s daňovými poradci a auditory, jimž ATS poskytují podklady a spolupracují 

s nimi, aby byly splněny veškeré legislativní požadavky. 

Controlleři se přímo i nepřímo podílejí na tvorbě divizionálních, ale i globálních cílů 

ATS. Z hlediska těch divizionálních, jak již bylo řečeno, poskytují potřebné podklady  
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a dále s manažery plánované cíle probírají a komentují. Přínos pro globální cíle  

pak spočívá ve sdílení a komunikací vlastních poznatků s ostatními controllery a s top 

managementem. Prostor k tomuto je zejména v rámci výročních meetingů managementu,  

jichž se každoročně účastní. 

2.2.2 Softwarové nástroje 

V současné době je s reportingem nedílným způsobem spjata otázka informačních 

technologií, konkrétně softwarových nástrojů. Nejinak je tomu i v rámci skupiny ATS, 

která v tomto ohledu disponuje poměrně  rozsáhlým reportingovým systémem. 

Základní softwarový kámen představuje systém Exact Synergy, jenž kombinuje prvky 

HRM, CRM a BPM systému, přičemž pracuje na bázi webového rozhraní. Tento systém 

v sobě sdružuje velké množství vzájemně provázaných modulů, které umožňují sdílet 

informace a dále s nimi efektivně nakládat. Synergy uživatele současně v reálném čase 

informuje o relevantních úkonech, jež se jich týkají, prostřednictvím funkcionality 

workflow a s ním propojeným systémem e-mailových notifikací. Největšího významu 

nabývají moduly následující: 

○ Projekty 

○ Zakázky 

○ Dodavatelé, odběratelé, HRM 

○ Evidence dokumentů 

 

 

Obrázek č.  5: Seznam modulů v Exact Synergy (Zdroj: ATS Global) 
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Synergy sice disponuje bohatými možnostmi vytváření personalizovaných reportů, 

zejména ve formě kontingenčních tabulek, nicméně pro běžného uživatele se nejedná  

o příliš snadný úkol. Pro tyto účely není k dispozici žádný přehledný manuál a tak jejich 

vytváření může probíhat metodou „pokus omyl“, což je ovšem časově náročné. Z tohoto 

důvodu se nejedná o příliš preferované reporty.   

Další systémový nástroj představuje primární účetní systém Globe, od stejného 

dodavatele, tedy společnosti Exact. Zde se zaznamenávají veškeré transakce účetního 

charakteru, od přijatých a vydaných faktur, po mzdy, majetek či bankovní instrumenty.  

Mezi Synergy a Globem existuje rozhraní – kupříkladu, informace týkající se dodavatelů 

či odběratelů se zadávají v Synergy a postupně dochází k jejich přenosu do Globu.  

Dále existují specifické transakce, jako je fakturace zákaznických servisních kontraktů,  

jež se procesují rovněž v Synergy a jsou automaticky transferovány do systému účetního, 

kde se finalizují. 

Globe sám o sobě také umožňuje tvorbu poměrně štědrého množství reportů v rámci 

jednotlivých agend, které obsahuje. Tyto reporty jsou v běžné praxi generovány  

a používaný velmi často a nabývají tak velkého významu. Jejich omezení však spočívá 

v tom, že se jedná pouze o dynamické reporty, kdy je sice možné filtrovat a měnit jejich 

parametry dle potřeby, ale stále jsou to reporty fixního charakteru. Většina  reportů  

z Globu se exportuje do tabulkového procesu Microsoft Excel, případně do PDF souborů. 

S excelovským formátem je dále možné pracovat, nicméně se pak jedná o značné 

manuální úpravy, které nejsou zcela žádoucí. 
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Obrázek č.  6: Volené parametry pro tvorbu reportu vystavených faktur - příklad (Zdroj: ATS Global) 

 

Dalším velmi důležitým nástrojem reportingového charakteru je využití takzvaných 

Report Cubes, které probíhají na pozadí excelovského rozhraní. Tyto reporty jsou přímo 

navázané na ATS data warehouse, neboli datový sklad, jenž pro skladování dat využívá 

OLAP technologii. 

Používané OLAP cubes se člení na oficiální a podpůrné, a konkrétně jde o následující: 

 ○ Oficiální reporty - ATS Celkové finanční reporty 

- ATS Fakturační reporty 

- ATS Report fakturace produktů 

- ATS Report Fakturovaných servisních smluv 

- ATS Cash Flow report 
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 ○ Podpůrné reporty - Marže na projekt 

  - Cestovní náklady na projekt 

  - Kreditní limit na zákazníka 

  - Fakturace ve skupině 

  - Hodinový report pro KPI 

Výhodou cube reportů, je, že s nimi lze dále pracovat, filtrovat si informace dle libosti, 

přesouvat volené parametry a ve výsledku si vlastně vytvořit úplně nový report  

dle vlastních preferencích a potřeb. Samozřejmě v rámci dostupných oprávnění. 

Nevýhoda pak spočívá ve faktu, že data reportů vycházejí z data warehousu, tudíž pokud 

byly provedeny nějaké změny v transakcích, v cube reportu se tyto změny projeví  

až po opětovném zprocesování datového skladu, které probíhá pouze 2krát denně.  

Power BI, z dílny Microsoftu, pak představuje poměrně inovativní nástroj. V současné 

době je v ATS tento systém využíván výhradně divizionálními manažery  

a specializovanými zaměstnanci prodeje, a to k zajišťování efektivního řízení prodejních 

procesů. Umožňuje jim pracovat s předdefinovanými, ale i s vlastními panely,  

které přehledně, i v grafické podobě, zobrazují zvolená data. Jedná se však o systém 

s širokým potenciálem, který by mohl v budoucnu sjednotit i některé reportingové 

procesy z jiných oblastí.  

2.2.3 Měsíční finanční reporting 

Měsíční finanční reporting je součástí měsíčního procesu uzavírání divizí z finančního 

hlediska, což je proces pro všechny divize ATS závazný. Každý měsíc jsou jasně 

stanoveny termíny, ve kterých musí být uzavření provedeno. Tyto termíny se datumově 

liší, ale vždy se jedná o termíny následující: 

 ○ pátý pracovní den následujícího měsíce – uzavření fakturace 

 ○ desátý pracovní den následujícího měsíce – kompletní uzavření měsíce 

 ○  třetí den po kompletaci celkových finančních reportů – vyhotovení KPI reportu  

V průběhu prvních pěti pracovních dní, jež jsou zaměřeny na fakturaci, musí být 

vystaveny jednak příslušné zákaznické faktury, ale také provedeny přefakturace v rámci 

skupiny. Jedná se zejména o fakturaci odpracovaných hodin a cestovních nákladů 
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zaměstnanců pracujících na projektech jiných divizí, ale také případných mzdových,  

či jiných, nákladů mimo projekty. V tomto období pěti dnů probíhá také zpracovávání 

deklarací cestovních nákladů zaměstnanců, účtování chybějících přijatých faktur, bank  

a dalších transakcí, které je nutno registrovat v onom měsíci. Tyto činnosti jsou vesměs 

vykonávány finančně-administrativními pracovníky. 

V průběhu tohoto období finanční controlleři získávají informace od projektových 

manažerů, aby pro projekty, jenž nebyly zákazníkům fakturovány, bylo možné zaúčtovat 

Work in Progress, tedy zohlednit účetně přínos projektu do daného měsíce. Stejně  

tak dochází ke tvorbě akruálů k nákladům, pro něž doposud nebyly obdrženy faktury.  

Jakmile je pátým pracovním dnem fakturace uzavřena, controlleři musí tuto skutečnost 

oznámit GFAM, a pak dále pracovat na uzavírání svěřené divize. Mezi činnosti,  

kterým se věnují patří zejména revize výnosů, nákladů a marží jako celku,  

ale i pro jednotlivé zákaznické projekty. Dále se kontroluje správnost veškerých transakcí 

za dané období. Výsledkem těchto činností jsou pak finální reporty, jež finanční 

controlleři odesílají GFAM na závěr. V návaznosti na to je naplánována diskuse s GFAM, 

kdy jsou dosažené výsledky komentovány, dochází k rozboru případných odchylek  

a nejasností. V důsledku této diskuse pak controlleři musí opravit případné odchylky  

dle pokynů GFAM, a potom již musí být uzavřeny jednotlivé účetní agendy pro daný 

měsíc v systému, aby výsledky nebyly měněny. 

Reporty, které jsou odesílány jako finální k revizi do rukou GFAM, budou nyní 

předmětem podrobnějšího rozboru. 

 

 ○ Balance Sheet report – měsíční rozvaha 

Balance sheet report představuje obdobu výkazu rozvahy, dle specifik IFRS, používaný 

v rámci globálního měsíčního reportingu. V zásadě se generuje ve struktuře assets,  

tedy dlouhodobého majetku, equity, neboli vlastního kapitálu, a liabilities – závazků.  

Do měsíčního reportu se zahrnují i data předchozích měsíců kalendářního roku, aby bylo 

možné po sobě následující období porovnávat.  

Finanční controlleři report využívají při souhrnné kontrole za daný měsíc. Procházejí  

při ní jednotlivé syntetické i analytické účty, porovnávají dané výsledky s dalšími reporty  
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a doplňují komentáře. Každý řádek by měl obsahovat vysvětlivku či případný komentář 

objasňující odchylky od jiných období. 

Tabulka č.  4: Struktura Balance Sheet reportu (Vlastní zpracování dle ATS Global) 

I. Assets II. Equity 

  I.1 Intangible Fixed Assets   II.1 Capital 

    Goodwill     Common Stock 

    Depreciation Goodwill     Net Income 

  I.2 Tangible Fixed Assets III. Liabilities 

    Fixed Assets   III.1 Long Term Liabilities 

    Depreciation Fixed Assets     Financial Leases 

  I.3 Current Assets   III.2 Current Liabilities 

    Deferred Tax     Accounts Payable 

    Inventory     Payable to Affiliate Companies 

    Trade Receivables     Sales Tax/VAT Payable 

    Receivable from Affiliate Companies     Corporation Tax 

    Loans due from Affiliate Companies     Other Taxes 

    Prepayments     Financial Leases due Within 1 Year 

    Work in Progress     Loans 

    Bank and Cash in Hand     Accruals 

  I.4 Current Liabilities       

    Other Taxes       

 

Dlouhodobý majetek (assets) je v balance sheet reportu členěn obvyklým způsobem,  

tedy na dlouhodobý nehmotný (intangible fixed assets) a dlouhodobý hmotný (tangible 

fixed assets). Dlouhodobý finanční majetek zde není zastoupen z důvodu své neexistence. 

Položky, jež jsou součástí dlouhodobého majetku, jsou dále členěny dle příslušných 

syntetických účtů. Každá skupina rovněž obsahuje i oprávky (depreciation) k danému 

majetku, které umožňují zobrazit jeho reálnou účetní hodnotu. Pokud je v daném měsíci 

evidována změna v hodnotě majetku či oprávek, je nutné udat důvod. Může se jednat 

například o pořízení nového majetku, či prodej přebytečného, v případě změny hodnoty 

oprávek je příčinou nejčastěji dokončení odpisování majetku. Každá změna nicméně 

musí být definována. 

Oběžná aktiva (current assets) představují zpravidla nejvíce strukturovanou část reportu. 

Odložená daň (deferred tax) se pak používá k zobrazení diference mezi daňovou 

povinností kalkulovanou z dat účetnictví a dalšími skutečnostmi, jež výši reálné daňové 

povinnosti ovlivňují. 
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Inventář (inventory) zahrnuje položku účtu skladu a zároveň také specifický účet 

GRINB/IRGNB. Specifikum tohoto účtu spočívá v tom, že funguje jako prostředník 

v případě faktury obdržené bez doručeného zboží, či naopak dodaného zboží bez přijaté 

faktury. Zůstatky těchto účtů se porovnávají se Stock position reportem a agendou 

Reconcile v účetním systému a v případě, že mezi hodnotami existují rozdíly,  

je třeba určit jejich původ a opravit je, pokud odchylka nemá reálné opodstatnění. 

Trade Receivables a Receivable from Affiliate Companies jednoduše definují pohledávky. 

Rozdíl spočívá ve členění na pohledávky za zákazníky, kteří představují třetí (tržní) 

stranu. Ve druhém případě jde vždy o pohledávky v rámci skupiny ATS, a ty jsou dále 

členěny tím způsobem, že každá divize má vlastní syntetický účet pohledávek. Výsledky 

těchto dvou skupin se na konci měsíce porovnávají s takzvaným Receivables reportem, 

kde jsou uvedeny hodnoty za jednotlivé odběratele a souhrnně musejí s výsledky 

v balance sheetu souhlasit. 

Další položku představují Loans due from Affiliate Companies, čili splatné úvěry 

poskytnuté jiným společnostem ve skupině ATS. Nejčastěji se jedná o úvěrový vztah 

s mateřskou společností ATS Global, kdy může nabývat i hodnot opačného charakteru,  

tedy že společnost vystupuje v pozici dlužníka vůči matce. V tom případě se však 

zůstatek eviduje na jiném syntetickém účtu, ve skupině Current Liabilities. 

Prepayments zobrazují jednak zaplacené zálohy, ale také zde automaticky řadí časové 

rozlišení nákladů účtovaných v transakcích přijatých faktur. Je nutné porovnat zůstatky 

vzhledem k jednotlivých dodavatelům, případně projektům, a určit zda jsou přiděleny 

správným způsobem. 

Work in Progress (WIP) pak představuje ohodnocení nedokončených činností na projekt, 

které zatím nebyly předmětem fakturace a nejsou zatím tudíž ani předmětem výnosů,  

ale je potřeba je věrně zobrazit v příslušném účetním období. V praxi jsou členěny do tří 

skupin, v závislosti na jejich povaze – WIP pro nedokončené služby, cestovní náklady  

a produkty. WIP je controllery vždy kalkulována na konci měsíce, na základě informací 

od projektových manažerů, a musí souhlasit s informacemi udanými ve WIP reportu. 

Bank and Cash in Hand shrnují aktuální zůstatky na bankovních účtech, kreditních 

kartách a v hotovosti. Jejich zůstatky musí odpovídat těm, jež jsou uvedeny na oficiálních 

bankovních výpisech, a v případě hotovosti pak skutečnému stavu na pokladně. 
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Ve skupině Other Taxes, se nejčastěji objevují srážkové daně hrazené jménem 

dodavatele, vůči němuž představují pohledávku, ale fakticky se odvádějí finančnímu 

úřadu, takže vykazují negativní zůstatek, ale objevují se na straně aktiv. 

Skupina Equity, neboli skupina vlastního kapitálu. Její součástí je samotný vlastní kapitál 

společnosti, dále pak nerozdělený zisk/ztráta období minulých a výsledek hospodaření 

předchozího roku. Struktura celkového vlastního kapitálu se standardně v průběhu roku 

nemění, pouze na jeho počátku, a pak v případě účelového rozdělení zisku předchozích 

období. 

Financial Leases představují dlouhodobé finančně-leasingové závazky, nejčastěji 

související s leasingy automobilů, či jiných strojových zařízení. Úzce souvisejí 

s položkou Financial Leases due Within 1 Year, v rámci krátkodobých závazků. Do této 

skupiny připadá část leasingu pro aktuálního rok, jež se fakticky stává závazkem 

krátkodobým. Je vhodné kontrolovat hodnoty, aby odpovídaly leasingovému kalendáři. 

Accounts Payable a Payable to Affiliate Companies jsou skupiny zahrnující závazky 

společnosti z obchodních vztahů. Obdobně jako v případě pohledávek, i zde je členění  

na závazky vůči třetím stranám a závazky v rámci skupiny ATS, kdy každá divize 

disponuje vlastním syntetickým účtem. Podobně jako v případě pohledávek se zůstatky 

kontrolují s Payables reportem, který je strukturován podle jednotlivých dodavatelských 

účtů, s nimiž musí hodnoty souhlasit. 

Sales Tax/VAT Payable udává hodnotu závazků či pohledávek z titulu daně z přidané 

hodnoty. Měsíční data je nutné porovnat s reportem VAT overview. Corporation Tax  

pak udává závazky k dani z příjmů. Struktura Other Taxes je definovaná dalšími 

daňovými či sociálními závazky, kde jsou majoritními odvody za zaměstnance. 

Accruals zpravidla reprezentují náklady, o nichž víme, že jsou příslušné k danému 

časovému období, ale doposud k nim nebyl obdrženy faktury či jiné daňové doklady. 

Jedná se tedy o formu časového rozlišení nákladů. Accruals se revidují na základě 

dodavatelských účtů, případně projektů, aby bylo možné zkontrolovat, že jsou správně 

vytvářeny.  
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 ○ Profit & Loss report – měsíční výkaz zisku a ztráty 

Obdobně jako balance sheet report, i profit & loss report je obdobou měsíčního výkazu 

zisku a ztráty, v souladu s IFRS. Finanční controlleři jej generují současně s balance sheet 

reportem v excelovském formátu a porovnávají ho jednak s předchozími obdobími,  

ale také s rozpočtovanými hodnotami. I zde je nutné doplnit komentář k většině 

řádkových částek, zejména v případně výraznější variace. Strukturálně se člení do dvou 

primárních částí – Gross Margin, tedy hrubá marže, a Expenses, neboli ostatní náklady.  

Tabulka č.  5: Struktura Profit & Loss reportu (Vlastní zpracování dle ATS Global) 

I. Gross Margin II. Expenses 

  I.1 Sales   II.1 Salaries & Wages 

    Sales Products       Salaries & Wages 

    Sales Fixed Price Projects     Internal Hours Costs 

    Sales Services       Internal Hours Contra 

    Other Income       Social Costs   

  I.2 Cost of Sales       Pensions   

    Cost of Sales Products       Training Costs   

    Cost of Sales Fixed Price Projects   II.2 Depreciation   

    Cost of Sales Services       Depreciation Fixed Assets 

    Cost of Sales Hours Recovery   II.3 Other Operating Expenses 

    Shipping Costs       Other Personnel Costs 

    Other Cost of Sales       Travel Costs   

              Premises Costs 

              Telephone Costs 

              Internet Costs   

              Office Costs   

              Car Costs   

              Marketing Costs 

              IT Cost     

              Working Expenses 

              Consultancy Fees 

              Insurance Premiums 

            II.4 Financial Net Income 

              Other Expenses 

              Interest Costs   

              Bank Costs   

              Exchange Rate Differences 

            II.5 Intercompany cost charges 

              Intercompany cost charges 

            II.6 Group Overhead Services 

              Group Overhead Services, Revenue 

              Group Overhead Services, Cost 

          III. Taxes 

            III.1 Taxation   

              Corporation Tax 

Profit before Tax 

EBITDA 
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Položka hrubé marže (Gross Margin) je tvořena rozdílem mezi prodejem (Sales)  

a náklady prodeje (Cost of Sales). Obě tyto skupiny se v zásadě dále dělí do podskupin 

dle aktivity, a dále k příslušnému syntetickému účtu. Výsledky všech těchto účtů 

podléhají další analýze, kdy musí být potvrzeno, že veškeré prodeje daného měsíce byly 

uskutečněny, jsou správně přiřazeny, případně časově rozlišeny. Totéž platí pro náklady. 

Je nutné zkontrolovat, že jsou odpovídajícím způsobem přiřazeny, případně jsou 

vytvořeny akruály k nákladům chybějícím, aby výsledné marže odpovídaly realitě. Hrubé 

marže musí být rovněž porovnávány za jednotlivé projekty, ale k tomu je určen 

samostatný report. Brát v potaz je nutné taktéž rozpočet pro daný rok, který je součástí 

Profit & Loss reportu, a pokud odchylky přesahují 10 %,  je nutné je patřičně zdůvodnit. 

V případě podskupiny Products máme jednoduše uvedenu celkovou hodnotu prodeje  

za dané období a můžeme ji snadno porovnat s obdobnou podskupinu v rámci nákladů 

prodeje. V případě vlastních produktů ATS pak marže vždy musí odpovídat 40%. Marže 

zprostředkovaných partnerských produktů jsou standardně výrazně nižší. 

V Profit & Loss reportu se v podskupině Fixed Price Projects, tedy fixních projektů, 

objevují pouze kontrakty zákaznické podpory, jako jsou SMA, SLA kontrakty  

a zprostředkované kontrakty třetích stran, ačkoliv z hlediska aktivity do skupiny fixních 

projektů obvykle připadají i některé položky z podskupiny Services. Tyto je opět snadné, 

z hlediska marže, porovnat, díky příbuzným nákladovým podskupinám. V případě SMA 

kontraktů je marže vždy 40 %, u SLA kontraktů 15 % a u kontraktů třetích stran bývá 

variabilní, ale vesměs nižší.  

Services definují služby vyfakturované zákazníkům v rámci jednotlivých projektů. Člení 

se dle funkčních rolí zaměstnanců, takže zde patří například prodej služeb aplikačních 

inženýrů, senior aplikačních inženýrů, projektových manažerů či konzultantů. To vše 

v závislosti na tom, jakým způsobem je konkrétní projekt ujednán se zákazníkem. I tyto 

výnosy se dají porovnat s jejich nákladovým protějškem, nicméně zde nemusí být 

hodnoty úplně přesné, jelikož fixní projekty často bývají fakturovány pouze pod jednou 

rolí, ale zaměstnanci, kteří na nich pracují, mohou mít role různé a náklady jsou tudíž 

distribuovány odlišným způsobem. Právě z tohoto důvodu se náklady, výnosy a marže 

porovnávají v separátním reportu, který je umožňuje vidět pro jednotlivé projekty zvlášť. 
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Specifickou položku představují Cost of Sales Hours Recovery. Tato úzce souvisí také  

s Internal Hours Costs a Internal Hours Contra z kategorie Expenses. Zaměstnanci  

si v průběhu měsíce zadávají hodiny do pracovního výkazu, dle jednotlivých projektů. 

Na konci měsíce jsou tyto hodiny exportovány ve formě nákladových transakcí  

do účetního systému. Náklady zaměstnanců už jsou nicméně za daný měsíc rozeznány  

ve formě různých mzdových a sociálních nákladů, proto jsou hodinové nákladové 

transakce vynulovány, prostřednictvím takzvaných Contra účtů. To umožňuje 

monitorovat hodinové náklady na konkrétních projektech, ale zároveň zabezpečuje,  

aby tyto náklady nebyly  v účetnictví duplikované. Stejný princip platí i pro ony interní 

hodiny, které zaměstnanci používají pro vykazování interních činností – i tyto jsou díky 

využití contra accountu nakonec vynulovány. 

Pouze v případě hodinových nákladů zaměstnanců jiných divizí, kteří pracují na našich 

projektech, se jedná o reálné náklady, ty se ale evidují samostatně, na účtech s přídomkem 

Third Party. Jejich přefakturované náklady jsou oceňovány ve formě speciálně 

definovaných vnitropodnikových sazeb pro jednotlivé pracovní role a země, přičemž 

vychází z reálné nákladovosti tamních zaměstnanců, ale obsahují i přirážku, aby byla 

zachována tržní pravidla.  

Other Income je kategorie, ve které se zobrazují zejména výnosové přínosy vytvořené 

účtováním Work in Progress, jak již bylo dříve vysvětleno, v souvislosti s reportem 

balance sheet. Tyto výnosy musí být taktéž porovnány s WIP reportem. Další součást 

Other Income tvoří zákazníkům přefakturované cestovní náklady. Tyto je nutné porovnat 

s nákladovou stranou, jenž je součástí kategorie Expenses. K tomuto porovnání slouží,  

pro konkrétní projekty, OC travel cost report. 

Nedílnou součástí kategorie Expenses, jsou náklady z podskupin Salaries & Wages, 

Social Costs, Pensions a Training Costs. Vesměs se jedná o personální náklady  

za zaměstnance a v případě těchto výsledků je nutné sledovat trend, spolu s předchozími 

obdobími. Pokud se meziměsíční hodnoty liší, je nutné odchylky vysvětlit. K analýze 

mzdových a sociálních nákladů se používají další reporty, jež umožnují sledovat trend 

hodnot jednotlivců v průběhu po sobě jdoucích měsíců, a tak rozdíly snadněji definovat.  

Depreciation Fixed Assets představuje odpisy dlouhodobého majetku, které se dále člení 

do kategorií podle jednotlivých syntetických účtů. Zde je nutné porovnat hodnoty 
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s odpisovým reportem daného měsíce, a pokud nejsou hodnoty účetních odpisů stejné, 

určit což je příčinou.  

Velkého významu nabývá podskupina Travel Costs, která v sobě zahrnuje cestovní 

náklady zaměstnanců, členěné dle charakteru těchto nákladů. Úzce s nimi souvisí  

i podskupina Car Costs, jenž obsahuje automobilové náklady související s pronájmem 

vozidel, ale i náklady vlastního vozového parku. Je vhodné, v rámci syntetických účtu, 

odlišit, kdy se jedná o náklady interního charakteru, a kdy naopak o náklady  

na zákaznických projektech. Speciální report, týkající se cestovních nákladů,  

tomuto napomáhá. Je totiž potřeba zajistit, aby náklady na projektech byly zákazníkům 

skutečně přefakturovány, v rámci kategorie Sales, nebo potvrdit, že jsou součástí fixní 

ceny projektu, dle dohody se zákazníkem. V případě, že náklady zatím nebyly 

fakturovány a nejsou ani považovány za náklady prodeje, je potřeba na ně zaúčtovat WIP. 

Other Operating Expenses jsou skupina, které v sobě vyjma cestovních nákladů, zahrnuje 

celou řadu dalších provozních nákladů podniku. Jak je uvedeno v tabulce,  

patří zde například Premises Costs, obsahující náklady za pronájmy, energie, úklid  

či případné opravy prostor, dále pak telefonní náklady, jednak za kanceláře, ale také za 

některé zaměstnance, nebo také náklady internetového připojení či spotřebních 

kancelářských materiálů. Dále se zde řadí náklady související marketingem divize, 

spotřebních materiálů z oblasti informačních technologií, ale také další nezbytné pracovní 

náklady zaměstnanců. 

Consultancy fees jsou vesměs tvořeny náklady daňových, auditorských či právních 

poradenství, jichž společnost využívá. Často se jedná také o akruály na pravidelné služby 

z této kategorie. Insurance Premiums pak především představují akruály na nezbytná 

pojištění podniku, včetně pojištění odpovědnosti za škodu. Tyto akruály jsou vždy 

předmětem vyúčtování, které ovšem nutně nemusí být svázáno s koncem reportovacího 

období, či hospodářského roku, ale pravděpodobněji nastane v jeho průběhu. U všech 

těchto nákladů je nutné analyzovat jejich trendy a v případě významnějších variací  

je potřeba definovat jejich příčiny a určit zda jsou tyto odchylky skutečně správné. 

Podskupina Financial Net Income v sobě zahrnuje různé náklady finančního charakteru. 

Jedná se zejména o bankovní náklady, ale také úroky, ať už z titulu leasingu,  

nebo například úroky z prodlení vůči úředním institucím. Zvláštní charakter pak mají 
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případné přijaté úroky od mateřské společnosti, jež jsou fakturovány měsíčně, v případě 

že divize aktuálně vystupuje ve vztahu k matce v pozici věřitele. Řadí se zde také kurzové 

rozdíly, jednak z obchodních vztahů, ale také ty, které jsou důsledkem měsíčních zápočtů 

pohledávek a závazků mezi divizemi, pokud operují v odlišné měně. I zde je potřeba 

hlavně analyzovat trendy a objasňovat výraznější odlišnosti. 

Mezi Intercompany cost charges patří další různé náklady a výnosy, které divizi přímo 

nenáleží a dále se proto přefakturovávají. Nejčastěji se jedná o specifické náklady pro jiné 

divize, jež nejsou součástí projektů, a v dané divizi tedy mají průchozí charakter. Tento 

typ nákladů se obvykle přefakturovává s 5% přirážkou. Zůstatek na konci měsíce  

tedy musí být nulový, pokud tomu tak není, pravděpodobně nebyla správně provedena 

fakturace.   

Podskupina Group Overhead Services sestává ze součástí Revenue a Cost, tedy nákladové 

a výnosové stránky. Výnosová stránka je nejčastěji tvořena přefakturací mzdových 

nákladů zaměstnanců, kteří jsou sice v divizi zaměstnání na pracovní poměr, ale jejich 

pracovní náplň patří do jiné divize, zpravidla do mateřské společnosti. Tyto náklady  

se rovněž přefakturovávají s 5% marží a musejí odpovídat mzdovým nákladům daného 

zaměstnance. 

Nákladová stránka se pak skládá z částek měsíčně přefakturovávaných mateřskou 

společnosti za poskytování služeb, jež jsou v rámci ATS zabezpečovány centrálně. 

Konkrétně se jedná podporu v oblasti IT, marketingu, financí a managementu. Hodnoty 

měsíčních přefakturací představují odhadované částky. Na konci kalendářního roku  

je pak provedena výsledná kalkulace a rozdíl mezi skutečnou nákladovosti  

a přefakturovanými odhady je vyrovnán. 

Závěrečná část Profit & Loss reportu sestává z položek Taxes, Profit Before Tax  

a EBITDA. Taxes představují zdanění formou daně z příjmů právnických osob a nejčastěji 

tato položka představuje odhad onoho zdanění za hospodářský rok. Profit before Tax sám 

o sobě udává rozdíl mezi Gross Margin, Expenses a Taxes, čímž zobrazuje hospodářský 

výsledek dané periody, kterým může být zisk nebo ztráta. Tento ukazatel je taktéž uváděn 

jako podíl vůči celkovým tržbám. EBITDA pak udává hospodářský výsledek očištěný  

o finanční a odpisové náklady a jde o ukazatel jež potvrzuje, zda vytváříme dostatek 

prostoru pro investice. I tento ukazatel se definuje v procentním vyjádření vůči tržbám. 
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 ○ Project Review report – report výnosnosti zákaznických projektů 

Dalším reportem, který je součástí balíčku reportů, jež jsou v závěru měsíce předávány 

GFAM k vyhodnocení, je také takzvaný Project Review report. 

Tento report umožňuje monitorovat aktivity na daném projektu z finančního hlediska. 

Jedná se o excelovský formát, sdružující data prostřednictvím OLAP cube  

a pro jeho generaci je nutné vytvořit si v souboru novou záložku pro daný měsíc a tuto 

periodu si poté rovněž vyfiltrovat. V podstatě představuje podpůrný report k balance 

sheet a profit & loss reportům, kdy umožňuje porovnávat nákladové a výnosové položky 

za jednotlivé projekty samostatně. Data obsažená v tomto reportu se ale pro kontrolní 

účely s těmito reporty dají opětovně porovnávat jako celek. 

Strukturálně je report členěn do oddílů připadajících jednotlivým projektům. V řádcích 

jsou odděleny skupiny Sales, tedy prodejů, a Cost of Sales, neboli nákladů prodeje. 

Všechny tyto skupiny je pak dále možné členit detailněji, podle použitých syntetických 

účtů, což umožňuje snadnější analýzu případných odychlek. Ke každé řádkové položce 

připadají ve vedlejším sloupci příslušné hodnoty. Dosažená výše marže projektu  

za období se porovnává s objemem prodeje a marže je tak zobrazena v procentním 

vyjádření. Percentil by měl odpovídat vnitřním předpisům ATS, a samozřejmě také 

plánové kalkulované marži pro projekt. V případě, že tomu tak není, musí být zdůvodněna 

příčina odchylek a jejich řešení. 

Tabulka č.  6: Project Review Report - Time & Material (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

100025438 Siemens ZA - Technical Lead Activities 27,927 

Gross Margin Sales 65,317 

  Sales Services 58,663 

  Other Income 6,654 

  Cost of Sales 30,735 

  Cost of Sales Services 30,735 

      41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 7,633 

      41004 Cost of Sales Project Leaders 23,103 

  Other Cost of Sales 6,654 

Expenses Other Operating Expenses 6,654 

 

Výše uvedený projekt, Siemens ZA – Technical Lead Activities, je příkladem takzvaného 

Time & Material projektu, jež se zákazníkovi zpravidla fakturuje na měsíční bázi,  

dle stráveného času a skutečných cestovních nákladů. Při porovnávání položek je nutné 
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nejprve zohlednit zda byly správně přefakturovány cestovní náklady. Ty v tabulce 

představuje výnosová položka Other Income a nákladová položka Other Cost of Sales, 

jejichž suma je rovna nule.  

Dále se samozřejmě porovnává klíčová hodnota, tedy skutečná vlastní činnost, 

reprezentovaná Sales Services a Cost of Sales Services. Výsledný zisk projektu,  

který je kalkulován v hodnotě € 27.927 se poměřuje k částce celkového prodeje,  

€ 65.317, a udává tak přibližně 43% marži, která souhlasí se zadanými parametry. 

V případě, že by zde byla výraznější variace, muselo by se definovat zda kupříkladu byly 

správně nahrány náklady, či provedena zákaznická fakturace, nebo zda například nebyla 

vytvořena položka WIP či akruál pro náklady. V případě dlouhodobé ztrátovosti projektu, 

či trvalého nedosahování na stanovenou marži, je nutné analyzovat příčiny společně 

s projektovým manažerem a v důsledku této analýzy reagovat formou příslušných 

nápravných opatření. 

Tabulka č.  7: Project Review Report - SMA (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

100023617 SMA Inspect License 117 

Gross Margin Sales 293 

  Sales Fixed Price Projects 293 

      30706 Sales SMA ATS Products 293 

  Cost of Sales 176 

  Cost of Sales Fixed Price Projects 176 

      40706 COS ATS Products SMA contracts 176 

 

SMA Inspect License představuje projekt pro servisní kontrakt zákazníka, zajišťující 

softwarovou podporu pro ATS produkty, v tomto případě konkrétně pro produkt  

ATS Inspect. Zde je struktura jednoduchá – výnosy tvoří Sales SMA ATS Products, 

náklady pak COS ATS Products SMA contracts. Obě hodnoty jsou časově rozlišeny, 

jelikož servisní kontrakty jsou nejčastěji uzavírány na dobu 12 měsíců, s roční obnovou, 

a časové rozlišení standardně dané periodě odpovídá. Marže, při porovnání prodeje  

se ziskem, se rovná 40%, což je interně stanovená výše závazná pro SMA kontrakty. 

Nákladová položka je fixní, v podobě přijaté faktury od mateřské společnosti,  

která podporu vyplývající ze servisních kontraktů zabezpečuje centralizovaným service 

deskem. Na projektu by se tak neměly objevovat žádné dodatečné náklady.  
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Tabulka č.  8: Project Review Report - Intercompany (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

100025443 IC - Vaughan MES Functional Extension 6 

Gross Margin Sales 49 

  Sales Services 49 

  Cost of Sales 43 

  Cost of Sales Services 43 

      41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 43 

 

IC – Vaughan MES Functional Extension je zástupcem takzvaných intercompany 

projektů, jejichž účelem je evidence a přefakturace hodin a cestovních nákladů lokálních 

zaměstnanců, kteří ovšem aktuálně pracují na projektech, jež jsou vlastní jiným divizím 

ATS. Systémově jsou tyto projekty spárovány s projekty hlavními. Prodejní sazby,  

ve formě hodinových nákladů, pro lokální zaměstnance v rámci skupiny, vycházejí 

z vnitropodnikové směrnice, která udává ceny příslušící dané zaměstnanecké roli  

a konkrétní divizi. Tyto kalkulace mají platnost po určité období, zpravidla se však jedná 

o jeden rok. Cestovní náklady se přefakturovávají v jejich skutečné výši.  

 

 ○ Work in Progress – report nedokončených činností 

Report Work in Progress tvoří poslední část reportů odevzdávaných jako součást měsíční 

uzávěrky, jež se předává do rukou GFAM k revizi. Jedná se o dokument,  

ve formě excelovské tabulky, který udává přehled o tom, zda byla, v po sobě jdoucích 

měsících, účtována jakákoliv hodnota WIP. 

Tabulka č.  9: WIP report - 1. část (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

 

V tabulce je potřeba vyplnit jméno a číslo zákaznického účtu, číslo a název konkrétního 

projektu a rovněž také číslo zakázky. Přenáší se sem samozřejmě i hodnota  

Account Acc.nr. Project Description SO 2017 Jan 

 

Feb Mar 
WIP 

booking 

Ansaldo 
Energia 

611529 100023566.002 
Inspect Implementation 
Ansaldo - Phase 2 

17000320 5,902 3,208  -985 -8,125 0 

Nutreco 852641 100026637 
Nutreco - MES - Time 
and Material  

17000321 1,506    0   1,506 

Nutreco 852641 100027357 
Nutreco - Ecuador 
Implementation of Gaps 

17000341 0    10,739 567 11,306 

Ansaldo 
Energia 

611529 100026137 
Ansaldo-Consultancy on 
MRO processes 

17000307      1,283   1,283 

Total 
        

  3,208  11,037 -7,558 14,095 
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WIP zaúčtována v předchozím kalendářním roce. Ve sloupcích pro jednotlivé měsíce jsou 

pak přímo udávány hodnoty WIP, jež byly pro aktuální měsíc registrovány, nebo naopak 

zrušeny v případě dokončené zákaznické fakturace. Pod tabulkou se rovněž uvádí  

i struktura WIP, tedy členění dle toho zda se jedná o WIP pro nedokončené služby, 

produkty či kontrakty. 

Samotná kalkulace WIP pro služby je závislá na informacích poskytnutých projektovými 

manažery, mapující stupeň dokončenosti onoho projektu. Finanční controller dle tohoto 

procenta určí hodnotu WIP z kalkulovaných nákladů, pro projekt jako celek. V případě 

komplexního projektu, se stanovenými milníky je zde také možnost, po dokončení 

milníku, kalkulovat WIP z prodejní ceny pro něj. WIP pro produkty nebo kontrakty  

se oceňuje již smluvenou prodejní cenou. 

Tabulka č.  10: WIP report - 2. část (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

% Pre-invoiced 
SO 
Amount 

Cost 
calculation 

100% 33,520 33,520 15,328 

29%   10,000 5,192 

65%   33,612 16,423 

80%   10,000 7,080 

 

Ve druhé části tabulky, která je uvedena výše, se pak udává právě tento poskytnutý 

percentil dokončenosti projektu, případná částka, která byla zákazníkovi fakturována  

po dohodě předem, ale také celková hodnota zakázky i její předpokládaná nákladovost. 

2.2.4 KPI report 

Key Performace Indicator (neboli KPI) report obsahuje, zhuštěnou formou, informace 

z klíčových oblastí společnosti, sloužící k vyhodnocování efektivity plnění jasně 

definovaných cílů právě z těchto oblastí. Mezi tyto klíčové oblasti se řadí zejména prodej 

a jeho struktura, marketing či produktivita. Report v zásadě sestává z jasně definovaných 

metrik a umožňuje porovnání se stejnými obdobími předchozího roku i rozpočtovanými 

hodnotami.  

V současně době je ve skupině ATS KPI report tvořen na bázi měsíčních reportů  

a má podobu excelového souboru. Obvykle je generován po uzavření předchozího 
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měsíce, v návaznosti na publikaci oficiálních globálních finančních reportů za jednotlivé 

divize, jež jsou k dispozici zainteresovaným osobám. Měl by být zhotoven do 3 dnů  

po zveřejnění těchto výkazů a posléze poskytnut jak divizionálním manažerům,  

tak i top managementu k vyhodnocení. 

Samotná šablona v Excelu disponuje několika záložkami, přičemž těmi nejdůležitějšími 

jsou záložka obsahující grafické vyobrazení hodnot, sloužící k lepší vizualizaci,  

a samozřejmě hlavní tabulka obsahující vlastní metriky. Ty jsou obsaženy v jednotlivých 

řádcích, sloupce pak představují po sobě jdoucí měsíce a do buněk se vesměs manuálně 

zadávají data za aktuální období. Některé z buněk již ale obsahují vzorce, a tak jsou určité 

metriky kalkulovány automaticky.  

Vedle této tabulky, sestávající z jednotlivých metrik, je tabulka duplicitní, stejně jako  

pod ní. Ta vedlejší je od počátku roku vyplněna rozpočtovanými daty pro jednotlivé 

metriky, které vychází z oficiálního rozpočtu divize pro daný rok. Tabulka uložená  

pod hlavní pak k sobě automaticky sčítá data předchozích měsíců, aby v podstatě bylo 

možné vidět hodnoty „k aktuálnímu okamžiku“. 

Tabulka č.  11: KPI report -  1. část (Zdroj: ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

Currency - domestic EUR EUR EUR 

Exchange rate 1.00000 1.00000 1.00000 

Order Intake 0 0 237,024 

Order Backlog 248,460 166,552 377,744 

Invoiced incl VAT 27,417 104,480 85,669 

Sales 93,522 92,675 108,068 

Margins 89,513 84,944 98,478 

Margins % 95.7% 91.7% 91.1% 

Costs 60,084 61,101 66,745 

Profit before Tax 29,429 23,843 31,733 

PBT % 31.5% 26% 29% 

Investments 0 0 0 

Depreciation 970 970 970 

Tax 0 0 0 

Cashflow 30,399 24,813 32,703 
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Z důvodu většího rozsahu KPI tabulky bude její obsah rozčleněn do několika 

souvisejících částí. Ta první je uvedena výše. Položky Order Intake a Order Backlog 

vycházejí z reportu Sales Order Backlog, jenž je publikován měsíčně.  

Order Intake udává objem přijatých zákaznických objednávek v měsíci, v peněžním 

vyjádření, a vychází ze zpracovaných zakázek v systému Synergy, takže je vhodné 

čekající zakázky v systému finalizovat do konce měsíce, aby se v reportu projevily. Order 

Backlog pak poměřuje objem otevřených zakázek s objemem fakturací, které již vůči nim 

byly vystaveny.  

Invoiced incl VAT v sobě zahrnuje veškeré faktury, jež byly v onom měsíci vystaveny  

a to včetně DPH, v případě že bylo aplikováno. Hodnota Sales představuje skutečnou 

hodnotu výnosů z prodeje daného měsíce. Jedná se o částky, které jsou zpravidla časově 

rozlišeny a samozřejmě očištěny od DPH. Položka Margins vyjadřuje rozdíl mezi výši 

výnosů a položkou nákladů prodeje. 

Hodnota Margins je zde vyjádřena také v procentech, udávající poměr právě k hodnotě 

výnosů období a určuje tak míru ziskovosti. Další položku představují Costs,  

jež jsou rovny všem ostatním nákladům podniku.  

Stejně jako objem Sales a Margins, i hodnota Costs vychází z Profit & Loss reportu. 

Výsledkem rozdílu Margins a Costs je pak Profit before Tax, neboli zisk před zdaněním. 

Uvádí se také jeho procentní vyjádření v poměru k celkovým výnosům. Dle interních 

finančních cílů je žádoucí, aby jeho hodnota dosahovala alespoň 13 %. 

Investments odpovídají hodnotě nově pořízeného majetku v měsíci, která vyplývá 

z balance sheet reportu, Depreciation se pak přímo rovná hodnotě odpisů.  

Za předpokladu, že je v KPI reportu správně zadána sazba dané z příjmů, buňka Tax  

její hodnotu automaticky vykalkuluje.  

Cashflow představuje zjednodušené zobrazení čistého peněžního toku daného měsíce, 

kdy hodnotu zisku před zdaněním dále upravuje – odečtením investic a daně z příjmů,  

a naopak přičtením hodnoty odpisů.  
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Tabulka č.  12: KPI report -  2. část (Zdroj: ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

Receivables 145,732 194,389 217,711 

overdue 1 -10 441 7,794 245 

overdue 11-30 41,034 23,240 122,802 

overdue 31-60 28,732 7,784 10,839 

overdue more then 60 0 28,732 7,784 

Receivables Days 60  76  90  

Inventory 0 0 0 

Total Assets 285,221 310,148 367,095 

Total Equity   23,843 55,576 

% 0.0% 7.7% 15.1% 

 

Významnou část druhého sektoru tvoří oblast pohledávek – Receivables, jejichž data 

vycházejí z reportu z účetního systému, který umožňuje rozčlenit je dle doby  

po splatnosti. Z toho také vychází ukazatel Receivables Days, který udává průměrný 

počet dní, během kterých zákazníci své závazky hradí. Fakticky se podělí aktuální objem 

pohledávek průměrem objemu fakturací za předchozí čtvrtletí.  

Inventory udává množství zboží, jež je aktuálně skladem, vyjádřené ve finančních 

prostředcích, a Total Assets pak celkový objem aktiv společnosti, v hodnotě k aktuálnímu 

okamžiku, to znamená, že se jedná se sumu hodnot i za předchozí období. Výpočet Total 

Equity, neboli vlastního kapitálu, vychází z hodnoty vlastního kapitálu za předchozí 

období, ke kterému je přičtena hodnota zisku již po zdanění, která vychází  

z již vykalkulovaných dat. Vyjadřuje se i percentilem, v poměru k celkovým aktivům, 

čímž přibližně definuje jakou část celkových aktiv vlastní kapitál, vygenerovaný  

za aktuální kalendářní rok, pokrývá.  

Tabulka č.  13: KPI report -  3. část (Zdroj: ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

Indirect FTE 0.0  0.0  0.0  

Direct FTE 5.0 5.0 5.0 

Direct Via Agency                         -        

Total FTE 5.0  5.0  5.0  

Actual indirect % of total FTE 0% 0% 0% 
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Následující metriky se týkají primárně struktury zaměstnanců. Direct FTE indikují počet 

přímých zaměstnanců (FTE = Full Time Equivalent - zaměstnanci na plný úvazek), tedy 

zaměstnanců, kteří se přímo věnují vytváření vlastní činnosti podniku. Indirect FTE jsou 

naopak zaměstnanci jejichž činnost je vedlejšího či podpůrného charakteru. Direct Via 

Agency je metrika definující počet agenturních zaměstnanců. Actual indirect  

% of total FTE pak udává jaký je poměr Indirect zaměstnanců vůči jejich celkovému 

počtu. Zdrojem dat pro tyto metriky je personální modul v systému Synergy. 

Tabulka č.  14: KPI report -  4. část (Zdroj: ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

New accounts (Suspects) 0 2 22 

New Contact Emails (Customers+Suspects) 0 16 54 

Increase of known Jobtitles 0 16 39 

Marketing Events 0 0 0 

Overall target achievement 0.0% 5.2% 17.4% 

 

Ve 4. části tabulky jsou zobrazeny metriky z marketingové oblasti. Podklad pro jejich 

zpracování tvoří samostatný marketingový report, jež je zhotovován měsíčně globálním 

oddělením marketingu. New accounts (Suspects) označují počet nových potenciálních 

zákazníků, kteří ovšem doposud nebyli kvalifikováni. S tím úzce souvisí i metriky New 

Contact Emails (Customers+Suspects) a Increase of known Jobtitles, jež udávají 

množství získaných kontaktních detailů. Všechny tyto činnosti jsou součástí takzvaného 

lead managementu. Marketing Events jednoduše říkají kolik marketingových akcí bylo 

divizí uspořádáno v daném měsíci, za účelem propagace. Overall target achievement 

vyjadřují procentem úspěšnost marketingových činností – vychází z porovnání sumy 

marketingových metrik a jejich celkového rozpočtu pro kalendářní rok. 

Tabulka č.  15: KPI report -  5. část (Zdroj: ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

Sales Per Employee 18,704 18,535 21,614 

Profit per Employee 5,886 4,769 6,347 

Cost Per Employee 12,017 12,220 13,349 

 

Sales Per Employee, Profit per Employee a Cost per Employee jednoduše zobrazují 

přepočtenou hodnotu výnosů, zisku a nákladů na jednoho zaměstnance. Zahrnují  
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se zde jak Direct, tak Indirect zaměstnanci. Žádoucí hodnota zisku na zaměstnance činí 

dle vnitropodnikových cílů € 120.000 za rok. 

Tabulka č.  16: KPI report -  6. část (Zdroj: ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

Number of available hours 925 869 930 

Productivity % (Directs) 77% 76% 82% 

Absence hours % 13% 15% 9% 

Sickness Rate 0.0% 5.5% 1.7% 

Missed revenue 10,301 9,926 9,603 

Average Rate  113 123 121 

Další tabulka je zaměřena na produktivitu práce. Vychází z doplňkového reportu Hours 

for KPI cube, který sdružuje detaily z této oblasti a vychází z výkazů práce zaměstnanců. 

Number of available hours udává celkový hodinový fond daného měsíce pro přímé 

zaměstnance. Productivity % (Directs) je pak percentil hodin skutečně odpracovaných  

na zákaznických projektech. Absence hours % a Sickness Rate procentuelně vyjadřují 

podíl dovolených a nemocnosti na celkovém fondu v daném měsíci.  

Average Rate je částka kalkulovaná podílem celkových výnosů aktuálního měsíce  

a celkového hodinového fondu. Hodiny strávené neproduktivní prací, tedy na interních 

projektech, vynásobené sazbou Average Rate pak udávají položku Missed revenue,  

neboli ušlého zisku, který mohl být v opačném případě generován. 

Tabulka č.  17:  KPI report -  7. část (Zdroj: ATS Global) 

Sales per activity Actual Actual Actual 

  Jan Feb Mar 

1. Consultancy 81,613  74,417  73,530  

2. Fixed Price 3,208 9,754 25,962 

FP services 3,208  9,754  25,962  

FP products       

3. ATS Products       

4. 3rd Products       

5. ATS Cloud       

6. Support Services 8,308 8,455 8,455 

Contracts SLA 8,015  8,162  8,162  

Third Party Contracts SMA        

Contracts SMA ATS Products  293  293  293  

7. Training       

8. OSS 392  49  120  

9. SW Development for customer solutions       

Total Sales 93,521 92,675 108,067 
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Poslední část KPI report tabulky je tvořena rozpadem struktury výnosů daného měsíce. 

Tento rozbor vychází z interního členění vlastních činnosti na jednotlivé skupiny aktivit. 

Vlastní hodnoty tabulky vycházejí z takzvaného Invoiced Reportu, který je součástí 

globálních měsíčních finančních reportů, přičemž rozčlenění do těchto skupin vychází 

z počátečního nastavení projektů pro jednotlivé zakázky. 

Jak již bylo zmíněno, součástí KPI reportu je také grafická stránka v podobě takzvaného 

Monthly Dashboard, případně Quarterly Dashboard. Jedná se o uskupení grafických 

zobrazení informací obsažených v KPI tabulkách a nejčastěji jde o porovnání se stejnými 

obdobími roku minulého, a také s rozpočtovanými hodnotami. V případě odchylek  

od rozpočtovaných hodnot, zejména odchylek negativního charakteru, je nezbytné 

doplnit Exception Report per KPI, který je situován vedle grafických vyobrazení. Zde je 

nutné vysvětlit, kde lze hledat příčiny těchto deviací a jaký je akční plán jejich řešení. 

V následující části budou rozebrány vybrané typové položky těchto grafů,  

jež představují modelové zástupce z oblasti KPI reportingu v ATS. Celková struktura 

grafů je nicméně součástí příloh této práce. 

 

Graf č.  3: KPI – měsíční tržby z prodeje (Zdroj: ATS Global) 

 

Graf Sales Revenue per Month vychází z hodnot tržeb pro jednotlivé měsíce v KPI 

tabulce, v porovnání s předchozím rokem a sestaveným rozpočtem. Vizuálně umožňuje 

snadno porovnat, ve kterých měsících nebylo dosaženo na rozpočtované hodnoty,  

ale zároveň je díky předchozímu roku možné sledovat trend a tudíž i zachytit vlivy 
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sezónních výkyvů. Tento graf je standardně doplněn i jeho kumulovanou obdobou 

(Cumulative Revenue), jež sčítá jednotlivé měsíce dohromady a tak je možné vyhodnotit 

plnění rozpočtu z pohledu roku jako celku.  

Tato varianta grafu je uvedena níže. Obdobným způsobem, jak v měsíční,  

tak i v kumulované formě, jsou sestavovány i grafy pro hrubou marži, náklady a zisk. 

 

Graf č.  4: KPI - kumulované tržby (Zdroj: ATS Global) 

 

YTD Margin Change vs. Cost Change je grafické vyobrazení vývoje tržeb, ponížených  

o náklady prodeje, a ostatních podnikových nákladů, v procentním vyjádření. I v tomto 

případě se pracuje s hodnotami „YTD“, tedy k aktuálnímu okamžiku, takže se jedná  

o hodnoty kumulované.  

Obě křivky by v průběhu roku měly vykazovat stejný trend, přičemž křivka tržeb  

by se měla standardně pohybovat nad tou nákladovou. V případě nesrovnalostí musí být 

doplněno o vysvětlující komentář. 
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Graf č.  5: KPI - porovnání vývoje marže a nákladů (Zdroj: ATS Global) 

 

Sales Delta with Budget představuje specifický sloupcový graf. Jeho smyslem je porovnat 

plánové hodnoty prodeje z rozpočtu pro jednotlivé skupiny aktivit se skutečným 

kumulovaným prodejem dle aktivit k aktuálnímu měsíci. Aby mohla být distribuce aktivit 

vyhodnocena jako odpovídající, měly by se pohybovat v zelených sloupcích,  

nad hranicí nuly. V opačném případě jsou aktivity v oblasti dané skupiny nedostačující. 

Jednotlivé sloupce zároveň uvádějí hodnotu rozdílu mezi plánovými hodnotami  

a realitou. 

 

Graf č.  6: KPI - delta prodeje a rozpočtu (Zdroj: ATS Global) 
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Funkce grafu Bussiness Activity Split je poměrně jasná. Člení kumulované tržby  

za aktuální rok do skupin dle jejich aktivit a uvádí jejich procentní podíl na tržbách  

jako celku. Představuje tak zase jiný pohled na strukturu prodeje na rozdíl od Sales Delta 

Reportu a dá se tak charakteristicky považovat za graf doplňkový. 

 

Graf č.  7: KPI -  struktura obchodních aktivit (Zdroj: ATS Global) 

Graf Productivity porovnává percentil produktivity zaměstnanců vykonávajících vlastní 

činnosti podniku, tedy pracujících na zákaznických projektech, a to s rozpočtovanou 

hodnotou produktivity a samozřejmě také se stejnými obdobími minulého roku. V rámci 

skupiny grafů KPI je standardně doplněn také kumulativním grafem, sčítajícím jednotlivé 

měsíce a udávajícím tak komplexnější přehled o produktivitě zaměstnanců 

z dlouhodobého hlediska. 

 

Graf č.  8: KPI - produktivita práce (Zdroj: ATS Global) 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Závěrečná část této práce se orientuje na poznatky objasněné v rámci části analytické. 

Zjištěné nedostatky budou předmětem dalšího rozboru a v návaznosti na ten budou 

představeny možné varianty eliminace těchto nedostatků, či případné možnosti obecného 

vylepšení rozebíraných struktur. 

3.1 Rozvoj KPI reportu 

Podstatná část analytické části práce byla soustředěna právě na oblast KPI reportu,  

jenž se v rámci organizace využívá k posouzení výkonnosti jednotlivých divizí. 

Předmětem rozboru byly specifické metriky, jež jsou obsahem reportu a jejich význam 

pro společnost. 

V souvislosti s jeho analýzou byly též identifikovány jisté nedostatky s tímto reportem 

svázané. Primární problém spočívá zejména v manuálním charakteru celého modelu 

reportu, jež má formát excelovského dokumentu, a tudíž vyžaduje velké množství 

manuálního vkládání dat distribuovaných jinými, podpůrnými, reporty. V důsledku toho 

jsou KPI reporty často zpracovávány se zpožděním a nikoliv ve stanovených termínech. 

Další nedostatky pak spadají přímo do oblasti metrik a grafických znázornění,  

a budou předmětem následující podkapitoly. 

3.1.1 Doplnění stávajících metrik 

Jak již bylo uvedeno, zásadní nedostatek celého KPI reportu spočívá v jeho manuální 

povaze, a tudíž z dlouhodobého hlediska spočívá řešení jednoznačně v přechodu  

na automatizovaný systém generace tohoto reportu. Toto hledisko bude uváženo v rámci 

podkapitoly následující. Předmětem této je nicméně doplnění stávajícího systému KPI 

reportu o další možné doplňující metriky a grafická znázornění z hlediska krátkodobého. 

 ○ Doplnění metriky Hours Productivity Overtime % 

Současná podoba oblasti zohledňující zaměstnaneckou produktivitu sice definuje 

dostupný hodinový zaměstnanecký fond, produktivitu práce, absence a nemocnost 

v procentech, ale v zásadě nepodává žádné informace o práci zaměstnanců přesčas. Tento 

fakt pak může zkreslovat celkový pohled na případnou vytíženost zaměstnanců. 
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K doplnění informací do této oblasti KPI reportu se zpravidla používá podpůrný cube 

report Hours for KPI sheet, jenž má podobu kontingenční tabulky v Excelu. Data v něm 

obsažená vycházejí z informací data warehousu, distribuovaných ve formě OLAP cube. 

To umožňuje s daty dále pracovat ve smyslu vytvoření sub-reportu, který pro dny daného 

měsíce dokáže definovat skutečný počet odpracovaných hodin zaměstnanci, jež je možné 

dále porovnat s jejich standardním denním pracovním fondem. Na základě toho je možné 

určit podíl hodin odpracovaných nadstandardně, tedy přesčasů. 

Význam v přidání této metriky do KPI spočívá ve tvorbě jakéhosi indikátoru kapacity 

zaměstnanců. V případě vysledování trvalejšího trendu vyššího podílu přesčasových 

hodin v reportu by vyvstala potřeba identifikace příčiny a implementace nápravného 

opatření. Přesčasového hodiny by bylo nutné podrobit hlubší analýze, aby bylo možné 

definovat, zda jde o nedostatečnou kapacitu v rámci konkrétního projektu, kde by řešením 

mohlo být najmutí zaměstnance z jiné divize k výpomoci na tomto projektu. Pokud  

by se však jednalo o obecný problém postihující funkci celého útvaru, pak by bylo 

nezbytné uvážit přijetí nového zaměstnance, pokud by přinesl dodatečnou přidanou 

hodnotu do organizace. 

Tabulka č.  18: KPI - doplnění metriky Hours Productivity Overtime (Zdroj: Vlastní zpracování  

dle ATS Global) 

  Actual Actual Actual 

KPI's Jan Feb Mar 

Number of available hours 925 869 930 

Productivity % (Directs) 77% 76% 82% 

Overtime Productivity %       

Absence hours % 13% 15% 9% 

Sickness Rate 0.0% 5.5% 1.7% 

Missed revenue 10,301 9,926 9,603 

Average Rate  113 123 121 

 

 ○ Graf Cumulative Order Intake 

Ačkoliv KPI report sám o sobě disponuje poměrně širokým záběrem grafických 

zobrazení hodnot v něm obsažených, domnívám se, že vhodným doplněním stávající 

grafické struktury by byl graf znázorňující kumulativ přijatých zákaznických objednávek.  
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V současné podobě je součástí pouze zobrazení měsíčního přílivu objednávek,  

které ovšem neumožňuje porovnat hodnoty v komplexním měřítku celého roku. Přidáním 

navrhované grafické struktury by ovšem bylo možné určit jak konkrétně si společnost 

v aktuálním okamžiku stojí, v porovnání s rozpočtem na celý rok,  což má v důsledku 

vliv i na celkové plnění plánovaných ročních tržeb. V případě nedosažení na plánované 

přijaté zákaznické objednávky, je potřeba implementovat nápravná opatření v oblasti 

oddělení prodeje. 

Návrh takovéhoto grafického zobrazení, na základě hodnot roku 2018, je uveden níže.  

 

Graf č.  9: KPI - Graf Cumulative Order Intake (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

 

 ○ Použití vah pro rozpočtované hodnoty 

Další návrh se zaměřuje na oblast rozpočtu, zobrazovanou v rámci KPI reportu. 

Rozpočtované hodnoty jsou soustředěny do stejné tabulky jako ty reálné, pouze umístěny 

vedle ní a slouží ke grafickému, ale i kvantitativnímu, porovnávání skutečných hodnot 

právě s hodnotami plánovými. 

Rozpočtované hodnoty standardně vycházejí z vlastního podrobného rozpočtu divize  

pro nadcházející rok. V rámci rozpočtu se hodnoty nicméně udávají jako suma pro celý 

kalendářní rok, zatímco v KPI reportu jsou hodnoty členěny měsíčně. V současné době 

se tak měsíční hodnoty kalkulují zpravidla formou vydělení ročních hodnot počtem 

měsíců, tedy dvanácti. Tento fakt poměrně zkresluje následné porovnání s hodnotami 

skutečnými, jelikož rozpočtové hodnoty jsou fakticky každý měsíc stejné. 
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Možnou variantou řešení je tedy definovat měsíční poměrné hodnoty rozpočtu na základě 

kalkulovaných vah. Tyto váhy by měly určitým způsobem reflektovat možné měsíční 

variace, zejména ty které jsou důsledkem sezónních vlivů, jako jsou například odstávky 

či dovolené v průběhu letních měsíců, nebo naopak v období Vánoc. 

Kupříkladu by ale také měly brát v úvahu měsíce předpokládaných přijetí nových 

zákaznických objednávek. Tyto informace bývají obvykle součástí prodejního rozpočtu 

na nadcházející rok. 

Do tabulky níže byly váhy jednotlivých měsíců zakomponovány na základě stejných 

období předchozího roku, kdy váhy jednotlivých položek za měsíc, vůči celku,  

byly zprůměrovány, aby bylo možné získat celkové váhy jednotlivých měsíců. 

Tabulka č.  19: KPI - použití vah v rozpočtu (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

BUDGET 
2018 

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

KPI's Jan Feb Mar Apr May Jun Total 

Currency - 
domestic 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Exchange 
rate 

1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

Calculated 
average 
weight 

0.19 0.16 0.18 0.16 0.14 0.16 - 

Invoiced 
incl VAT 

82,887 71,371 81,984 73,171 61,357 72,839 443,610 

Sales 69,073 59,476 68,320 60,976 51,131 60,699 369,675 

Margins 60,641 52,215 59,980 53,532 44,889 53,289 324,546 

Margins % 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Costs 53,275 45,873 52,694 47,030 39,437 46,817 285,126 

Profit 
before Tax 

7,366 6,342 7,285 6,502 5,452 6,473 39,420 

PBT % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 

 

Rozdíl vyplývající ze zahrnutí vah do kalkulace rozpočtovaných hodnot je pro příklad 

znázorněn v grafu vyobrazeném níže. Tento udává měsíční vývoj hodnoty tržeb,  

ale porovnává je již, kromě předchozí kalendářního roku, s rozpočtovanými hodnotami  

pro rok stávající, kalkulovanými za použití vah.  
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Graf č.  10: KPI - použití vah v rozpočtu (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

 

3.1.2 Implementace automatizovaného řešení 

V rámci předchozích kapitol bylo jako nejzásadnější problém celého KPI reportu 

rozpoznáno jeho manuální vyhotovení. Kromě nutnosti ručního vkládání většiny 

informací daného měsíce, je také problematické období na přelomu roku. Aby bylo 

možné report opětovně použít i pro další rok, je potřeba manuálně vytvořit kopii 

původního listu, odstranit obsažená data, jež nejsou vzorcem, a doplnit rozpočtované 

hodnoty. Zároveň je potřeba upravit i zdroje dat pro veškerá grafická znázornění. Tento 

proces je časově velmi náročný a zároveň samozřejmě neefektivní. 

Z krátkodobého hlediska byly navrženy některé metriky a grafiky, které by mohly  

být pro stávající podobu reportu přínosem. Z dlouhodobého hlediska nicméně představuje 

nejracionálnější řešení přechod na automatizovanou variantu komplexního KPI reportu. 

Řešením vhodným k aplikaci pro automatizaci KPI reportu je využití nástroje Microsoft 

Power BI. Zásádní výhodu představuje fakt, že platforma Power BI je schopna 

automaticky kombinovat různé zdroje dat. Vzhledem k tomu, že současné podpůrné 

reporty pro KPI vycházejí z různých zdrojů (data warehouse, účetní systém Globe, 

informační systém Synergy), jedná se o maximální formu usnadnění práce. 

Power BI představuje softwarovou platformu, která umožňuje provádět analýzu dat, 

zejména z oblasti obchodních procesů, vytvářet přehledná vizuální zobrazení a sdílet tyto 
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výstupy nejen v rámci organizace, ale i externě (PowerBI, 2019). Skupina ATS 

v současné době okrajově toto softwarové řešení již využívá, jedná se zejména o zaměření 

právě na monitorování obchodních aktivit společnosti. Proto se domnívám, že rozšíření  

působnosti tohoto reportu i na strukturu KPI je právě tím vhodným řešením současných 

nedostatků. 

 

Obrázek č.  7: Power BI - struktura prodeje dle odvětví (Zdroj: ATS Global) 

 

Díky tomu, že Power BI umožňuje propojit zdroj dat na data warehouse, by bylo možné 

nadefinovat již používané metriky KPI reportu, s tím že její datový obsah by byl 

generován automaticky. V současné době jsou tyto informace doplňovány manuálně 

z podpůrných reportů, jenž jsou rovněž navázány na data warehouse. Power BI dále 

disponuje přehlednými grafickými prvky a zároveň umožňuje uživatelsky přívětivé 

možnosti zahrnutí i nových zajímavých metrik.  

Hlavní výhody plynoucí z realizace implementace Power BI jako automatizovaného 

řešení pro tvorbu KPI reportu, jsou následující: 

 ○ automatická generace reportu, bez nutnosti manuálního zadávání, 

 ○ data zobrazená v reálném čase, 

 ○ úspora času finančních controllerů, 

 ○ eliminace lidského faktoru, a s tím spojené chybovosti, 
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 ○ možnosti generace nových individuálních metrik, dle aktuální potřeby, 

 ○ sdílení poznatků k výstupům v rámci celé organizace. 

 

Obrázek č.  8: Power BI – příklad šablony zákaznické ziskovosti  (Zdroj: Microsoft Power BI)  

 

3.2 Rozšíření projektového reportu 

V rámci analýzy reportů, patřících do skupiny měsíčního finančního reportu, byl rozebrán 

takzvaný Project Review Report. Tento report má formu OLAP cube a jeho současná 
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podoba znázorňuje aktivity na projektu ve finančním vyjádření pouze za aktuální 

analyzovanou periodu. 

Drobnou vadu představuje samotná forma cube reportu, jelikož v případě nedostatku 

zjištěného v rámci analýzy specifického projektu, se případná transakce vedoucí k opravě 

tohoto nedostatku, projeví až po aktualizaci data warehouse. Tato aktualizace probíhá 

dvakrát denně, ale v poměru k pracovní době to znamená, že změny se v zásadě projeví 

až další pracovní den, což může být během měsíční uzávěrky klíčovým faktorem. 

Nicméně návrh samotný se týká periodicity reportu. Jak již bylo zmíněno, měsíční forma 

reportu uvádí informace o stavu projektu za aktuální měsíc – porovnání vytvořené marže 

a případný komentář doplňující stávající výsledek. V průběhu některých měsíců,  

ale mohou nastat eventuality, které ovlivňují výsledky reportu. Ačkoliv jsou tyto 

eventuality zpravidla předmětem právě doplňujících komentářů, za předpokladu,  

že by report definoval i data za předchozí i následující měsíce, bylo by možné tyto 

variability fakticky vidět a tudíž i lépe pochopit. 

V následující tabulce je tedy znázorněna modifikace stávajícího Project Review Reportu, 

zahrnující více měsíců, zde konkrétně se jedná o variantu ve formě čtvrtletí. 

Tabulka č.  20: Rozšíření projektového reportu (Zdroj: Vlastní zpracování dle ATS Global) 

Row Labels 01/2018 02/2018 03/2018 

100023617 SMA Inspect License 117 117 117 

Gross Margin Sales 293 293 293 

  

Sales Fixed Price Projects 293 293 293 

Cost of Sales 176 176 176 

Cost of Sales Fixed Price Projects 176 176 176 

100025357 IC - Costco Vaughan - Corrective maintenance 6 24 24 

Gross Margin Sales 49 196 196 

  

Sales Services 49 196 196 

Cost of Sales 43 172 172 

Cost of Sales Services 43 172 172 

    41003 Cost of Sales Senior App. Engineer 43 172 172 

100025438 Siemens ZA - Technical Lead Activities 22,137 22,910 27,927 

Gross Margin Sales 51,938 52,543 65,317 

  

Sales Services 47,500 49,756 58,663 

Other Income 4,438 2,787 6,654 

Cost of Sales 25,363 26,846 30,735 

Cost of Sales Services 25,363 26,846 30,735 

    41003 Cost of Sales Senior App. Engineer 5,203 5,246 7,633 

    41004 Cost of Sales Project Leaders 20,160 21,600 23,103 

Other Cost of Sales 0 0 0 
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ZÁVĚR 

Smysl této práce spočíval v zaměření se na reportingovou strukturu v rámci korporace 

ATS, pod záštitou její české divize ATS aplikované technické systémy, s.r.o. Hlavní cíl 

byl definován jako analýza zvolených složek stávajícího systému reportingu  

ve společnosti, se zaměřením na jeho detaily, přičemž součástí této analýzy byla taktéž 

definice významu reportingu pro korporaci jako celku. 

Práce samotná byla rozčleněna do tří hlavních části. První část se soustředila na rozbor 

teoretických hledisek. Zdroj zde představovaly zejména prameny odborné literatury,  

ale také relevantní elektronické zdroje. Cílem bylo vytvořit vhodný základ pro pozdější 

zpracování  navazujících částí. V rámci této etapy byly rozebrány základní pojmy jako  

je reporting, jeho struktura a typy, ale také úzce související pojem controllingu,  

dále pak nečastější zdroje informací, i využívané technologické nástroje reportingu. 

Současně byly okrajově rozebrány také metody finanční analýzy a analýzy vnějšího okolí. 

Druhá část práce pak patřila vlastní analýze informací, pocházejících především 

z interních zdrojů společnosti, ale také informací veřejně dostupných. Úvodem byla 

představena celá skupina ATS, rozebráno zaměření její činnosti a taktéž byla provedena 

okrajová analýza aktuálního stavu divize na území České republiky. Následoval rozbor 

využívaných softwarových nástrojů, představujících zdroj dat pro reporting. Pak již byla 

vyhotovena samostatná analýza vybraných oblastí reportingu korporace. Analyzoval  

se jejich obecný význam, struktura, ale i obsah prvků v reportech zařazených. 

Třetí, závěrečná, část se soustředila na rekapitulaci výstupů získaných v rámci části 

analytické, se zaměřením se na nedostatky patrné ve stávajících strukturách, tak jak jsou 

subjektivně hodnoceny. V návaznosti na to byla definována možná nápravná opatření, 

která by umožnila tyto nedostatky odstranit, respektive eliminovat jejich dopad. 

Závěrem lze dodat, že návrhy řešení uvedené v rámci závěrečné části práce mají určitý 

smysl a mohly by vést ke skutečnému zkvalitnění stávajícího propracovaného systému 

reportingu v ATS, a tedy i k celkovému zefektivnění procesů korporace. 
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Příloha č. 1: Balance Sheet Report (Zdroj: ATS Global)

Opening balance Balance Balance Balance Balance

Assets

Intangible Fixed Assets

Goodwill

    17010 Startup Cost 5,635 D 5,635 D

Total Goodwill 5,635 D    5,635 D

Depreciation Goodwill

    18010 Depreciation Goodwill 5,635 C 5,635 C

Total Depreciation Goodwill 5,635 C    5,635 C

Total Intangible Fixed Assets 0 D    0 D

Tangible Fixed Assets

Fixed Assets

    17100 Computer software 10,975 D 10,975 D

    17200 Computer hardware 8,400 D 8,400 D

    17400 Company cars 24,684 D 24,684 D

    17900 Low Value Assets 6,978 D 6,978 D

Total Fixed Assets 51,037 D    51,037 D

Depreciation Fixed Assets

    18100 Accumulated depreciation computer software6,687 C 305 C 305 C 305 C 7,602 C

    18200 Accumulated depreciation computer hardware2,516 C 233 C 233 C 233 C 3,216 C

    18400 Accumulated depreciation company cars 1,297 C 432 C 432 C 432 C 2,593 C

    18900 Write Off Low Value Assets 6,978 C 6,978 C

Total Depreciation Fixed Assets 17,478 C 970 C 970 C 970 C 20,389 C

Total Tangible Fixed Assets 33,560 D 970 C 970 C 970 C 30,648 D

Current Assets

Deferred Tax

    10500 Deferred Tax 3,385 D 3,385 D

Total Deferred Tax 3,385 D    3,385 D

Inventory

    14200 GRINB/IRGNB 540 C 540 D 0 D

Total Inventory 540 C 540 D   0 D

Trade Receivables

    12100 Trade debtors - INT 160,009 D 14,278 C 48,657 D 23,323 D 217,711 D

Total Trade Receivables 160,009 D 14,278 C 48,657 D 23,323 D 217,711 D

Receivable from Affiliate Companies

    12103 Trade Intercompany ATSDE 71 D 71 D

    12105 Trade Intercompany ATSINT 15,384 D 15,158 C 21,889 D 11,524 C 10,591 D

    12107 Trade Intercompany ATSUSA 96 D 345 D 196 C 245 D

    12116 Trade Intercompany ATS TR 213 D 2,545 D 2,758 D

Total Receivable from Affiliate Companies 15,480 D 14,813 C 21,906 D 8,909 C 13,665 D

Loans due from Affiliate Companies

    13505 Loans Current Intercompany ATSINT 88,025 D 49,269 C 30,414 C 7,376 D 15,718 D

Total Loans due from Affiliate Companies 88,025 D 49,269 C 30,414 C 7,376 D 15,718 D

Prepayments

    13100 Prepayments 3,217 D 8,749 D 5,771 C 1,543 C 4,652 D

    13101 Deferred cost 1,931 D 176 C 176 C 1,580 D

    13110 Deposits 1,500 D 1,500 D

Total Prepayments 4,717 D 10,680 D 5,947 C 1,719 C 7,731 D

Work in Progress

    15000 Work in process 7,408 D 3,208 D 11,037 D 7,558 C 14,095 D

    15500 Pre-invoiced Projects 33,520 C 33,520 C

    15501 Deferred Revenue 51,246 C 74,157 D 11,763 C 40,546 D 51,695 D

Total Work in Progress 77,358 C 77,365 D 726 C 32,988 D 32,270 D

Bank and Cash in Hand

    11202 ABN Bank Euro 16,593 D 32,095 D 7,524 C 3,803 D 44,967 D

    11211 Credit Card Visa 1,000 D 1,000 D

Total Bank and Cash in Hand 16,593 D 32,095 D 7,524 C 4,803 D 45,967 D

Total Current Assets 210,311 D 42,321 D 25,952 D 57,863 D 336,446 D

Current Liabilities

Other Taxes

    21704 Withholding tax suppliers 54 C 54 D  

Total Other Taxes   54 C 54 D  

Total Current Liabilities   54 C 54 D  

Total Assets 243,871 D 41,350 D 24,927 D 56,946 D 367,095 D

Totals2018-1 2018-2 2018-3

I



Příloha č. 1: Balance Sheet Report (Zdroj: ATS Global)

Totals2018-1 2018-2 2018-3

Equity

Capital

Common Stock

    29000 Share Capital 60,000 C 60,000 C

Total Common Stock 60,000 C    60,000 C

Net Income

    29500 Previous Retained Earnings 26,484 C 73,138 C 99,622 C

    29600 Net income YTD 73,138 C 73,138 D 0 D

Total Net Income 99,622 C    99,622 C

Total Capital 159,622 C    159,622 C

Total Equity 159,622 C    159,622 C

Liabilities

Long Term Liabilities

Financial Leases

    25300 Leasing Long Term 17,226 C 17,226 C

Total Financial Leases 17,226 C    17,226 C

Total Long Term Liabilities 17,226 C    17,226 C

Current Liabilities

Accounts Payable

    20100 Accounts Payable Inland 2,115 C 4,579 C 3,776 D 24,080 C 26,998 C

    20160 Accounts payable employees 624 C 3,078 C 1,920 D 3,615 C 5,398 C

Total Accounts Payable 2,739 C 7,657 C 5,696 D 27,695 C 32,395 C

Payable to Affiliate Companies

    20101 Accounts Payable ATSNL 4,479 C 2,719 C 7,197 C

    20102 Accounts Payable ATSGB 3,525 C 1,427 D 2,097 D 0 C

    20105 Accounts Payable ATSINT 6,749 C 9,333 C 7,730 D 2,557 C 10,909 C

Total Payable to Affiliate Companies 6,749 C 12,857 C 4,679 D 3,178 C 18,106 C

Sales Tax/VAT Payable

    21001 VAt Payable - Sales 0 C 0 C

    21004 VAT Recoverable -  Purchases 0 D 0 D

    21020 VAT Payable/Recoverable - Net 6,721 C 7,004 D 155 D 4,376 D 4,813 D

Total Sales Tax/VAT Payable 6,721 C 7,004 D 155 D 4,376 D 4,813 D

Corporation Tax

    21800 Corporation Tax 13,611 D 13,611 D

    21802 Tax credit for R&D 92,848 D 92,848 D

Total Corporation Tax 106,459 D    106,459 D

Other Taxes

    21600 Wage Tax Salary 12,855 C 4,033 D 192 C 670 D 8,344 C

    21700 Other Payroll On-Costs 20,962 C 8,291 D 2,638 D 792 D 9,241 C

    21701 Quadrifor - payment once a year 375 C 375 D  

    21702 EST fund complementary health cover 24 C 24 C

    21703 Quadra health insurance 2,030 C 2,030 D  

    21705 Ente Bilateral Commercio 25 C 0 C 25 C

Total Other Taxes 33,866 C 9,919 D 4,851 D 1,462 D 17,635 C

Financial Leases due Within 1 Year

    25310 Leasing Short Term 3,671 C 331 D 332 D 332 D 2,677 C

Total Financial Leases due Within 1 Year 3,671 C 331 D 332 D 332 D 2,677 C

Loans

    21110 Salary Shares 1,200 C 1,100 D 100 C 100 C 300 C

Total Loans 1,200 C 1,100 D 100 C 100 C 300 C

Accruals

    20500 Accruals 55,686 C 2,020 C 5,271 C 10,585 D 52,392 C

    20501 Salary vacation days 6,203 C 1,413 C 1,286 C 801 C 9,703 C

    20502 Salary Vacation Pay 5,694 C 538 C 538 C 538 C 7,307 C

    20503 Accrual severance pay 29,948 C 943 C 2,079 C 2,135 C 35,106 C

    20504 Accrual Salary 13th and 14th 18,329 C 6,622 C 6,622 C 6,622 C 38,195 C

    20508 Pension Fund accrual 2,675 C 1,776 D 899 C 900 C 2,699 C

Total Accruals 118,536 C 9,760 C 16,695 C 410 C 145,402 C

Total Current Liabilities 67,023 C 11,922 C 1,084 C 25,214 C 105,243 C

Total Liabilities 84,249 C 11,922 C 1,084 C 25,214 C 122,469 C

Total -2.09184E-11 29,428 D 23,843 D 31,733 D 85,004 D

I



Příloha č. 2: Profit and Loss Report (Zdroj: ATS Global)

Opening balance Balance Budget Variance % Balance Budget Variance % Balance Budget Variance % Balance Budget Variance %

Gross Margin

Sales

Sales Products

    30010 Sales ATS Products 5,000 C -100% 5,000 C -100% 5,000 C -100%  15,000 C -100%

Total Sales Products   5,000 C -100%  5,000 C -100%  5,000 C -100%  15,000 C -100%

Sales Fixed Price Projects

    30706 Sales SMA ATS Products 293 C 668 C -56% 293 C 668 C -56% 293 C 668 C -56% 878 C 2,003 C -56%

    30707 Sales SLA Contracts 7,966 C 9,633 C -17% 7,966 C 9,633 C -17% 7,966 C 9,633 C -17% 23,899 C 28,898 C -17%

Total Sales Fixed Price Projects  8,259 C 10,300 C -20% 8,259 C 10,300 C -20% 8,259 C 10,300 C -20% 24,776 C 30,901 C -20%

Sales Services

    31003 Sales Senior Application Engineer 441 C 6,550 C -93% 245 C 6,550 C -96% 30,245 C 6,550 C 362% 30,931 C 19,649 C 57%

    31004 Sales Project Leaders 77,175 C 36,648 C 111% 70,347 C 36,648 C 92% 69,839 C 36,648 C 91% 217,361 C 109,944 C 98%

Total Sales Services  77,616 C 43,198 C 80% 70,592 C 43,198 C 63% 100,084 C 43,198 C 132% 248,292 C 129,594 C 92%

Other Income

    30710 Change in WIP Services 3,208 C 11,037 C 7,558 D 6,687 C  

    31010 Other Service Charges 4,439 C 3,114 C 43% 2,787 C 3,114 C -11% 7,283 C 3,114 C 134% 14,509 C 9,343 C 55%

Total Other Income  7,647 C 3,114 C 146% 13,824 C 3,114 C 344% 275 D 3,114 C -109% 21,196 C 9,343 C 127%

Total Sales  93,522 C 61,612 C 52% 92,675 C 61,612 C 50% 108,068 C 61,612 C 75% 294,264 C 184,837 C 59%

Cost of Sales

Cost of Sales Products

    40010 COS ATS Products 3,000 D -100% 3,000 D -100% 3,000 D -100%  9,000 D -100%

Total Cost of Sales Products   3,000 D -100%  3,000 D -100%  3,000 D -100%  9,000 D -100%

Cost of Sales Fixed Price Projects

    40706 COS ATS Products SMA contracts 176 D 401 D -56% 176 D 401 D -56% 176 D 401 D -56% 527 D 1,202 D -56%

Total Cost of Sales Fixed Price Projects  176 D 401 D -56% 176 D 401 D -56% 176 D 401 D -56% 527 D 1,202 D -56%

Cost of Sales Services

    41001 Cost of Sales Service Engineer 540 C 540 C  

    41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 6,966 D 4,028 D 73% 6,708 D 4,028 D 67% 7,848 D 4,028 D 95% 21,522 D 12,084 D 78%

    41004 Cost of sales Project Leaders 35,328 D 21,753 D 62% 32,384 D 21,753 D 49% 37,343 D 21,753 D 72% 105,055 D 65,260 D 61%

    41031 COS Service Engineer third party 1,151 D 2,095 D -45% 2,940 D 2,095 D 40% 1,166 D 2,095 D -44% 5,256 D 6,286 D -16%

    41032 COS Application Engineer third party 3,101 D 1,857 D 67% 4,613 D 1,857 D 148% 8,250 D 1,857 D 344% 15,964 D 5,571 D 187%

    41034 Cost of sales Project Leaders, third party 152 D -100% 152 D -100% 152 D -100%  457 D -100%

Total Cost of Sales Services  46,005 D 29,886 D 54% 46,645 D 29,886 D 56% 54,606 D 29,886 D 83% 147,256 D 89,657 D 64%

Cost of Sales Hours Recovery

    41013 Cost of Sales Senior Application Engineer, contra account 6,966 C 4,028 C 73% 6,708 C 4,028 C 67% 7,848 C 4,028 C 95% 21,522 C 12,084 C 78%

    41014 COS Project Leaders, contra account 35,328 C 21,753 C 62% 32,384 C 21,753 C 49% 37,343 C 21,753 C 72% 105,055 C 65,260 C 61%

Total Cost of Sales Hours Recovery  42,294 C 25,781 C 64% 39,092 C 25,781 C 52% 45,190 C 25,781 C 75% 126,576 C 77,344 C 64%

Shipping Costs

    42100 Shipping & Order cost incoming products 123 D 17 D 638% 17 D -100% 17 D -100% 123 D 50 D 146%

Total Shipping Costs  123 D 17 D 638%  17 D -100%  17 D -100% 123 D 50 D 146%

Other Cost of Sales

    44200 Payment discount creditors 0 C 2 D 1 C 0 D  

Total Other Cost of Sales  0 C  2 D  1 C  0 D  

Total Cost of Sales  4,009 D 7,522 D -47% 7,730 D 7,522 D 3% 9,590 D 7,522 D 27% 21,329 D 22,565 D -5%

Total Gross Margin  89,513 C 54,091 C 65% 84,944 C 54,091 C 57% 98,478 C 54,091 C 82% 272,935 C 162,272 C 68%

Expenses

Salaries & Wages

Salaries & Wages

    50100 Salary gross 30,122 D 31,396 D -4% 30,122 D 31,396 D -4% 30,122 D 31,396 D -4% 90,365 D 94,187 D -4%

    50103 Bonus 2,500 D 2,500 D -0% 4,500 D 2,500 D 80% 2,500 D 2,500 D -0% 9,500 D 7,500 D 27%

    50105 Dismissal Fee 2,355 D -100% 2,355 D -100% 2,355 D -100%  7,066 D -100%

    50106 Severance pay (IT) 2,195 D 2,079 D 2,135 D 6,409 D  

    50200 Salary vacation pay 538 D 543 D -1% 538 D 543 D -1% 538 D 543 D -1% 1,613 D 1,628 D -1%

    50201 Salary vacation days/hours 1,413 D 1,286 D 801 D 3,500 D  

    50400 13th and 14th salary 5,133 D 5,335 D -4% 5,133 D 5,335 D -4% 5,133 D 5,335 D -4% 15,400 D 16,004 D -4%

Total Salaries & Wages  41,901 D 42,128 D -1% 43,658 D 42,128 D 4% 41,229 D 42,128 D -2% 126,788 D 126,385 D 0%

Internal Hours Costs

    50407 General hours 12,832 D 12,145 D 10,360 D 35,337 D  

Total Internal Hours Costs  12,832 D  12,145 D  10,360 D  35,337 D  

Internal Hours Contra

    50408 General hours, contra account 12,832 C 12,145 C 10,360 C 35,337 C  

Total Internal Hours Contra  12,832 C  12,145 C  10,360 C  35,337 C  

Social Costs

    50500 Salary social cost 11,022 D 11,006 D 0% 10,805 D 11,006 D -2% 10,220 D 11,006 D -7% 32,047 D 33,018 D -3%

    50501 Italian INAIL Insurance 196 D 124 D 165 D 484 D  

    50502 Health cover Quadriflor 250 D 250 D  

    50503 Quadro health cover 1,750 D 1,750 D  

    50504 Health cover all except Quadro level 20 D 20 D 20 D 60 D  

    50505 Salary social cost - Ente Bilateral de Commercio 16 D 16 D 17 D 50 D  

    50506 Stamp tax 25 D 310 D 335 D  

Total Social Costs  13,279 D 11,006 D 21% 10,965 D 11,006 D -0% 10,732 D 11,006 D -2% 34,976 D 33,018 D 6%

Pensions

    50600 Salary Pension Premium 768 D 760 D 1% 768 D 760 D 1% 768 D 760 D 1% 2,304 D 2,280 D 1%

Total Pensions  768 D 760 D 1% 768 D 760 D 1% 768 D 760 D 1% 2,304 D 2,280 D 1%

Training Costs

    50860 Training/Study cost Personnel 125 D -100% 2,097 D 125 D 1,578% 125 D -100% 2,097 D 375 D 459%

Total Training Costs   125 D -100% 2,097 D 125 D 1,578%  125 D -100% 2,097 D 375 D 459%

Total Salaries & Wages  55,948 D 54,019 D 4% 57,488 D 54,019 D 6% 52,728 D 54,019 D -2% 166,165 D 162,058 D 3%

Depreciation

Depreciation Fixed Assets

    55501 Depreciation expenses software 305 D 305 D 305 D 305 D 305 D 305 D 915 D 915 D

    55502 Depreciation expenses computer hardware 233 D 233 D 233 D 233 D 233 D 233 D 700 D 700 D

    55504 Depreciation expenses company cars 432 D 432 D 432 D 432 D 432 D 432 D 1,297 D 1,297 D -0%

Total Depreciation Fixed Assets  970 D 970 D 970 D 970 D 970 D 970 D 2,911 D 2,911 D

Total Depreciation  970 D 970 D 970 D 970 D 970 D 970 D 2,911 D 2,911 D

Other Operating Expenses

Other Personnel Costs

    57000 Entertainment Personnel 167 D -100% 167 D -100% 167 D -100%  500 D -100%

Total Other Personnel Costs   167 D -100%  167 D -100%  167 D -100%  500 D -100%

Travel Costs

    50810 Travel cost, flights 1,788 D 1,154 D 55% 1,554 D 1,154 D 35% 2,556 D 1,154 D 121% 5,899 D 3,463 D 70%

    50811 Travel cost, taxi 109 D 176 D -38% 117 D 176 D -34% 142 D 176 D -20% 367 D 528 D -30%

    50812 Travel cost, train & ferry 4 D 78 D -95% 78 D -100% 79 D 78 D 1% 82 D 234 D -65%

    50820 Hotel cost Personnel 517 D 853 D -39% 0 D 853 D -100% 715 D 853 D -16% 1,232 D 2,560 D -52%

    50830 Food, Drink Expense Account 2,687 D 2,132 D 26% 1,501 D 2,132 D -30% 3,868 D 2,132 D 81% 8,056 D 6,395 D 26%

    50840 Canteen Cost 125 D -100% 125 D -100% 14 D 125 D -89% 14 D 375 D -96%

    50850 KM Reimbursement 37 D -100% 37 D -100% 37 D -100%  111 D -100%

Total Travel Costs  5,105 D 4,555 D 12% 3,172 D 4,555 D -30% 7,373 D 4,555 D 62% 15,651 D 13,666 D 15%

Premises Costs

    50900 Rental Cost 1,052 D 1,083 D -3% 1,052 D 1,083 D -3% 1,052 D 1,083 D -3% 3,157 D 3,250 D -3%

    51000 Service cost building 60 D 60 D 1% 60 D 60 D 0% 52 D 60 D -13% 173 D 180 D -4%

    51010 Cleaning cost building 80 D 80 D 80 D 80 D 80 D 80 D 240 D 240 D

    51015 Repair & maintenence office 250 D -100% 250 D -100% 250 D -100%  750 D -100%

Totals2018-1 2018-2 2018-3

II



Příloha č. 2: Profit and Loss Report (Zdroj: ATS Global)

Totals2018-1 2018-2 2018-3

Total Premises Costs  1,193 D 1,473 D -19% 1,193 D 1,473 D -19% 1,184 D 1,473 D -20% 3,569 D 4,420 D -19%

Telephone Costs

    51200 Mobile phone cost 364 D 183 D 98% 222 D 183 D 21% 223 D 183 D 21% 809 D 550 D 47%

    51400 Telephone Cost 6 D -100% 6 D -100% 6 D -100%  19 D -100%

Total Telephone Costs  364 D 190 D 92% 222 D 190 D 17% 223 D 190 D 17% 809 D 569 D 42%

Internet Costs

    51500 Internet Cost 100 D 83 D 20% 74 D 83 D -11% 74 D 83 D -11% 248 D 250 D -1%

Total Internet Costs  100 D 83 D 20% 74 D 83 D -11% 74 D 83 D -11% 248 D 250 D -1%

Office Costs

    51600 Postage Cost 4 D -100% 4 D -100% 4 D -100%  13 D -100%

    51800 Office Supplies 118 D 125 D -6% 125 D -100% 3 D 125 D -98% 121 D 375 D -68%

Total Office Costs  118 D 129 D -9%  129 D -100% 3 D 129 D -98% 121 D 388 D -69%

Car Costs

    52402 Car Cost, repair & maintenance 29 D 17 D 68% 29 D 17 D 68% 493 D 17 D 2,745% 551 D 52 D 960%

    52405 Car cost, petrol 200 D -100% 200 D -100% 200 D -100%  600 D -100%

    52410 Car cost, taxes 17 D -100% 17 D -100% 17 D -100%  50 D -100%

    52411 Car VAT tax private use 47 D 50 D -6% 47 D 50 D -6% 47 D 50 D -5% 142 D 150 D -6%

    52412 Car cost, hire 94 D 135 D -30% 103 D 135 D -23% 358 D 135 D 166% 555 D 404 D 38%

    52415 Car cost, insurance premiums 151 D 151 D 151 D 151 D 151 D 151 D 452 D 452 D

    52420 Car leasing 4 D 4 D 4 D 4 D 4 D 4 D 12 D 12 D

Total Car Costs  325 D 573 D -43% 334 D 573 D -42% 1,053 D 573 D 84% 1,713 D 1,720 D -0%

Marketing Costs

    52600 Marketing Promotion Costs 167 D -100% 167 D -100% 167 D -100%  500 D -100%

    52610 Design and Printed Matter 83 D -100% 83 D -100% 83 D -100%  250 D -100%

    52615 Marketing WEB Site cost 4 D -100% 4 D -100% 4 D -100%  11 D -100%

    52660 Business development 250 D -100% 250 D -100% 250 D -100%  750 D -100%

Total Marketing Costs   504 D -100%  504 D -100%  504 D -100%  1,511 D -100%

IT Cost

    52001 Purchases low cost software 58 D -100% 58 D -100% 58 D -100%  175 D -100%

    52100 Software maintenance fees 50 D -100% 11 D 50 D -77% 23 D 50 D -55% 34 D 150 D -77%

    52750 Other IT cost 17 D -100% 17 D -100% 17 D -100%  50 D -100%

    52751 Internal IT equipment 167 D -100% 167 D -100% 167 D -100%  500 D -100%

Total IT Cost   292 D -100% 11 D 292 D -96% 23 D 292 D -92% 34 D 875 D -96%

Working Expenses

    52110 Partnerships (Software/Training etc.) 33 D -100% 33 D -100% 33 D -100%  100 D -100%

    53500 Working Expenses 92 D -100% 1 D 92 D -99% 70 D 92 D -24% 71 D 275 D -74%

    53510 Subscriptions 13 D 38 D -67% 13 D 38 D -67% 13 D 38 D -67% 38 D 113 D -67%

Total Working Expenses  13 D 163 D -92% 13 D 163 D -92% 83 D 163 D -49% 108 D 488 D -78%

Consultancy Fees

    53200 Consultancy fees, others 370 D 1,083 D -66% 500 D 1,083 D -54% 203 D 1,083 D -81% 1,073 D 3,250 D -67%

    53205 Consultancy fees, accountant 1,000 D 1,333 D -25% 2,400 D 1,333 D 80% 7,756 D 1,333 D 482% 11,156 D 4,000 D 179%

Total Consultancy Fees  1,370 D 2,417 D -43% 2,900 D 2,417 D 20% 7,959 D 2,417 D 229% 12,229 D 7,250 D 69%

Insurance Premiums

    53600 Insurance Premiums 259 D 159 D 63% 259 D 159 D 63% 54 D 159 D -66% 572 D 477 D 20%

    53610 Insurance Premiums Coface 69 D 68 D 2% 69 D 68 D 2% 69 D 68 D 2% 207 D 203 D 2%

Total Insurance Premiums  328 D 227 D 45% 328 D 227 D 45% 123 D 227 D -46% 779 D 680 D 14%

Total Other Operating Expenses  8,915 D 10,772 D -17% 8,249 D 10,772 D -23% 18,097 D 10,772 D 68% 35,261 D 32,316 D 9%

Financial Net Income

Other Expenses

    53300 Cash differences 0 D 0 D  

Total Other Expenses    0 D    0 D  

Interest Costs

    53010 Interest cost, government agencies 14 D 14 D  

    53030 Interest Car Leasing 23 D 25 D -9% 22 D 25 D -11% 22 D 25 D -12% 67 D 75 D -11%

    53051 Intercompany Interest received 226 C 49 C 49 C 323 C  

Total Interest Costs  203 C 25 D -914% 26 C 25 D -205% 13 C 25 D -151% 242 C 75 D -423%

Bank Costs

    52900 Bank cost 201 D 84 D 141% 186 D 84 D 122% 218 D 84 D 160% 605 D 251 D 141%

Total Bank Costs  201 D 84 D 141% 186 D 84 D 122% 218 D 84 D 160% 605 D 251 D 141%

Exchange Rate Differences

    52805 Exchange rate gains Purchases 1 C 1 C  

    52815 Exchange rate losses Purchases 12 D 12 D  

    52817 Exchange rate losses, unfavourable revaluations 13 C 13 C  

Total Exchange Rate Differences      2 C  2 C  

Total Financial Net Income  2 C 109 D -102% 160 D 109 D 47% 203 D 109 D 87% 361 D 326 D 11%

Intercompany cost charges

Intercompany cost charges

    39005 Intercompany cost charges 22 C 22 C 44 C  

    59005 Intercompany cost charges 22 D 22 D 44 D  

Total Intercompany cost charges          

Total Intercompany cost charges          

Group Overhead Services

Group Overhead Services, Revenue

    39010 Group Overhead 11,013 C 23,613 C -53% 11,031 C 23,613 C -53% 10,519 C 23,613 C -55% 32,562 C 70,840 C -54%

Total Group Overhead Services, Revenue  11,013 C 23,613 C -53% 11,031 C 23,613 C -53% 10,519 C 23,613 C -55% 32,562 C 70,840 C -54%

Group Overhead Services, Cost

    59100 Management Services 1,804 D 1,804 D 0% 1,804 D 1,804 D 0% 1,804 D 1,804 D 0% 5,412 D 5,412 D 0%

    59200 Finance Services 1,412 D 1,412 D 0% 1,412 D 1,412 D 0% 1,412 D 1,412 D 0% 4,236 D 4,235 D 0%

    59300 IT & SD Services 1,638 D 1,638 D 0% 1,638 D 1,638 D 0% 1,638 D 1,638 D 0% 4,914 D 4,913 D 0%

    59400 Marketing Services 411 D 411 D 0% 411 D 411 D 0% 411 D 411 D 0% 1,233 D 1,232 D 0%

Total Group Overhead Services, Cost  5,265 D 5,264 D 0% 5,265 D 5,264 D 0% 5,265 D 5,264 D 0% 15,795 D 15,793 D 0%

Total Group Overhead Services  5,748 C 18,349 C -69% 5,766 C 18,349 C -69% 5,254 C 18,349 C -71% 16,767 C 55,047 C -70%

Total Expenses  60,084 D 47,521 D 26% 61,101 D 47,521 D 29% 66,745 D 47,521 D 40% 187,930 D 142,563 D 32%

Total 0 29,428 C 6,570 C 348% 23,843 C 6,570 C 263% 31,733 C 6,570 C 383% 85,004 C 19,709 C 331%

Total Balance sheet + Profit & Loss 0 C 0 C 6,570 C 0 D 6,570 C 0 C 6,570 C 0 D 19,709 C
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Příloha č. 3: Project Review (Zdroj: ATS Global)

FtType (Multiple Items)

FtSubType (Multiple Items)

AccounClassification All

CostUnitsHierarchy All

Division (Multiple Items) Pick your division

Year-Month-Date 3 change the date

Amount DC Column Labels

Row Labels GlAccClass01 3 Grand Total

100013182 SLA Parent for control 5,748 5,748

Gross Margin Sales 7,966 7,966

Sales Fixed Price Projects 7,966 7,966

Cost of Sales 2,218 2,218

Cost of Sales Services 2,218 2,218

    41001 Cost of Sales Service Engineer 0 0

    41002 Cost of Sales Application Engineer 0 0

    41031 COS Service engineer third party 268 268

    41032 COS Application engineer third party 1,950 1,950

100023566 Inspect Implementation Ansaldo 23,827 23,827

Gross Margin Sales 25,395 25,395

Sales Services 33,520 33,520

Other Income 8,125 8,125

Cost of Sales 1,568 1,568

Cost of Sales Services 1,568 1,568

    41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 0 0

    41004 Cost of Sales Project Leaders 1,568 1,568

100023617 SMA Inspect License 117 117 40%

Gross Margin Sales 293 293

Sales Fixed Price Projects 293 293

Cost of Sales 176 176

Cost of Sales Fixed Price Projects 176 176

100025357 IC - Costco Vaughan - Corrective maintenance 24 24 12%

Gross Margin Sales 196 196

Sales Services 196 196

Cost of Sales 172 172

Cost of Sales Services 172 172

    41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 172 172

100025438 Siemens ZA - Technical Lead Activities 27,927 27,927 43%

Gross Margin Sales 65,317 65,317

Sales Services 58,663 58,663

Other Income 6,654 6,654

Cost of Sales 30,735 30,735

Cost of Sales Services 30,735 30,735

    41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 7,633 7,633

    41004 Cost of Sales Project Leaders 23,103 23,103

Other Cost of Sales 0 0

Expenses Other Operating Expenses 6,654 6,654

100025443 IC - Vaughan MES Functional Extension 6 6 12%

Gross Margin Sales 49 49

Sales Services 49 49

Cost of Sales 43 43

Cost of Sales Services 43 43

    41003 Cost of Sales Senior Application Engineer 43 43

100026137 Ansaldo - Consultancy on MRO processes 32 32

Gross Margin Cost of Sales 32 32

Cost of Sales Services 32 32

    41004 Cost of Sales Project Leaders 32 32

100026903 Siemens-T&M Services for Package 4.0 2,636 2,636 48%

Gross Margin Sales 5,456 5,456

Sales Services 5,456 5,456

Cost of Sales 2,820 2,820

Cost of Sales Services 2,820 2,820

    41002 Cost of Sales Application Engineer 0 0

    41004 Cost of Sales Project Leaders 2,752 2,752

    41032 COS Application engineer third party 68 68

100027357 Nutreco - Ecuador Implementation of Gaps 4,001 4,001 -706%

Gross Margin Sales 567 567

Other Income 567 567 YTD according to plan

Cost of Sales 4,568 4,568

Cost of Sales Services 4,568 4,568

    41001 Cost of Sales Service Engineer 0 0

    41002 Cost of Sales Application Engineer 0 0

    41004 Cost of Sales Project Leaders 768 768

    41031 COS Service engineer third party 897 897

    41032 COS Application engineer third party 2,903 2,903

100027522 IC - Siemens - Pladis Project Blueprint Consultancy 78 78 -3% Travel time

Gross Margin Sales 2,758 2,758

Sales Services 2,130 2,130

Other Income 628 628

Cost of Sales 2,208 2,208

Cost of Sales Services 2,208 2,208

    41004 Cost of Sales Project Leaders 2,208 2,208

Other Cost of Sales 0 0

Expenses Other Operating Expenses 628 628

100028169 IC - Initial Consultancy Manufacturing System Strategy 7 7

Gross Margin Sales 71 71

Sales Services 71 71

Cost of Sales 64 64

Cost of Sales Services 64 64

    41004 Cost of Sales Project Leaders 64 64

100028251 AngloAmerican SIC Package 4.0 - Solution Implementation Work 10,178 10,178 Waiting for the PO.

Gross Margin Cost of Sales 10,178 10,178

Cost of Sales Services 10,178 10,178

    41002 Cost of Sales Application Engineer 0 0

    41004 Cost of Sales Project Leaders 6,848 6,848

    41032 COS Application engineer third party 3,330 3,330

WIP booked- too much 

completness in February.

Completed, WIP 

unbooked. Few hours in 

April.
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Příloha č. 4: KPI Report - Tabulka (Zdroj: ATS Global)

ACTUAL 2018 96% 92% 91%

Actual Actual Actual

KPI's Jan Feb Mar

Currency - domestic EUR EUR EUR

Exchange rate 1.00000 1.00000 1.00000

Order Intake 0 0 237,024

Order Backlog 248,460 166,552 377,744

Invoiced incl VAT 27,417 104,480 85,669

Sales 93,522 92,675 108,068

Margins 89,513 84,944 98,478

Margins % 95.7% 91.7% 91.1%

Costs 60,084 61,101 66,745

Profit before Tax 29,429 23,843 31,733

PBT % 31.5% 26% 29%

Investments 0 0 0

Depreciation 970 970 970

Tax 0 0 0

Cashflow 30,399 24,813 32,703

Receivables 145,732 194,389 217,711

overdue 1 -10 441 7,794 245

overdue 11-30 41,034 23,240 122,802

overdue 31-60 28,732 7,784 10,839

overdue more then 60 0 28,732 7,784

Receivables Days 60 76 90

Inventory 0 0 0

Total Assets 285,221 310,148 367,095

Total Equity 23,843 55,576

% 0.0% 7.7% 15.1%

Indirect FTE 0.0 0.0 0.0

Direct FTE 5.0 5.0 5.0

Direct Via Agency -                 

Total FTE 5.0 5.0 5.0

Actual indirect % of total FTE 0% 0% 0%

New accounts (Suspects) 0 2 22

New Contact Emails (Customers+Suspects) 0 16 54

Increase of known Jobtitles 0 16 39

Marketing Events 0 0 0

Overall target achievement 0.0% 5.2% 17.4%

Sales Per Employee 18,704 18,535 21,614

Profit per Employee 5,886 4,769 6,347

Cost Per Employee 12,017 12,220 13,349

Number of available hours 925 869 930

Productivity % (Directs) 77% 76% 82%

Absence hours % 13% 15% 9%

Sickness Rate 0.0% 5.5% 1.7%

Missed revenue 10,301 9,926 9,603

Average Rate 113 123 121

IV



Příloha č. 4: KPI Report - Tabulka (Zdroj: ATS Global)

Sales per activity Actual Actual Actual

Jan Feb Mar

1. Consultancy 81,613 74,417 73,530

2. Fixed Price 3,208 9,754 25,962

FP services 3,208 9,754 25,962

FP products

3. ATS Products

4. 3rd Products

5. ATS Cloud

6. Support Services 8,308 8,455 8,455

Contracts SLA 8,015 8,162 8,162

Third Party Contracts SMA 

Contracts SMA ATS Products 293 293 293

7. Training

8. OSS 392 49 120

9. SW Development for customer solutions

Total Sales 93,521 92,675 108,067

IV



Příloha č. 5: KPI Report - Grafy (Zdroj: ATS Global)
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Příloha č. 5: KPI Report - Grafy (Zdroj: ATS Global)
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