


 



 



Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá konsolidací účetní závěrky. V práci je provedena 

změna metody konsolidace u vybrané účetní jednotky a následně sestavena nová 

konsolidovaná účetní závěrka. Dále je vyhodnocen dopad změny metody     

konsolidace.  

 

Abstract 

The diploma thesis deals with consolidated financial statements. In the thesis, a change 

of consolidation method is performed for chosen entity, followed by drawing up the 

new consolidated financial statements. The effect of changing consolidation method is 

evaluated. 
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Úvod 

 Myšlenka pojmout propojené podniky jako jeden celek a zároveň je tak i účetně 

vykázat se poprvé objevila uţ 19. století, kdy byla poprvé zrealizovaná konsolidovaná 

účetní závěrka. Její význam rostl během následující doby, kdy se začaly zmenšovat 

bariéry přesunu kapitálu a růst moţností jeho vyuţití.  

 

 Dnešní doba se vyznačuje oproti minulosti snazšími moţnostmi přesunu kapitálu, 

díky čemuţ vznikají velké nadnárodní celky. Společnosti v rámci těchto celků se 

navzájem ovlivňují, proto do zájmu potencionálního investora ale také současných 

vlastníků vstupuje nejen stav podniku, do kterého chce investovat, ale také stav skupiny 

do které vybraná společnost patří. Vyuţívání konsolidovaných výkazů a jejich analýza 

má stále větší význam.  

 

 V rámci konsolidovaného celku se nachází konsolidující účetní jednotka, která 

uplatňuje vliv na účetní jednotky pod rozhodujícím, podstatným nebo společným 

vlivem. V rámci konsolidace neztrácí tyto účetní jednotky svou vlastní právní 

subjektivitu. Konsolidované výkazy tedy neslouţí jako podklad pro rozdělení zisku či 

vypočítání a hrazení daně za celek.  

 

 Existuje několik přístupů k sestavení konsolidovaných výkazů, tato práce se bude 

věnovat české právní úpravě. V rámci konsolidačního celku bude změněna metoda 

konsolidace u vybrané účetní jednotky, sestavena nová účetní závěrka a následně bude 

vyhodnocen dopad změny na obraz konsolidované účetní závěrky. Při zpracování této 

diplomové práce budou především pouţity následující metody zpracování: analýza a 

komparace.  
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1. Cíl práce 

 Cíl práce je spatřován ve zhodnocení vlivu změny metody konsolidace na obraz 

konsolidované účetní závěrky. Pro zhodnocení dopadu změny metody konsolidace je 

nutné provést v rámci vybraného konsolidačního celku změnu metody konsolidace z 

ekvivalenční metody na plnou u jedné účetní jednotky, následně po změně metody 

konsolidace sestavit novou konsolidovanou účetní závěrku celku. 
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2. Teoretická východiska 

 Teoretická část práce se věnuje metodám konsolidace, zabývá se aplikací plné a 

ekvivalenční metody konsolidace. Protoţe se tato práce věnuje změně konsolidační 

metody a jejímu dopadu na konsolidovanou účetní závěrku, zabývá se teoretická část 

práce také samotným dopadem – pouţita bude finanční analýza konsolidovaných 

výkazů. Konsolidovaná účetní závěrka bude řešena z pohledu české právní úpravy.  

 

2.1. Vývoj konsolidované účetní závěrky 

 První konsolidovaná účetní závěrka se objevila v roce 1883 ve Spojených státech 

amerických, následně se v první polovině 20. století začala vyuţívat také ve Velké 

Británii a Německu. Její největší rozvoj, kdy k jejímu vyuţívání přistoupila většina 

vyspělých evropských států, byl však aţ 70. a 80. letech 20. století (1, str. 14-15).  

 

 V České republice se tato problematika objevila aţ s pádem komunistického reţimu 

a v roce 1993 byla v zákonu o účetnictví stanovena povinnost konsolidovat. Následující 

rok byly Opatřením Ministerstva financí ČR zavedeny základní limity a postupy 

konsolidace. Rok 2002 by se dal pro konsolidovanou účetní závěrku v České republice 

označit jako zlomový, novelizován byl v této oblasti zákon o účetnictví. Tato novela 

staví konsolidovanou účetní závěrku jako plnohodnotnou, dále se terminologie účetní 

spojila s terminologií obchodního zákoníku a poprvé se zavedla moţnost vyuţití 

mezinárodních účetních standardů. Dalším důleţitým rokem pro konsolidaci byl rok 

2004, kdy byla Opatření Ministerstva financí ČR nahrazena Českými účetními 

standardy (2, str. 3).   

 

2.2.  Právní úprava  

 Pro sestavení konsolidované účetní závěrky v ČR je nyní nutné znát následující 

právní předpisy:  

 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a nyní nově zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích 

 zákon č. 513/1991 Sb., o účetnictví, 

 vyhlášku č. 500/2002 Sb.,  
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 Český účetní standard pro podnikatele č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka 

vše v současném znění zákona (3, str. 47).  

 

 Zákon o účetnictví se věnuje konsolidované účetní závěrce především § 22, § 22a, 

§ 23, § 23a. Paragraf 22 se věnuje hlavně základním informacím, rozdělení vlivů a 

určení osob, jiţ se týká konsolidace.   V § 22a je uvedeno, za jakých podmínek se musí 

sestavit konsolidovaná účetní závěrka. V následujících dvou paragrafech jsou upraveny 

povinnosti týkající se sestavení a zveřejnění konsolidované účetní závěrky. Paragraf 23a 

upravuje pouţití mezinárodních účetních standardů (4).  

 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb. především její § 62 aţ § 69 upravují postup zahrnování 

konsolidovaných osob do konsolidované účetní závěrky, metody konsolidace a 

podrobné vymezení poloţek konsolidované účetní závěrky (5). Český účetní standard 

pro podnikatele č. 020 rozvádí konkrétní kroky při jednotlivých metodách konsolidace 

(6).  

 

2.2.1. Mezinárodní účetní standardy 

 Zákon o účetnictví v § 23a říká, ţe pokud je konsolidující účetní jednotka 

emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném evropském trhu, 

musí pro konsolidaci pouţít mezinárodní účetní standardy. Pokud konsolidující účetní 

jednotka pouţívá mezinárodní účetní standardy, řídí se především standardem IFRS 10 

Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of 

Interests in Others Entities, IAS 27 Separate financial statements, IAS 28 Investments in 

Associates and Joint Ventures. Vyjmenovaná ustanovení vstoupila v platnost v květnu 

2011 a účinná se stala od 1. 1. 2013. Nahradila předchozí platné standardy, které se 

týkaly konsolidace. Výjimkou byl standard IFRS 3 Business Combinations, který zůstal 

účinný beze změn (7, str. 29)  

 

2.3.  Konsolidovaná účetní závěrka  

 Předchozí právní úprava uváděla, ţe konsolidovaná účetní závěrka je účetní 

závěrkou skupiny podniků. V této závěrce jsou slučovány majetek, závazky a výsledek 

hospodaření podniků patřících do konsolidačního celku (8, str. 16). Nyní v zákoně o 
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účetnictví č. 563/1991 Sb. je konsolidovaná účetní závěrka uvedena jako závěrka 

upravená dle metod konsolidace (4).  

 

 Společnost, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, se nazývá konsolidující 

účetní jednotkou. Společnost, která patří do konsolidace a je vlastněna či ovládána, se 

nazývá konsolidovanou účetní jednotkou. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní 

závěrku má společnost, která splnila alespoň 2 následující kritéria:  

 

 úhrn aktiv/pasiv činil více neţ 350 milionů Kč,  

 čistý obrat byl více neţ 700 milionů Kč,  

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců je více neţ 250. 

 

Banky, pojišťovny a emitenti cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu 

cenných papírů se sídlem v EU mají jiné podmínky. Výše uvedená moţnost osvobození 

od povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku se jich netýká (3, str. 49).  

 

 Povinnou součástí konsolidované účetní závěrky je konsolidovaná rozvaha, 

konsolidovaný výkaz zisku a ztrát a příloha ke konsolidované účetní závěrce. Na rozdíl 

od mezinárodních účetních standardů není výkaz o peněţních tocích (cash-flow) 

povinnou součástí závěrky. Mezinárodní účetní standarty také na rozdíl od českých 

poţadují zveřejnit konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu (8, str. 14).  

 

 Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje navíc oproti individuální účetní závěrce 

tyto poloţky (v závorce je případně uvedena metoda, u níţ se tato poloţka vyskytuje):  

 

 kladný/záporný konsolidační rozdíl, 

 cenné papíry v ekvivalenci (ekvivalenční metoda) 

 konsolidační rezervní fond (ekvivalenční metoda),  

 podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (ekvivalenční metoda), 

 menšinový vlastní kapitál (plná metoda),  

 menšinový základní kapitál (plná metoda), 

 menšinové kapitálové fondy (plná metoda),  
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 menšinové ostatní fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené 

ztráty minulých let (plná metoda). 

 menšinový výsledek hospodaření za běţné účetní období (plná metoda). 

 

Co konkrétně jednotlivé poloţky znamenají, bude vysvětleno v následujících 

podkapitolách společně s metodami. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty má oproti 

konsolidované rozvaze méně nových poloţek. Při pouţití jakékoli metody se zde nově 

objeví poloţka Zúčtování kladného/záporného konsolidačního rozdílu. Při pouţití plné 

metody zde bude navíc poloţka menšinový výsledek hospodaření za běţné období a při 

pouţití ekvivalenční metody podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci. (8, str. 15, 40) 

 

2.3.1. Osvobození od povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku  

 Osvobození od konsolidace je připuštěno v případě, kdyţ mateřský (konsolidující) 

podnik je zároveň dceřiným podnikem (pojmosloví bude vysvětleno dále v práci) pro 

jinou společnost v rámci Evropské unie. Osvobození je moţné uplatnit v těchto třech 

bodech:  

 

 mateřská společnost drţí všechny akcie či podíly dceřiné společnosti,  

 mateřská společnost drţí alespoň 90 % akcií či podílů dceřiné společnosti a 

nesestavení konsolidované účetní závěrky bylo schváleno vlastníky dceřiné 

společnosti,  

 mateřská společnost drţí méně neţ 90 % akcií či podílů a ostatní vlastníci 

nezaţádali 6 měsíců před koncem účetního období o zpracování konsolidované 

účetní závěrky – zároveň akcionáři musí drţet minimálně 10 % a ostatní 

společníci minimálně 20 %. (3, str. 48) 

 

2.3.2. Vyloučení z konsolidace 

 Kromě moţnosti osvobození od konsolidace umoţňuje také český právní řád 

vyloučit ze závěrky konsolidované společnosti po splnění podmínek. Mezi tyto 

podmínky patří, ţe podíl vylučované společnosti je na konsolidovaném celku 

nevýznamný (z hlediska rozvahy, obratu a vlastního kapitálu). Toto pravidlo je 

doplněno o podmínku – pokud jde o větší počet podniků, které jsou sami nevýznamné, 
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ale v celku jiţ významné jsou, pak se musí znovu přezkoumat, které jsou natolik 

nevýznamné, aby skutečně mohly být vyloučeny (9, str. 28-29). 

 

 Dále můţe dojít k vyloučení za podmínky, ţe se zde nacházejí taková striktní a 

dlouhodobá omezení, která brání konsolidující účetní jednotce při výkonu jejích práv. 

Zároveň odstranění těchto překáţek by bylo příliš nákladné a došlo by ke zbytečnému 

zdrţení při získávání potřebných informacích. Tato situace spíše neţ mezi tuzemskými 

společnostmi nastane, kdyţ konsolidovaná účetní jednotka sídlí v zahraničí (9, str. 28-

29).   

 

 Poslední moţností, kdy lze podnik vyloučit z konsolidace, je, pokud jsou jeho 

cenné papíry nebo podíly drţeny výhradně za účelem prodeje. Podstatný přitom není 

záměr, za jakými byly akcie či podíly nakoupeny, ale jak je s nimi ve skutečnosti 

nakládáno. Jak uvádí Lubomír Harna, porušení této podmínky by znamenalo zkreslení 

věrného a poctivého obrazu účetnictví (9, str. 28-29).  

 

2.3.3. Datum sestavení a datum zveřejnění 

 Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke stejnému dni, jako je konečný 

rozvahový den konsolidující osoby. Individuální účetní závěrky konsolidujícího 

subjektu i konsolidovaných subjektů by měly být sestaveny ke stejnému dni. 

Konsolidující účetní jednotka můţe zahrnout do konsolidace také maximálně 3 měsíce 

starou účetní závěrku konsolidované společnosti, ovšem musí provést nutné úpravy o 

důleţité skutečnosti, které v tomto období nastali.  V případě, ţe je individuální účetní 

závěrka konsolidovaného subjektu starší 3 měsíců, musí být sestavená nová (4). 

 

 Po sestavení je konsolidující účetní jednotka povinna nechat ověřit účetní závěrku i 

výroční zprávu auditorem a schválit příslušným orgánem. Poté ji musí do 30 dnů 

zveřejnit, nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období. Zveřejnění 

je splněno uloţením do sbírky listin obchodního rejstříku (4).  
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2.3.4. Konsolidační pravidla 

 Jak bylo jiţ uvedeno v podkapitole 2.2. Právní úprava Český účetní standard pro 

podnikatele č. 020 upravuje pravidla konsolidace. Mezi ně patří vyhlášení pravidel pro 

konsolidaci. Vyhlášení je povinna učinit konsolidující účetní závěrka a na základě 

těchto pravidel mu konsolidovaná účetní jednotka příp. konsolidované účetní jednotky 

poskytují potřebná data. Pravidla se týkají především oceňování majetku a závazků, 

konkrétní poţadavky na údaje a termínů pro jednotlivé úkony. Konsolidační pravidla 

také poţadují vymezení konsolidačního celku organizačním schématem (6).  

 

2.3.5. Sankce 

 Přestoţe sestavení konsolidované účetní závěrky nemá ţádný vliv na daně z příjmu, 

neovlivňuje nakládání se ziskem a o ţádné operaci se neúčtuje, porušení zákonem 

stanovených povinností můţe vést k sankcím. V § 37a zákona o účetnictví se uvádí, ţe 

správního deliktu se konsolidující osoba dopustí tehdy pokud: nesestaví konsolidovanou 

účetní závěrku nebo konsolidovanou výroční zprávu, konsolidovaná účetní závěrka 

neobsahuje všechny povinné součásti, konsolidovaná účetní závěrka nebo 

konsolidovaná výroční zpráva není ověřená auditorem, konsolidovaná účetní závěrka 

nebo konsolidovaná výroční zpráva není zveřejněna nebo nejsou pouţity Mezinárodní 

účetní standardy, přestoţe mají být vyuţity. Za tyto správní delikty můţe dostat pokutu 

ve výši 3 % konsolidovaných aktiv (4).  

 

2.4.  Konsolidační celek  

 Konsolidační celek je tvořen konsolidující účetní jednotkou a konsolidovanou 

účetní jednotkou či více konsolidovanými účetními jednotkami. Pro určení, které 

společnosti budou zahrnuty do konsolidačního celku a jakou metodou, je podstatná míra 

vlivu. Míra vlivu se určuje jako míra ovlivňování jedné společností jinou společností 

(10).  

 

 V praxi představuje míra vlivu podíl na základním kapitálu, který přináší podíl na 

hlasovacích právech, práva vyplývající z dohody o hlasovacích právech nebo jiné 

dohody, které mají za následek vznik vlivu na jinou účetní jednotku. Vliv lze rozdělit na 

přímý a nepřímý. O nepřímý vliv se jedná, kdyţ podíl na hlasovacích právech je získán 
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prostřednictvím jiného podniku, který má vliv v dalším podniku. V případě přímého 

vlivu zde nefiguruje v předchozí větě zmíněný „prostředník“ (10).  

 

2.4.1. Míra vlivu 

 Míra vlivu dále ovlivňuje, jakou metodou bude společnost konsolidovaná 

(jednotlivé metody budou vysvětleny dále). Vliv není chápan jako krátkodobá nebo 

jednorázová situace, naopak jde o dlouhodobý stav. Plná metoda se pouţije v případě 

rozhodujícího vlivu – kdy je společnost ovládána. Osoba, na kterou je tento vliv 

uplatňován, se nazývá ovládanou nebo dceřinou osobou. Osoba, která tento vliv 

uplatňuje, je nazývána ovládající osobou nebo mateřskou společností. Podle § 66a  

obchodního zákoníku (platného v roce, jehoţ se týká kapitola 3. Analýza problému) jde 

o ovládající společnost tehdy, pokud je:  

 

 většinový vlastník,  

 disponuje většinou hlasovacích práv získané dohodou mezi ní a ostatními 

společníky/společníkem,  

 můţe prosadit volbu nebo odvolání členů/člena statutárního orgánu nebo 

dozorčího orgánu.  

 

Paragraf 66a Obchodního zákoníku také dále uvádí, ţe pokud není prokázáno, ţe jiná 

osoba disponuje více či stejným mnoţstvím hlasovacích práv, pak osoba, která vlastní 

nejméně 40 % hlasovacích práv, je ovládající osobou. Jedná se o vyvratitelnou 

domněnku. Pokud není uzavřena dohoda o hlasovacích právech, je ovládající společnost 

povinna sestavit Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. (3, 

str. 48) 

 

 Menší míra vlivu, neţ rozhodující vliv, je označován jako vliv podstatný.  

V takovém případě vlastní konsolidující účetní jednotka nejméně 20 % hlasovacích práv 

(není-li prokázán opak). Konsolidovaná účetní jednotka je nazývána přidruţený podnik. 

Konsolidace se provádí ekvivalenční metodou (9, str. 17-18). 
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 Poslední určení míry vlivu, které je upravené v zákoně o účetnictví, je společný 

vliv. Osoba pod společným vlivem je ovládaná jednou nebo více osobami, které nejsou 

zahrnuty do konsolidačního celku. Zároveň nejde o rozhodující ani podstatný vliv. 

Osoba pod společným vlivem je do konsolidace zahrnuta poměrnou metodou (9, str. 17-

18).  

 

2.5. Konsolidační rozdíl 

 V následujících podkapitolách budou vysvětleny metody konsolidace a úkony 

nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky. Mezi takovéto úkony patří 

výpočet konsolidačního rozdílu. Princip výpočtu je shodný pro všechny metody 

konsolidace (8, str. 64-65).  

 

 Konsolidační rozdíl je první veličinou, která je zjišťována. Podle Loji R. jde o 

„rozdíl mezi pořizovací cenou podílových cenných papírů a vkladů konsolidovaného 

podniku a jejich oceněním podle podílové účasti mateřského podniku na výši vlastního 

kapitálu vyjádřené reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a 

reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice“ (8, str. 64). Vzorec pro výpočet 

konsolidačního rozdílu je následující (8, str. 64-65):  

 

 

 

 Nyní bude uveden příklad na výpočet konsolidačního rozdílu. Konsolidující účetní 

jednotka A získala podíl v konsolidované účetní jednotce B ve výši 80 %. Tento podíl 

získala za 750 jednotek. Vlastní kapitál společnosti B činil 1000 jednotek.  

 

 

 

Konsolidační rozdíl tedy činí -50 jednotek. Jedná se o záporný konsolidační rozdíl, 

vykazuje se v pasivech ve vlastním kapitálu konsolidované účetní závěrky. Pokud by 

vyšlo kladné číslo, jednalo by se o kladný konsolidační rozdíl, který se vykazuje jako 

aktivní rozvahová poloţka, konkrétně v dlouhodobém majetku konsolidované účetní 

konsolidační rozdíl = pořizovací cena akcií – (% nabytého vlastnického podílu x VK) 

konsolidační rozdíl = 750 – (0,8 x 1000) = -50 jednotek  
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závěrky. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie či podíly pořízeny 

včetně nákladů související s jejich pořízením (8, str. 64-65).  

 

 Konsolidační rozdíl ovlivní výkaz zisku a ztrát odpisy. Odepisuje se 20 let lineárně, 

kratší doba odepisování je moţná pouze pokud pro to existují důvody (6). V případě 

kladného konsolidačního rozdíl je odpis uveden jako náklad do poloţky Zúčtování 

kladného konsolidačního rozdílu. Záporný konsolidační rozdíl je uváděn opačně jako 

výnos do poloţky Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu (8, str. 64-65).  

 

2.6. Plná metoda konsolidace 

 V podkapitole 2.4.1 je uvedeno, ţe plná metoda se pouţije v případě, kdy je 

konsolidovaná účetní jednotka ovládána. Plnou metodou se rozumí začlenění rozvahy a 

výkazu zisku a ztrát dceřiné společnosti v plné výši po roztřídění a úpravách. Je nutné 

vykázat konsolidační rozdíl a zároveň vyloučit operace (9, str. 35). Tato metoda nejvíce 

odpovídá účelu konsolidace – zobrazit hospodářské výsledky podniků jako za jeden 

podnik, celek (10).  

 

 Český účetní standard pro podnikatele č. 020 uvádí potřebné kroky pro uplatnění 

plné metody. Jako první je přetřídění a úpravy individuálních účetních závěrek dle 

konsolidačních pravidel. Před samotnou agregací jednotlivých poloţek rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty je nutné vyloučit vzájemné vztahy, tedy obchodní transakce, které 

mezi jednotlivými subjekty proběhly a jsou uvedeny v jejich individuálních závěrkách. 

Následuje výpočet konsolidačního rozdílu a jeho odpisu (6).  

 

2.6.1. Konsolidovaná rozvaha při použití plné metody 

 Nejdříve jsou k rozvaze mateřského podniku přičteny jednotlivé poloţky rozvahy 

dceřiného podniku – upravené o kroky v předchozím odstavci. Následuje vyloučení 

cenných papírů. Jedná se o cenné papíry, která vlastní ovládající účetní jednotka 

v dceřiné, vlastní je dlouhodobě a za jiným účelem, neţ jejich prodejem. Nutné je také 

vypořádat podíly se zpětnou vazbou (8, str. 30).  
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 Do aktiv popř. pasiv podle typu se zahrne konsolidační rozdíl a provede se jeho 

odpis. Vlastní kapitál je nutné rozdělit na většinový a menšinový. Většinový vlastní 

kapitál vyjadřuje podíl, který připadá mateřskému podniku. Vlastní kapitál ovládané 

společnosti je následně z rozvahy vyloučen (kromě výsledku hospodaření připadající 

konsolidující účetní jednotce). Menšinový vlastní kapitál se dále uvede samostatně 

v pasivech jako menšinové podíly, jedná se konkrétně o tyto poloţky:  

 

 menšinový vlastní kapitál (součtová poloţka označena písmenem D. v rozvaze), 

 menšinový základní kapitál, 

 menšinové kapitálové fondy,  

 menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku minulých let, 

 menšinový výsledek hospodaření za běţné účetní období. (6)  

 

 Pokud ovládaný podnik nepřistoupil do konsolidačního celku 1. 1. určitého roku, 

vzniká mu předakviziční výsledek hospodaření, který musí být z vlastního kapitálu 

konsolidované účetní závěrky také vyloučen. Předakviziční výsledek hospodaření se 

vypočítá následovně: výsledek hospodaření za běţné období konsolidovaného subjektu 

se vynásobí zlomkem, kde je v čitateli počet měsíců před akvizicí a ve jmenovateli číslo 

12 (vyjadřuje počet měsíců v roce) (6).  

 

 V následujících letech je postup konsolidace za předpokladu nezměněné výše 

podílu prakticky stejný. Opět se zahrnou do rozvahy jednotlivé poloţky dceřiné 

společnosti. Konsolidační rozdíl se uvede v zůstatkové výši z předchozího roku a opět 

se provede jeho odpis.  Vyloučí se cenné papíry ovládané osoby a znovu se provedou 

stejné úpravy u vlastního kapitálu. Většinový základní kapitál a většinové kapitálové 

fondy se uvedou a vyloučí ve stejné výši jako v předchozím roce bez ohledu na jejich 

současnou hodnotu. Menšinový vlastní kapitál se uvede v rozvaze pod písmenem D. 

Operace, která se v individuálních závěrkách ani v prvním roce konsolidace neobjevuje, 

je úprava nerozděleného výsledku hospodaření minulých let o loňský odpis 

konsolidačního rozdílu (10).  
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2.6.2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty při použití plné metody 

 Stejně jako v rozvaze se v úvodních úkonech provede začlenění poloţek výkazu 

zisku a ztrát. Rozdělení výsledku hospodaření za běţné období provedené v rozvaze se 

vyuţije také zde a poloţky se vykáţí jako konsolidovaný výsledek hospodaření bez 

podílu ekvivalence a bez menšinových podílů; menšinový výsledek hospodaření. 

Konsolidovaný výsledek hospodaření se upraví o roční odpis konsolidačního rozdílu. 

V následujících letech se postupuje stejně jako v prvním roce konsolidace (10). 

 

2.7. Ekvivalenční metoda 

 Tato metoda je ve smyslu konsolidace opakem metody plné. Nepřičítají se zde 

jednotlivé poloţky konsolidovaného subjektu, ale pracuje se zde s cennými papíry a 

výsledkem hospodaření (10). Stejně jako v případě plné metody je nutné nejdříve 

upravit poloţky přidruţených podniků dle pravidel konsolidace a vyloučit společné 

vztahy – obchodní transakce mezi konsolidující účetní jednotkou a přidruţenou 

společností. Dále se vypočítá konsolidační rozdíl a určí se jeho roční odpis (8, str. 43).  

 

2.7.1. Konsolidovaná rozvaha při použití ekvivalenční metody  

 Z dlouhodobého finančního majetku v rozvaze se vyloučí cenné papíry, které drţí 

konsolidující účetní jednotka v přidruţené společnosti. Do rozvahy se přidá nová 

poloţka s názvem cenné papíry v ekvivalenci, která se zjistí následovně:  

 

 

Jedná se o vlastní kapitál přidruţené účetní jednotky, podílem je myšlena výše podílu, 

který vlastní konsolidující subjekt v přidruţeném (8, str. 44).  

 

 Při pouţití této metody se také zjišťuje podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci. Jeho výpočet je obdobný jako u cenných papírů v ekvivalenci. Podílem 

se násobí výsledek hospodaření za běţné období přidruţené společnosti. V případě 

prvního roku ekvivalence, kdy společnost je zahrnuta do konsolidačního celku k jinému 

datu neţ 1. 1. určitého roku se pracuje s poakvizičním výsledkem hospodařením. 

Poakviziční výsledek hospodaření je opak předakvizičního výsledku hospodaření 

vysvětleného v podkapitole 2.6.1. Úprava rozvahy. V druhém a následujících letech se 

cenné papíry v ekvivalenci = vlastní kapitál x podíl 
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v pasivech vytvoří nová poloţka konsolidační rezervní fond. Do této poloţky se 

kumulují výsledky hospodaření v ekvivalenci z uplynulých let (6) 

 

2.7.2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty při použití ekvivalenční metody   

 Ve výkazu zisku a ztráty se stejně jako v případě plné metody doplní výnosová či 

nákladová poloţka (dle konsolidačního rozdílu) Zúčtování kladného/záporného 

konsolidačního rozdílu. Také zde se objeví poloţka podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci, jejíţ výpočet je stejný jako v rozvaze (6).  

 

2.8. Poměrná metoda 

 Konsolidace poměrnou metodou se týká osob pod společným vlivem. Svým 

pojetím je velmi podobná metodě plné. Rozdíl spočívá v tom, ţe se agreguje pouze výše 

jednotlivých poloţek, které připadají konsolidujícímu podniku. Jedná se o poměrnou 

část aktiv a pasiv, výnosů a nákladů připadající konsolidující účetní jednotce (9, str. 54). 

 

 Stejně jako u předchozích metod, je nutné nejdříve poloţky účetních závěrek 

podniků pod společným vlivem pravidel konsolidace upravit. I zde se se vyloučí 

vzájemné vztahy. Dále se vypočítá konsolidační rozdíl a určí se jeho roční odpis. (8, str. 

57) 

 

2.8.1. Konsolidovaná rozvaha při použití poměrné metody 

 Individuální rozvaha podniku pod společným vlivem se rozdělí na 2 části: 

poměrnou část připadající do konsolidace a část, která konsolidovaná není. Stejně jako 

v případě plné metody, jsou poloţky poměrné části připadající do konsolidace 

agregovány do rozvahy. Cenné papíry a podíly emitované podnikem pod společným 

vlivem se opět vyloučí (8, str. 57).  

 

 Následují úpravy vlastního kapitálu. Ty spočívají podobně jako u plné metody ve 

vyloučení poloţek vlastního kapitálu konsolidované společnosti. Poloţky jsou z logiky 

věci vylučovány v poměrné výši, která připadá konsolidujícímu podniku. Výsledek 

hospodaření za běţné období odečítáme pouze v prvním roce a jenom jeho 

předakviziční část (8, str. 57).  
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 V následujících letech je postup takřka shodný. Do poloţky konsolidační rozdíl se 

napíše zůstatková hodnota z předchozího roku. Z vlastního kapitálu se jiţ nevylučuje 

předakviziční výsledek hospodaření. Ostatní poloţky vlastního kapitálu jsou vyloučeny 

ve stejné výši jako první rok (10).  

 

2.8.2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty při použití poměrné metody 

 Stejně jako v rozvaze přičteme ke konsolidující účetní jednotce náklady a výnosy 

v poměrné výši. Dle typu konsolidačního rozdílu provedeme zúčtování kladného nebo 

záporného konsolidačního rozdílu. Odpis konsolidačního rozdílu se promítne do 

výsledku hospodaření běţného období. V následujících letech se postupuje stejně (10). 

 

2.9. Vylučování vzájemných vztahů 

 Jak je uvedeno v popisu jednotlivých metod, vţdy musí před sestavením 

konsolidovaných účetních výkazů dojít k vyloučení vzájemných vztahů. V kapitole 

Analýza problému tyto vztahy jiţ vyloučeny jsou, proto se tam jimi nebude práce 

zabývat. Vylučování vzájemných vztahů je však nezbytnou součástí konsolidačního 

procesu, proto budou jednotlivé způsoby vylučování v této podkapitole stručně 

popsány.  

 

 Vylučováním vzájemných pohledávek a závazků se rozumí nejen vyloučení 

obchodních pohledávek a závazků, ale také vyloučení záloh, půjček a ostatních 

obdobných účetních operací. Z pohledu konsolidačního celku se jedná o obchodní 

transakci učiněnou uvnitř celku, která bezdůvodně zvyšuje aktiva/pasiva. Z toho důvodu 

musí být vyloučena. Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků se aţ na výjimky 

týká pouze rozvahy, nemá dopad na výsledek hospodaření (8, str. 83-90).  

 

 Vylučování cenných papíru se zpětnou vazbou je vyjmutí cenných papírů, které 

emitoval konsolidující subjekt a drţí je konsolidovaná účetní jednotka. Jejich vyloučení 

se projeví sníţením základního kapitálu a dlouhodobého finančního majetku. Tato 

operace se opět týká pouze rozvahy (8, str. 83-90). 
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 Vylučování vzájemných spotřebovaných dodávek se týká spotřebovaných zásob, 

výrobků, sluţeb nebo dlouhodobého majetku uvnitř konsolidačního celku. Proběhne 

vyloučením dodávky z nákladů a výnosů. Operace se tedy nijak nepromítne do výsledku 

hospodaření ani do rozvahy (8, str. 83-90).  

 

 Vylučování vzájemně nespotřebovaných dodávek je opět vyloučení zásob, 

výrobků nebo dlouhodobého majetku uvnitř konsolidačního celku s tím rozdílem, ţe 

daná dodávka nebyla prodána mimo celek. Protoţe tím dochází pouze k přesunu 

majetku, musí se vyloučit zisk a sníţit ocenění nespotřebovaného majetku (8, str. 83-

90).   

 

 Vylučování vzájemných vztahů s dopadem na výsledek hospodaření na 

menšinové podíly lze řešit dvěma způsoby: vyjádřením podílu na vyloučeném 

vnitropodnikovém zisku/ztráty na menšinových podílech nebo nevyjádřením podílu na 

vyloučení vnitropodnikového zisku/ztráty u menšinových podílů. Řeší se tedy, zda 

vyloučení zisku/ztráty se má promítnou do menšinových podílů (8, str. 83-90).  

 

 Vylučování přijatých a vyplacených dividend spočívá v přesunu částky mezi 

výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běţného účetního 

období. Ve výkazu zisku a ztráty je navíc nutné sníţit finanční výnosy. (10) 

 

2.10. Změny v zákoně o obchodních korporacích 

 V podkapitole míra vlivu bylo uvedeno, ţe zákon o účetnictví se při určení, zda se 

jedná či nejedná o ovládanou osobu, odkazuje na obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Od 

1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
1
. 

Ovládané a ovládající osoby jsou upraveny v § 74 - § 77 a jejich význam odpovídá 

upravení v § 66a obchodního zákoníků. Nově je uvedeno, ţe ovládací osobou je také 

osoba či více osob jednající ve shodě vlastnící alespoň 30 % hlasů a tři po sobě jdoucí 

měsíce byl takovýto podíl více neţ polovinou hlasovacích práv přítomných (11).  

 

                                                 
1
 Ovšem zákon o účetnictví stále odkazuje na obchodní zákoník namísto zákona o obchodních 

korporacích (4). 
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 V § 71 zákonu o obchodních korporacích je upravena újma, která je způsobena 

ovlivněné osobě (tedy osobě, která je ovládána nebo řízena). Újma způsobená 

rozhodujícím a významným ovlivněním vlivné osoby (tedy osoby, která jinou osobu 

ovládá či řídí) musí být ovlivněné osobě nahrazena viníkem – vlivnou osobou. Zákon 

neomezuje vliv, který způsobil škodu, jen na přímý, ale je tam zahrnut i nepřímý. V § 

72 jsou uvedeny moţnosti zproštění povinnosti uhradit újmu (11). 

 

2.11. Finanční analýza konsolidovaných výkazů 

 V kapitole Analýza problému se po provedení změny metody bude věnováno 

zkoumání dopadu této změny na věrný a poctivý obraz konsolidovaných účetních 

výkazů. K tomu bude vyuţita finanční analýza konsolidovaných výkazů, jejíţ postupy 

budou v této části práce vysvětleny.  

 

 Analýza obecně slouţí k získávání nových informací a údajů, které jsou 

hodnotnější neţ předešlé. Aby k tomu skutečně došlo, je třeba dobře zvolit metodu 

analýzy. Finanční analýza slouţí k ohodnocení minulé, současné i budoucí finanční 

situace společnosti (12, str. 11-12).  

 

 Finanční analýza konsolidovaných účetní výkazů je podobná analýze zabývající se 

pouze individuální účetní závěrkou. Odlišnosti ve finanční analýze budou vyplývat 

právě z vlivu konsolidace. Stejně jako na finanční analýzu individuální závěrky se pro 

analýzu konsolidovaných účetních výkazů mohou pouţít 2 metody: kvalitativní a 

kvantitativní. Kvalitativní analýza je analýza nekvantifikovatelných údajů. Pro pouţití 

kvalitativní analýzy je nutné dobře znát vnitřní údaje společnosti. Jedná se o takové 

informace, ke kterým se dostává pouze vyšší vedení či auditor, běţný zaměstnanec na 

ně nedosáhne. Z toho důvodu bude v práci pouţita analýza kvantitativní. Autoři 

Sedláček a Hvoţdarová doporučují podrobněji analyzovat likviditu, rentabilitu, 

zadluţenost a aktivitu (13).  

 

 Při kvantitativní analýze konsolidovaných výkazů je třeba brát v potaz výkazy, jaké 

země jsou analýze podrobeny. Je nutné tedy znát způsob sestavování účetní závěrek, 

způsoby konsolidačních metod a pravidla konsolidace dané země. Právě tato 



27 

 

různorodost můţe vést ke ztíţení porovnávání konsolidačních celků v různých státech 

(13).  

  

 Aktualitu tématu zvyšuje diskuze, zda by nebylo vhodnější koncern hodnotit na 

základě konsolidovaných výkazů, tak jak je typické např. pro USA namísto 

individuálních účetních závěrek. Profesor von Colbe jiţ při svých prvních výzkumech 

na konci 80. let zjistil, ţe například společnost Daimler dosahovala individuálně 

rentability 8,96 %, ovšem jako celek měla rentabilitu 40,13 %. Zároveň dodal, ţe 

konsolidované účetní výkazy obsahují mnoho dodatečných informací, které jsou 

podstatné (14).  

 

2.11.1. Uživatelé konsolidovaných účetních výkazů 

 Uţivatelé, kteří výkazy konsolidovaného celku vyuţívají, jsou často společnosti 

samotné. Jedná se o interní uţivatele. Výraznější je jejich důleţitost pro externí 

uţivatele konsolidované účetní závěrky. V kapitole 3. Analýza problému bude situace 

řešena právě pro externí uţivatele. Následně budou uvedeny příklady externích 

uţivatelů a příklady důvodů, proč údaje poţadují (15, str. 110-112).  

 

 Pro bankovní instituce je znalost určitých údajů z konsolidačního celku podstatná 

při rozhodování o úvěrech. Potenciální investoři potřebují kromě individuální účetních 

informací znát také konsolidované, pokud je vybraná společnost součástí koncernu. 

Vlastníci konsolidujícího podniku chtějí znát reálnou hodnotu kapitálových účastí, které 

mají ve společnostech celku (15, str. 111-112). V následující části práce budou uvedeny 

jednotlivé metody finanční analýzy konsolidovaných výkazů. 

 

2.11.2. Vertikální analýza 

 Jako první metodou finanční analýzy se práce zabývá vertikální analýzou. Dá se 

uplatnit jak na rozvahu, tak na výkaz zisku a ztráty. Spočívá (v případě práce 

s rozvahou) ve výpočtu, kde se jednotlivé poloţky rozvahy poměřují vůči celkové 

hodnotě bilance, v tomto případě aktiv/pasiv. Vzorec pro výpočet vypadá následovně:  
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kde Pi je poměr, který má být zjištěn, Bi vyjadřuje poloţku rozvahy a ∑Bi je suma aktiv. 

Běţně se provádí analýza součtových poloţek, jako jsou dlouhodobý majetek, oběţná 

aktiva, atd. Další analýza jednotlivých poloţek se provádí dle potřeby společnosti (16, 

str. 16-17).  

 

 Mezi další časté poloţky, které jsou zkoumány, patří krátkodobé pohledávky. Jejich 

výše prozrazuje, nakolik společnost úvěruje své odběratele. Vertikální analýza také 

odhaluje způsob financování řešené společnosti. Tzn., nakolik vyuţívá vlastní kapitál a 

nakolik je financována cizími zdroji. Prakticky se nevyskytuje, ţe by společnost cizími 

zdroji nedisponovala (16, str. 16-17). Z rozvahy lze vyčíst další pravidla financování, 

jako soulad doby ţivotnosti majetku se souladem doby ţivotnosti zdrojů, kterými je 

majetek krytý (17).   

 

 V případě, ţe je prováděna vertikální analýza výkazu zisku a ztráty, se pouţije 

logicky opět stejný vzorec, kde Pi je znovu poměr, který má být zjištěn, Bi vyjadřuje 

poloţku výkazu zisku a ztráty. Změna je ve jmenovateli ∑Bi, kde není volba zcela 

jednoznačná. Vybere se veličina, vůči které jsou jednotlivé poloţky poměřovány. 

V kapitole 3. Analýza problému je zvolena poloţka Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb, protoţe se jedná o oblast dominantní pro celý konsolidační celek. Podle potřeb 

analyzované společnost se výběr můţe samozřejmě měnit (16, str. 16-17). 

 

2.11.3. Analýza likvidity 

 Analýza likvidity vyjadřuje souhrn likvidních prostředků, které má daná společnost 

a můţe je vyuţít k úhradě svých závazků. Zároveň je likvidita jednou z podmínek 

solventnosti. Solventnost vyjadřuje jeden základní předpoklad na existenci podniku a to 

připravenost společnosti uhradit své splatné závazky, tedy ţe má k dispozici takovou 

formu majetku, jímţ můţe závazky uhradit (15, str. 116).  

 

 Konsolidované výkazy tedy při této analýze nejsou zkoumány z hlediska 

schopnosti konsolidačního celku hradit své závazky, ale z pohledu solventnosti. To 
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z důvodu, ţe celku nevzniká ţádná právní povinnost hradit závazky jednotlivých 

společností (15, str. 116).  

 

 Běžná likvidita vyjadřuje poměr oběţných aktiv vůči krátkodobým závazkům. Její 

výpočet ve vzorci vypadá následovně:  

 

 

 

 

Říká, kolikrát je společnost schopna pokrýt krátkodobé závazky oběţnými aktivy. 

Zároveň konsolidující účetní jednotka zjišťuje, jestli podílem v konsolidované 

společnosti získala rezervu pro svou platební schopnost (15, str. 116-117). 

Doporučované hodnoty běţné likvidity se pohybují mezi 2 aţ 3, jsou to hodnoty 

poţadované bankami (17). 

 

 Pohotová likvidita vyjadřuje poměr oběţných aktiv bez zásob vůči krátkodobým 

závazkům. Vzorec je následující:  

 

 

 

Říká, kolikrát je společnost schopna pokrýt své krátkodobé závazky oběţnými aktivy, 

z nich jsou vyloučeny zásoby. Znovu slouţí pro zjištění, zda má konsolidující účetní 

jednotka likviditní rezervu ve svých dcerách (15, str. 117). Hodnoty, které bankovní 

instituce poţadují, se pohybují 1 aţ 1,5 (17).  

 

 Okamžitá likvidita vyjadřuje poměr peněţních prostředků vůči krátkodobým 

závazkům. Vzorec pro výpočet je následující:   
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Vyjadřuje, kolikrát je společnost schopna pokrýt své krátkodobé závazky peněţními 

prostředky. Okamţitá likvidita celku se dá poměřovat vůči individuálním závěrkám 

mateřské i dceřiné společnosti, opět za účelem zjištění rezervy (15, str. 117-118). 

Doporučené hodnoty se pohybují mezi 0,2 – 0,5 (17).  

 

2.11.4. Analýza rentability 

 Ukazatelé rentability se mohou zařadit mezi nejsledovanější ukazatele v rámci 

finanční analýzy. Vyjadřují, jakého efektu bylo dosaţeno vloţením kapitálu do 

společnosti (16, str. 31).  Ukazují tedy produkční sílu zkoumané společnosti, ziskovost 

aktiv či vlastního kapitálu.  

 

 Provozní rentabilita tržeb (ROS1) pracuje s provozním výsledkem hospodaření, 

který vztáhne vůči trţbám. Vzorec je následující:  

 

 

 

Ukazatel vyjadřuje, kolik haléřů provozního výsledku hospodaření připadá na 1 Kč 

trţeb ve jmenovateli. Tento ukazatel slouţí ke srovnání mateřské společnosti a celé 

skupiny (15, str. 114).  

 

 Čistá rentabilita trţeb (ROS2) je takřka obdobná. Místo provozního výsledku 

hospodaření se do čitatele umístí výsledek hospodaření za účetní období bez podílu 

v ekvivalenci (v případě analyzování konsolidačního celku). Vzorec vypadá 

následovně:  

 

 

 

Na rozdíl od provozní rentability trţeb vstupují do jmenovatele celkové trţby. Ukazatel 

tedy opět říká, kolik haléřů výsledku hospodaření za účetní období bez podílu v 

ekvivalenci (samozřejmě v případě koncernu) společnosti připadá na 1 Kč celkových 

trţeb. Ukazatel je vhodný ke srovnávání mateřského podniku s celkem (15, str. 114).  
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 Hrubá rentabilita aktiv (ROA1) ukazuje produkční sílu podniku. Hodí se pro 

srovnávání společností s různou zadluţeností. Její vzorec je následující (15, str. 114):  

 

 

 

 

 Čistá rentabilita aktiv (ROA2) ukazuje produkční sílu společnosti stejně jako 

hrubá rentabilita aktiv s tím rozdílem, ţe jsou zde započteny daně i nákladové úroky. 

Vypočítá se následovně:  

 

 

 

Opět jako předchozí ukazatele slouţí ke srovnání mateřského podniku s konsolidačním 

celkem (15, str. 114).  

 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROI) ukazuje, jak účinně působí kapitál 

investovaný do společnosti. Nerozlišuje, zda jde o vlastní kapitál či cizí zdroje. Stejně 

jako v předchozích případech slouţí k porovnání mateřského podniku s konsolidačním 

celkem a vyjádří se následovně (15, str. 115):  

  

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje, kolik haléřů výsledku hospodaření 

připadá na vlastní kapitál. Do čitatele je v kapitole 3. Analýza problému dosazen 

výsledek hospodaření očištěný o vysokou zápornou odloţenou daň. Vzorec je 

následující: 

 

 

 

Ukazatel slouţí k podrobnější analýze výnosnosti celku a konsolidovaných účetních 

jednotek. Je podstatný pro vlastníky a investory, informuje je, jaký výnos jim investice 
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přináší a umoţňuje ho porovnávat s rizikem. Hodnota ROE by tedy měla být vyšší neţ 

úroky, které by byly získány při jiné formě investování (15, str. 115).  

 

2.11.5. Analýza krizového stavu v oblasti rentability a likvidity 

 Slovenští autoři Hvoţdarová, Sapara, Úţík doporučují také v rámci kvantitativní 

analýzy konsolidovaných výkazů vyuţít analýzy krizového stavu uvedených veličin. 

V oblasti likvidity je pracováno s běţnou likviditou v oblasti rentability aktiv. Hodnotí 

se schopnost skupiny zajistit si dostatek příjmů na uhrazení budoucích závazků. Způsob 

vyhodnocení je uveden v následující tabulce (18, str. 254-255):  

 

Tabulka č. 1: Portfolio krizových stavů (zdroj: převzato a upraveno  

dle 18, str. 255) 

 Likvidita 

Nízká  Vysoká 

Rentabilita aktiv 
Vysoká Přechodná krize Bezrizikový stav 

Nízká Stav ohroţení Chronická krize  

         

 Přechodná krize se často týká  případů, ţe konsolidační celek expanduje. Tvořené 

finanční prostředky nestíhají pokrývat růst potřeb. Je pravděpodobné, ţe tato krize bude 

překonána. Chronická krize signalizuje nedostatečnou rentabilitu skupiny, nicméně to 

neznamená automaticky, ţe jsou zde problémy se splácením závazků. Peněţní 

prostředky můţe mít ušetřené z minulosti. Nízká rentabilita ovšem do budoucna 

problémy s likviditou přinese (18, str. 254-255).  

 

2.11.6. Analýza aktivity 

 Tato analýza má za úkol ukázat, jak efektivně vyuţívá společnost svých aktiv. 

Pokud má majetku více neţ je účelné, vznikají mu zbytečné náklady. Je-li tomu naopak, 

musí se společnost vzdát jistých výnosných aktivit, např. musí odmítnout nějakou 

zakázku. Obrátkovost majetku se poměřuje vůči trţbám. V případě práce s denními 

trţbami se ustáleně pracuje s 360 dny jako jeden rok (12, str. 58) Obecně se dá říci, ţe 

rentabilita říká, kolik společnost vydělá z daného majetku, obrat aktiv, kolikrát za rok 

společnost vydělá z daného majetku. 
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 Obrat celkových aktiv vyjadřuje, kolikrát se aktiva obrátí (tzn., kolikrát z nich 

společnost generuje zisk) za daný rok. Doporučované hodnoty se pohybují mezi 1,6 aţ 3 

(17). Vypočítá se následovně:   

 

 

 

V případě analýzy konsolidovaných výkazů se doporučuje do trţeb zahrnout i finanční 

výnosy. Je to doporučeno, protoţe do rozvahy jsou zahrnuty také cenné papíry a vklady 

přidruţených podniků, nicméně v trţbách jiţ nejsou. Případně je moţný opačný postup, 

kdy se ze jmenovatele vylučují finanční investice, a čitatel se nechává nezměněný. 

Tento ukazatel dobře slouţí k porovnání výsledků skupiny, matky a konsolidovaných 

účetní jednotek (15, str. 118).  

 

 Obrat stálých aktiv je obdobný jako obrat celkových aktiv s tím rozdílem, ţe se 

pracuje pouze se stálými aktivy. Jeho vzorec je:  

 

 

 

Opět se doporučuje u konsolidačního celku upravit čitatel popř. jmenovatel o finanční 

investice. Tento ukazatel opět slouţí ke srovnání konsolidační celku a jednotlivých 

podniků. V průběhu let se obvykle zlepšuje, protoţe hodnota stálých aktiv se zmenšuje 

díky odpisům (15, str. 119).  

 

 Doba obratu pohledávek ukazuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek. Dá se 

z ní také posoudit schopnost společnosti inkasovat své pohledávky. Její výpočet je 

následující:  
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V případě analýzy konsolidovaných výkazů opět tento ukazatel dobře slouţí ke 

srovnávání (15, str. 119). Podle rakouského modelu je u individuálních subjektů 

průměrná doba splatnosti v maloobchodě 18 dnů, zatímco ve velkoobchodě 60 dnů (17).  

 

 Doba obratu závazků ukazuje průměrnou dobu splatnosti závazků. Vypočítá se 

následujícím způsobem:  

 

 

 

Tento ukazatel má obdobnou funkci jako doba obratu pohledávek, vyjadřuje, kolik dnů 

průměrně trvá, neţ podnik uhradí své závazky (15, str. 119). 

 

 Doba obratu zásob vyjadřuje, kolik dnů trvá, neţ jsou zásoby spotřebovány. Její 

výpočet je obdobný jako v případě doby obratu pohledávek a doby obratu závazků:  

 

 

 

Tento ukazatel slouţí zároveň jako indikátor likvidity, protoţe jeho výsledek také 

vyjadřuje počet dnů, neţ se zásoba přemění na pohledávku vůči odběrateli či hotovost. 

Čitatel se podle potřeby můţe měnit a být počítán pro jednotlivé druhy zásob. Opět je 

vhodný pro srovnání celku a jednotlivých podniků (15, str. 119-120).  

 

2.11.7. Analýza vlastního kapitálu ve skupině 

 Tato analýza umoţňuje zjistit, kolik do vlastního kapitálu konsolidačního celku 

přispívá konsolidující účetní jednotka a kolik konsolidované účetní jednotky. Mezi ně 

patří ukazatel podílu vlastního kapitálu ve skupině, ukazatel podílu vlastního kapitálu 

mateřského podniku ve skupině a ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém 

vlastním kapitálu. Tento ukazatel také umoţňuje zjistit, zda je ve skupině „silnější“ 

matka nebo její dcery (15, str. 120).  
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 Ukazatel vlastního kapitálu ve skupině neboli kvóta vlastního kapitálu informuje 

o míře finanční nezávislosti a zadluţenosti skupiny. Vypočítá se následovně (15, str. 

120-121):  

 

 

 

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu mateřského podniku ve skupině neboli 

kvóta vlastního kapitálu ve skupině ukazuje, jak velkou část na kapitálovém krytí tvoří 

právě vlastní kapitál konsolidující účetní jednotky. Jeho výpočet je následující (15, str. 

121):  

 

 

 

 Ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém vlastním kapitálu vyjadřuje 

charakter vlastního kapitálu celé skupiny. Vzorec pro jeho výpočet je následující (15, 

str. 121):  

 

 

 

2.11.1. Analýza ostatních ukazatelů 

 V této podkapitole budou uvedeny zbylé ukazatele, které budou pouţity v kapitole 

3. Analýza problému. Patří tam ukazatel struktury dluhů, účetní zisk na akcii, výkonnost 

zaměstnance, Altmanův bankrotní model a bankrotní model Reţňákové a Karase. 

 

 Ukazatel struktury dluhů se zabývá sloţením závazků, které musí být uhrazeny. 

Konkrétně jejich rozdělením na krátkodobé a dlouhodobé. Vypočítá se následovně (15, 

str. 121):  
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 Účetní zisk na akcii informuje vlastníky, jaký zisk získají z drţení jedné akcie. 

Zisk zde vychází z výsledku hospodaření za běţné období. Vzorec pro výpočet (16, str. 

38):  

 

 

 

 Ukazatel výkonnosti zaměstnance vytvořený Fedorovou a Rajchlovou ukazuje, 

jaký zisk z provozního zisku připadá na jednoho zaměstnance. Výpočet je následující 

(19):  

 

 

 

  

 Altmanův bankrotní model byl vytvořen E. I. Altmanem a vycházel z vzorků 

dvou druhů společností. Jedna skupina prosperovala a druhá zbankrotovala během 5 let. 

Následně pouţil metody diskriminační analýzy, aby zjistil, které společnosti spadají do 

oblasti nadměrného podnikatelského rizika. Jeho cílem bylo oddělení společností, které 

pravděpodobně zbankrotují od těch, které nezbankrotují. Nejdříve měl jeho model 22 

ukazatelů (12, str. 88), které byly postupem času zúţeny do 5 ukazatelů v této podobě:  

 

 

kde: X1 = pracovní kapitál/celková aktiva 

  X2 = nerozdělený zisk/celková aktiva 

  X3 = provozní výsledek hospodaření/celková aktiva 

  X4 = základní kapitál/cizí zdroje 

  X5 = trţby/celková aktiva (17).  

 

Výsledná interpretace výsledků se dá shrnout následovně: společnost s výsledkem nad 

2,9 je mimo ohroţení bankrotem, finanční situace společnosti můţe být označena jako 

dobrá. Společnost s výsledkem od 1,8 do 2,9 se nachází v tzv. šedé zóně, tedy má 

nevyhraněné výsledky. Společnost s výsledkem pod 1,8 je ohroţena finančními 

problémy, které mohou vést aţ bankrotu společnosti. České společnosti často končí 
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v šedé zóně (16, str. 81). Z toho důvodu bude v kapitole 3. Analýza problému pro 

srovnání ještě jeden bankrotní model, vytvořený na české podmínky.  

 

 Bankrotní model Reţňákové a Karase v sobě nezahrnuje ţádnou šedou zónu, 

předpovídá jednoznačně, zda společnost v potíţích je či není. Pokud index vyjde větší, 

neţ nula společnost není bankrotní a opačně. Vypočítá se následovně:  

 

 

kde: X1 = trţby/celková aktiva 

  X2 = (oběţná aktiva – zásoby)/trţby 

  X3 = celková aktiva (20). 
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3. Analýza problému  

 Tato část se bude zabývat zkoumáním dopadu změny metody konsolidace na 

konsolidovanou účetní závěrku společnosti Tatra a.s. za rok 2007. Společnost bude 

nazývána mateřskou společností nebo matkou. Mateřská společnost se zabývá 

především výrobou, která je technologicky náročná (jedná se o výrobu nákladních 

vozidel). Společnost měla ve zkoumaném roce 1 815 zaměstnanců, jde o velký podnik 

s působností po celé České republice (21). Společnosti ŠTF a.s., poskytuje 

zprostředkovatelské, logistické a zasílatelské sluţby (22). 

 

Tatra a.s. je řídící osobou pro několik dalších podniků. Do skupiny podniků, které 

konsoliduje plnou metodou, nezařadila společnost ŠTF a.s., která bude dále nazývána 

dcerou či dceřinou společností. V rámci konsolidované výroční zprávy za řešený rok 

mateřské společnosti je dcera ve Zprávě o vztazích zpracované dle § 66a obchodního 

zákoníku zařazena mezi ovládané osoby, ovšem v rámci účetní závěrky je zařazena 

mezi osoby přidruţené (21). V konsolidované rozvaze i v konsolidovaném výkazu zisku 

a ztrát je dcera konsolidována metodou ekvivalenční, která přísluší přidruţeným 

osobám. Pokud je společnost nazývána dle § 66a obchodního zákoníku ovládanou 

společností, má být dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 konsolidována plnou 

metodou. Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, zda jde o ovládanou osobu, se 

určovalo v daném roce dle § 66a obchodního zákoníku. Zařazení by mělo být jednotné, 

neměl by zde vzniknout rozpor, ke kterému došlo.  

 

Právě tento rozpor, kdy je dcera v jedné části výroční zprávy označená jako 

ovládaná a v další jako přidruţená osoba je důvodem, proč bude provedena změna 

metody a zároveň zkoumán dopad změny metody na účetní závěrku. Nejdříve bude 

změněn způsob konsolidace dceřiné společnosti z ekvivalenční metody na plnou 

metodu. Dále bude v následující finanční analýze zkoumán dopad změny metody na 

věrný a poctivý obraz účetní závěrky. Zkoumána bude pouze rozvaha a výkaz zisku a 

ztráty, jelikoţ výkaz cash flow není povinnou součástí KÚZ a není zveřejněn. Veškeré 
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hodnoty aţ na uvedené výjimky, s nimiţ bude dále pracováno, jsou čerpány 

z konsolidované výroční zprávy matky v seznamu literatury označené jako (21)
2
.  

 

3.1. Vyjmutí prvků ekvivalenční metody z rozvahy 

V první části analýzy problému bude provedeno odstranění prvků ekvivalenční 

metody z účetní závěrky. Při změně metody bude postupováno, jako by se jednalo o 

první rok konsolidace. V ekvivalenční metodě se pracuje s následujícími údaji: 

 

 konsolidační rozdíl (kladný či záporný),  

 DFM, 

 cenné papíry v ekvivalenci,  

 podíl na výsledku hospodaření za běţné období v ekvivalenci,  

 konsolidační rezervní fond.  

 

V rámci vyjmutí ekvivalenční metody z konsolidační účetní závěrky budou 

vypočítány a následně upraveny hodnoty připadající těmto poloţkám v rozvaze. 

Vylučovány nebudou vzájemné transakce, protoţe ty jiţ vyloučeny jsou (21).  

 

3.1.1. Cenné papíry v ekvivalenci a dlouhodobý finanční majetek 

Pro výpočet je nutné znát výši podílu, který vlastní matka v dceři, její podílová 

účast činí 40 % (21). Cenné papíry v ekvivalenci se vypočítají následovně:  

 

 

Částka 28 530 tis. Kč je celý vlastní kapitál dceřiné společnosti vynásoben podílem. 

Tato částka se odečte od poloţky cenné papíry v ekvivalenci, která nyní činí 11 780 tis. 

Kč.  

  

                                                 
2
 Rozvaha a výkaz zisku a ztrát dceřiné společnosti za řešený rok jsou uvedeny v konsolidované výroční 

zprávě mateřské společnosti a také odtamtud převzaty z důvodu, ţe nebyla k dispozici individuální účetní 

závěrka dcery. 

28 530 x 0,4 = 11 412 (tis Kč). 

11 780 – 11 412 = 368 (tis Kč). 
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Po odečtení bude zůstatek poloţky v rozvaze cenné papíry činit 368 tis. Kč. Je 

zřejmé, ţe největší část této poloţky tvořila právě dcera, u níţ se mění metoda 

konsolidace.  

 

 Při uplatnění ekvivalenční metody je nutné vyjmout z dlouhodobého finančního 

majetku finanční investici matky v dceři. Tato investice činila 800 tis. Kč a při vyjmutí 

ekvivalenční metody je do dlouhodobého finančního majetku zpět vrácena.  

 

3.1.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

Podíl na výsledku hospodaření za běţné účetní období, který je třeba také vyloučit, 

se vypočítá tímto způsobem:  

 

 

 Částka 5 164 tis. Kč je výsledek hospodaření za účetní období dceřiné společnosti. 

Je opět vynásoben podílem, který vlastní matka v dceři. 

 

 

 Vypočítaný podíl se odečte od podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci, který 

byl vykázán v konsolidované účetní závěrce ve výši 1 981 tis. Kč. Po vyjmutí podílu na 

výsledku hospodaření v ekvivalenci je v této poloţce částka -85 tis. Kč. To znamená, ţe 

druhá přidruţená společnost vykázala daný rok ztrátu (mateřská společnost 

konsolidovala daný rok ekvivalenční metodou 2 společnosti: dceru a Regionální 

muzeum v Kopřivnici o.p.s. (21)). 

 

3.1.3. Konsolidační rozdíl a konsolidační rezervní fond 

 Konsolidační rozdíl je vypočítáván v prvním roce konsolidace ke dni akvizice nebo 

při zvýšení podílů. Pro dceru toto ovšem není první rok konsolidace ani se nezvyšuje 

její podíl. Jedná se pouze o první rok, kde byla změna metody, proto se nový 

konsolidační rozdíl nevytváří, jeho hodnota se nemění. 

 

 V řešeném roce matka konsolidovala ekvivalenční metodou pouze 2 společnosti. V 

následujícím roce konsolidovala dceru jiţ plnou metodou (zvedl se podíl dcery v 

5 164 x 0,4 = 2 066 (tis. Kč) 

1 981 – 2 066 = -85 (tis. Kč) 
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konsolidačním celku). Následující rok činil rezervní konsolidační fond 156 tis. Kč a 

týkal se pouze druhé přidruţené společnosti - Regionálního muzea v Kopřivnici o.p.s. 

(23). V této částce je jiţ zahrnut podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci druhé 

přidruţené společnosti za rok 2007, který činí -85 tis. Kč. Tato částka se přičte k 156 tis. 

Kč a tím se získá částka 241 tis. Kč tedy konsolidační rezervní fond druhé přidruţené 

společnosti pro řešený rok, a zároveň konečná částka, která má být u této poloţky.  

 

 

Částka 8 528 tis. Kč je hodnota konsolidačního rezervního fondu pro řešený rok dceřiné 

společnosti, který musí být v rámci změny metody vyňat. Zároveň se tato částka 

přesune pro řešený rok do poloţky Jiné fondy. 

 

 Jak lze zjistit z následující tabulky zabývající se vyjmutí ekvivalenční metody, 

strana aktiv a strana pasiv se následně nerovnají. Je to způsobeno tím, ţe se jedná pouze 

o mezikrok a konsolidační rozdíl zůstává beze změny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 769 – 241 = 8 528 (tis. Kč) 
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Tabulka č. 2: Vyjmutí prvků ekvivalenční metody v tis. Kč (zdroj: vlastní 

zpracování dle (6,21)) 

    

Před 
vyjmutím 

Vyjmutí Po vyjmutí 

  Aktiva celkem 5 045 867   5 034 455 

B.  Dlouhodobý majetek 1 452 566   1 441 154 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 42 694   42 694 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 380 988   1 380 988 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  7 231 800 8 031 

B.IV. Kladný konsolidační rozdíl  9 873   9 873 

B.VI. Cenné papíry v ekvivalenci  11 780 -11 412 368 

C. Oběžná aktiva 3 512 248   3 512 248 

C.I. Zásoby 1 516 444   1 516 444 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 426 930   426 930 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 346 578   1 346 578 

C.IV. Finanční majetek 222 296   222 296 

D. Časové rozlišení 81 053   81 053 

  Pasiva celkem 5 045 867   5 043 801 

A. Vlastní kapitál  2 573 664   2 571 598 

A.I. Základní kapitál  2 069 753   2 069 753 

A.II. Kapitálové fondy 544   544 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 99 562   99 562 

A.III.1 Jiné fondy 0   8 528 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -506 062   -506 062 

A.V. 
Výsledek hospodaření za účetní 
období bez menšinových podílů 901 098   899 032 

A.V.1. 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období bez menšinových 
podílů 899 117   899 117 

A.V.2. 
Podíl na výsledku hospodaření           
v ekvivalenci 1 981 -2 066 -85 

A.IV. Konsolidační rezervní fond 8 769 -8 528 241 

B. Cizí zdroje 2 472 203   2 472 203 

B.I. Rezervy 470 878   470 878 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 231   7 231 

B.III. Krátkodobé závazky 1 293 170   1 293 170 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 700 924   700 924 

C.  Časové rozlišení 0   0 
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3.2.  Uplatnění plné metody konsolidace v rozvaze 

V této části práce bude provedena změna metody, dceřiná společnost se opět zahrne 

do rozvahy, tentokrát pomocí plné metody. Celá dceřiná společnost bude tedy ke 

skupině podniků přičtena v plné výši a zároveň se provedou povinné úpravy u vlastního 

kapitálu. Jak je jiţ uvedeno výše, protoţe se jedná o změnu způsobu konsolidace, 

nebude vypočítáván nový konsolidační rozdíl. Jinak se při uplatnění plné metody bude 

postupovat, jako by se jednalo o první rok konsolidace.  

 

3.2.1. Úpravy při použití plné metody 

Do rozvahy se nejdříve přičte plná výše jednotlivých poloţek dcery. Vlastní kapitál 

se rozdělí do dvou kategorií: většinový a menšinový. Většinový je výši 40 %, coţ je 

výše podílu matky v dceřiné společnosti. Menšinový podíl je zbylá část dcery. Od 

skupiny podniků (sloupec s označením Po vyjmutí) se odečte základní kapitál dcery; 

kapitálové fondy dcery; rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku 

dcery; výsledek hospodaření minulých let dcery a to vše ve výši 40 % své původní 

hodnoty, tedy ve výši podílu vlastněného matkou. S výsledkem hospodaření za účetní 

období se v rámci většinových podílů nepracuje, nevzniká zde předakviziční výsledek 

hospodaření.  

 

Dále se v rámci menšinových podílů odečte 60 % původní hodnoty dcery u 

poloţek: základní kapitál; kapitálové fondy; rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní 

fondy ze zisku; výsledek hospodaření minulých let; výsledek hospodaření za účetní 

období. U této dceřiné společnosti vznikají menšinové podíly ve výši 60 %. Uvedou se 

v rozvaze v rámci závazků v plusové výši.  

 

 V dlouhodobém finančním majetku se nyní nachází částka 800 tis. Kč, která 

představuje investované cenné papíry. Musí být odečtena, tedy konečná částka u této 

poloţky bude činit 35 231 tis. Kč.  
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Tabulka č. 3: Uplatnění plné metody v tis. Kč (zdroj: vlastní zpracování dle (6,21)) 

    

Po 
vyjmutí 

Dcera 
Větši-
nové 

podíly 

Menšino-
vé podíly 

Konsolido-
vaná 

účetní 
závěrka 

  Aktiva celkem 5 034 455 135 390     5 169 845 

B.  Dlouhodobý majetek 1 441 154 29 090     1 470 244 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 42 694 0     42 694 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 380 988 1 090     1 382 078 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  8 031 28 000  -800   35 231 

B.IV. Kladný konsolidační rozdíl  9 873 0     9 873 

B.VI. Cenné papíry v ekvivalenci  368 0     368 

C. Oběžná aktiva 3 512 248 103 985     3 616 233 

C.I. Zásoby 1 516 444 0     1 516 444 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 426 930 0     426 930 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 346 578 102 447     1 449 025 

C.IV. Finanční majetek 222 296 1 538     223 834 

D. Časové rozlišení 81 053 2 315     83 368 

  Pasiva celkem 5 043 801 135 390     5 169 845 

A. Vlastní kapitál  2 571 598 28 530     2 573 664 

A.I. Základní kapitál  2 069 753 3 000 -1 200 -1 800 2 069 753 

A.II. Kapitálové fondy 544 0 0 0 544 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 99 562 300 -120 -180 99 562 

A.III.1 Jiné fondy 8 528  0     8 528 

A.IV. 
Výsledek hospodaření 
minulých let -506 062 20 066 -8 026 -12 040 -506 062 

A.V. 

Výsledek hospodaření za účetní 
období bez menšinových 
podílů 899 032  5 164   

 
901 098 

A.V.1. 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období bez 
menšinových podílů 899 117 5 164   -3 098 901 183 

A.V.2. 
Podíl na výsledku hospodaření 
v ekvivalenci -85 0     -85 

A.IV. Konsolidační rezervní fond 241 0     241 

B. Cizí zdroje 2 472 203 106 860     2 579 063 

B.I. Rezervy 470 878 0     470 878 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 231 1 389     8 620 

B.III. Krátkodobé závazky 1 293 170 71 187     1 364 357 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 700 924 34 284     735 208 

C.  Časové rozlišení 0 0     0 

D.  Menšinový vlastní kapitál 0 0     17 118 
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D.I. Menšinový základní kapitál 0 0   1 800 1 800 

D.II. Menšinové kapitálové fondy 0 0   0 0 

D.III. 

Menšinové fondy ze zisku vč. 
nerozděleného zisku minulých 
let 0 0   12 220 12 220 

D.IV. 

Menšinový výsledek 
hospodaření za běžné účetní 
období 0 0   3 098 3 098 

 

 Hodnota celkových aktiv a pasiv vzrostla z 5 045 867 tis. Kč na 5 169 845 tis. Kč. 

Z toho největší nárůst byl v krátkodobých pohledávkách, které se zvedly z 1 346 578 tis. 

Kč na 1 449 025 tis. Kč. Podrobnější analýza změn bude provedena v rámci kapitoly 

3.4. Zhodnocení dopadu změny způsobu konsolidace.  

 

3.3.  Vyjmutí ekvivalenční metody a uplatnění plné metody ve VZZ 

Odstranění prvků ekvivalenční metody a uplatnění plné metody ve výkazu zisku a 

ztrát je jednodušší neţ v rozvaze, protoţe je třeba provést méně změn. Nejdříve se 

v během vyjmutí ekvivalenční metody od podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci 

stejně jako v rozvaze odečte částka 2 066 tis. Kč. Toto je jediná úprava, která se během 

tohoto kroku provede.  

 

Při následném uplatnění plné metody se přičtou poloţky dcery v plné výši ke 

skupině podniků. Nově vzniklý menšinový výsledek hospodaření ve vypočítané výši      

3 098 tis. Kč musí být odečten od výsledku hospodaření za běţnou činnost.  
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Tabulka č. 4: Vyjmutí ekvivalenční metody a uplatnění plné metody v tis. Kč 

(zdroj: vlastní zpracování dle (6,21)) 

    
před 

vyjmutím 
úpravy dcera 

Konsoli-
dovaný 

VZZ 

I. Tržby za prodej zboží 408 865   0 408 865 

A. Náklady za prodané zboží 313 355   0 313 355 

+ Obchodní marže 95 510   0 95 510 

II. Výkony 7 390 831   323 699 7 714 530 

II.1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 7 292 743   323 699 7 616 442 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnost 63 734   0 63 734 

II.3. Aktivace 34 354   0 34 354 

B. Výkonová spotřeba 5 365 383   298 900 5 664 283 

+ Přidaná hodnota 2 120 958   24 799 2 145 757 

C. Osobní náklady 1 442 313   18 617 1 460 930 

D. Daně a poplatky 7 862   0 7 862 

E. 
Odpisy z dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 140 803   399 141 202 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 99 832   0 99 832 

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 82 052   0 82 052 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období  -145 221   0 -145 221 

  
Zúčtování kladného konsolidačního 
rozdílu -1 448   0 -1 448 

IV. Ostatní provozní výnosy 177 024   139 177 163 

H.  Ostatní provozní náklady 242 362   197 242 559 

* 
Konsolidovaný provozní výsledek 
hospodaření 629 091   5 725 634 816 

  Finanční výnosy 304 116   17 742 321 858 

  Finanční náklady 381 999   18 303 400 302 

* Finanční výsledek hospodaření -77 883   -561 -78 444 

Q Daň za běžnou činnost -347 909   0 -347 909 

** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření 
za běžnou činnost 899 117   5 164 904 281 

XIII. Mimořádné výnosy 0  0 0 

R. Mimořádné náklady 0  0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0   0 0 

*** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření 
bez podílu ekvivalence 899 117   0 901 183 
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Konsolidovaný výsledek hospodaření 
bez podílu ekvivalence a bez 
menšinových podílů 899 117   0 901 183 

  
Podíl na výsledku hospodaření v 
ekvivalenci 1 981 -2 066 0 -85 

  Menšinový výsledek hospodaření 0 3 098 0 3 098 

**** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 901 098   5 164 901 098 

***** Výsledek hospodaření před zdaněním 553 189   5 164 553 189 

 

Ve výkazu zisku a ztrát se nejvíce zvýšily poloţky výkonová spotřeba o 298.900 tis. 

Kč a trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb o 323 699 tis. Kč. Detailní rozbor 

dopadu změny bude uveden v následující kapitole. 

 

3.4.  Zhodnocení dopadu změny konsolidační metody 

V této části práce bude analyzován dopad změny způsobu konsolidace na věrný a 

poctivý obraz konsolidované účetní závěrky. Bude provedena vertikální analýza pro 

vybrané ukazatele, dále analýza rentability, likvidity, řízení aktiv, vlastního kapitálu, 

účetního zisku na akcii a bankrotní modely. Analyzována bude původní konsolidovaná 

účetní závěrka (v tabulkách bude uvedena ve sloupci ekvivalenční metoda), v níţ je 

dceřiná společnost zahrnuta ekvivalenční metodou; nová konsolidovaná účetní závěrka 

(v tabulkách bude ve sloupci plná metoda), v níţ je dceřiná společnost zahrnuta plnou 

metodou; dále budou analyzovány matka a dcera, u které je měněna metoda 

konsolidace.  

 

3.4.1. Vertikální analýza 

Vertikální analýza byla uplatněna na následující ukazatele: v rozvaze na stálá aktiva, 

oběţná aktiva, krátkodobé pohledávky, přechodné účty aktivní, vlastní kapitál, cizí 

zdroje, krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci a přechodné účty pasivní. 

Hodnota vyjmenovaných poloţek v rozvaze byla dělena celkovou hodnotou aktiv. 

V rámci výkazu zisku a ztráty bude porovnávána hodnota obchodní marţe a výkonové 

spotřeby vůči trţbám za prodej vlastních výrobků a sluţeb.  
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     Tabulka č 5.: Vertikální analýza (zdroj: vlastní zpracování dle (16, 21)) 

vertikální analýza 
ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

stálá aktiva 28,79% 28,44% 40,35% 21,49% 

oběžná aktiva 69,61% 69,95% 58,12% 76,80% 

krátkodobé pohledávky 26,69% 28,03% 22,70% 75,67% 

přechodné účty aktivní 1,61% 1,61% 1,53% 1,71% 

vlastní kapitál 51,01% 49,78% 58,03% 21,07% 

cizí zdroje 48,99% 49,89% 41,97% 78,93% 

krátkodobé závazky 25,63% 26,39% 18,46% 52,58% 

bankovní úvěry a výpomoci 13,89% 14,22% 14,20% 25,32% 

přechodné účty pasivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

obchodní marže 1,31% 1,25% 1,73% 0,00% 

výkonová spotřeba 73,57% 74,37% 77,29% 92,34% 

     

Rozdělení stálých a oběţných aktiv nelze zcela povaţovat za odpovídající faktu, ţe 

se matka věnuje výrobě náročné na prostory a vybavení, protoţe u ní převaţují oběţná 

aktiva. Ta jsou tvořena především zásobami a pohledávkami. Dlouhodobý hmotný 

majetek mateřské společnosti je z velké části jiţ odepsaný (nejvíce samostatné movité 

věci), svědčí to o tom, ţe matka má zastaralý majetek.  

 

Dcera poskytuje sluţby, které se na základě vertikální analýzy aktiv mohou zdát 

jako méně náročné na stálá aktiva a více na oběţná aktiva. Protoţe dceřiná společnost 

nedisponuje ţádnými zásobami, byla provedena v rámci oběţných aktiv u matky a 

dcery ještě analýza mnoţství pohledávek. Matka má menší procento krátkodobých 

pohledávek neţ celek v obou případech, ale v řešeném roce měla 206 430 tis. Kč 

pohledávek rok po splatnosti (21).  

 

Dcera má alarmující procento krátkodobých pohledávek. Pohledávky dcery také 

oproti minulému roku vzrostly o 27 %, zatímco trţby pouze o 5 % (21,22). Lze tedy 

usuzovat, ţe společnost má pohledávky po splatnosti a problémy s řízením pohledávek. 

Zatímco stálá aktiva po konsolidaci plnou metodou klesla o 0,35 %, oběţná aktiva 

vzrostla o 0,34 %. Tento nárůst byl způsoben převáţně velkým mnoţstvím 

krátkodobých pohledávek dcery. Krátkodobé pohledávky vzrostly o 1,34 % při 

uplatnění plné metody.  
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Dcera stejně jako matka mají přechodné účty aktivní. Obě společnosti musí vyplácet 

své peníze dopředu, přesto existenci těchto účtů nelze automaticky povaţovat za slabší 

pozici na trhu, protoţe u většiny společností je tento stav běţný a navíc hodnota na 

těchto účtech není vysoká. Tato částka se stabilně drţí mezi 1,5 % aţ 1,8 % pro matku a 

dceru, stejně tak jako pro obě konsolidované účetní závěrky.  

 

      

       Graf č. 1: vertikální analýza aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle (16, 21)) 

 

V pasivech se matka přibliţuje ke zlatému pravidlu, tedy má rozdělení vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů v poměru 50:50. Naopak dcera má většinu pasiv v cizích 

zdrojích, téměř 80 %, coţ podle mého názoru svědčí o velké míře věřitelského rizika. 

Z toho 52,58 % má v krátkodobých závazcích, dalších 25,32 % v bankovních úvěrech. 

Tyto poloţky činí vysoké procento, obzvláště kdyţ se jedná o společnost poskytující 

sluţby. Lze se domnívat, ţe tyto hodnoty cizích zdrojů dcery vedly ke zvýšení podílu 

cizích zdrojů o 0,9 % v  konsolidované účetní závěrce s plnou metodou. Matka ani 

ţádná ze společností v konsolidačním celku neúčtovala hodnoty do přechodných účtů 

pasivních.  

 

 Z rozvahy lze dále zjistit dodrţování dalšího pravidla financování, a to zásady 

dodrţování časového souladu vázanosti majetku s jeho financováním. Majetek by měl 
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být dle tohoto pravidla financován krátkodobými nebo dlouhodobými zdroji podle jeho 

ţivotnosti, tzn., stálá aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji financování. 

Toto pravidlo vychází z čistého pracovního kapitálu a jeho dodrţení se dá vypočíst 

následovně: dlouhodobé zdroje financování – stálá aktiva (17).  

  

 V případě mateřské společnosti je dlouhodobými zdroji financování uhrazeno           

1 593 738 tis. Kč oběţných aktiv. Za předpokladu, ţe všechny dceřiné úvěry jsou stejně 

jako v předchozím roce krátkodobé, dlouhodobými pasivy je financováno 849 tis Kč 

oběţných aktiv. V rámci konsolidované účetní závěrky s ekvivalenční metodou je         

1 924 207 tis. Kč oběţných aktiv, stejně jako v případě matky financováno 

dlouhodobými zdroji. V případě konsolidované závěrky s pouţitím plné metody dojde 

díky situaci dcery k zlepšení o 16 289 tis. Kč. Tedy tato hodnota oběţných aktiv je 

oproti předchozímu výsledku financována krátkodobými zdroji. 

 

 

        Graf č. 2: vertikální analýza pasiv (zdroj: vlastní zpracování dle (16, 21)) 

 

Poloţky vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát byly srovnávány vůči poloţce trţby 

za prodej vlastních výrobků a sluţeb, coţ je dominantní oblast pro matku i dceru. 

Obchodní marţi nemá dcera ţádnou, tzn., ţe se nevěnuje ţádnému prodeji zboţí. 

Absence obchodní marţe způsobila drobný pokles této poloţky o 0,06 % v  

konsolidované účetní závěrce s plnou metodou. Výkonová spotřeba je u dcery výrazně 
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vyšší neţ u matky, coţ vede k růstu poloţky o 0,8 % v KÚZ s plnou metodou. Také 

matka zde má horší výsledky zhruba o 3 % neţ obě konsolidované účetní závěrky. 

Pravděpodobně budou činnosti ostatních společností v konsolidačním celku nákladově 

méně náročné neţ u matky a dcery.  

 

        

Graf č. 3: vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní      

zpracování  dle (16, 21)) 

 

3.4.2. Analýza likvidity 

Likvidita se v rámci konsolidované účetní závěrky zkoumá z pohledu solventnosti 

společnosti, ne z pohledu schopnosti celku hradit závazky. To ani není moţné, protoţe 

celku nevzniká platební povinnost hradit závazky matky a dcer. Tato kapitola je 

uváděna, protoţe mateřská společnost jiţ několik podílů ve svých dcerách poskytla jako 

zástavu (21). Lze se domnívat, ţe aby mohla být společnost poskytnuta jako zástava, 

musí splňovat také podmínku solventnosti.  

  

  Tabulka č. 6: analýza likvidity (zdroj: vlastní zpracování 

 dle (15,21)) 

Likvidita 
ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

běžná 2,10 2,04 2,29 0,99 

pohotová 1,20 1,18 1,38 0,99 

okamžitá 0,13 0,13 0,12 0,01 
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Matka má lepší oběţnou likviditu neţ celek (v obou případech konsolidace). 

Mateřská společnost by byla schopná uspokojit své věřitele z oběţných aktiv více neţ 

dvakrát.  Matka si tedy ve svých dcerách nezískává rezervní platební schopnost, kterou 

by šlo vyuţít pomocí kapitálových toků. Oběţná likvidita dcery
3
 je pod doporučovaným 

intervalem. Konsolidovaná účetní závěrka s pouţitím ekvivalenční metody je 

v doporučovaném intervalu. Nová konsolidovaná účetní závěrka se po aplikaci plné 

metody lehce zhorší o hodnotu 0,06, zhoršení způsobuje právě nízký výsledek dceřiné 

společnosti.  

 

Pohotová a běţná likvidita dcery zůstává stejná, je to způsobeno faktem, ţe dcera 

nedisponuje zásobami. Tato situace přispívá k tomu, ţe pohotová likvidita při pouţití 

plné metody konsolidace je opět niţší, klesla na 1,18.  Pohotová likvidita matky je 

znovu nejvyšší a značí stejně jako minule, ţe matka nemá v dcerách případný finanční 

polštář.  

 

Okamţitá likvidita je ve všech čtyřech případech niţší, neţ je doporučovaná 

hodnota 0,2 aţ 0,5. Mateřské společnosti vzniká v obou případech minimální finanční 

polštář od dcer, je uplatňována agresivní strategie. V případě nové i původní 

konsolidované účetní závěrky zůstává stejná ve výši 0,13. Dceřiná společnost má takřka 

nulovou okamţitou likviditu.  Její výše potvrzuje problémy se splácením závazků 

zmíněné jiţ ve vertikální analýze.   

 

 

                                                 
3
 Do jmenovatele v případě dceřiné společnosti byly zahrnuty veškeré bankovní úvěry a výpomoci, rozvaha dcery 

neposkytuje rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci. Dále v v předchozích 2 letech byly 

všechny úvěry dcery krátkodobé (22). Stejně se postupovalo u dcery pokaţdé, kdyţ bylo pracováno s danou 

poloţkou.  
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     Graf č. 4: analýza likvidity (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21))  

 

3.4.3. Analýza rentability 

 Tato podkapitola se věnuje následujícím ukazatelům: provozní rentabilitě trţeb 

(ROS1), čisté rentabilitě trţeb (ROS2), hrubé (ROA1) a čisté rentabilitě aktiv (ROA2), 

rentabilitě celkového kapitálu (ROI) a rentabilitě vlastního kapitálu (ROE).  

 

                 Tabulka č. 7: Analýza rentability (zdroj: vlastní zpracování  

   dle (15,21)) 

rentabilita 
ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

ROS1 8,17% 7,91% 9,22% 1,77% 

ROS2 11,53% 11,09% 14,29%   1,60% 

ROA1 10,92% 10,76% 11,32% 3,81% 

ROA2 17,86% 17,43% 19,20% 3,81% 

ROI 12,47% 12,28% 12,24% 4,23% 

ROE 21,49% 21,49% 19,51% 18,10% 

    

 Doporučené hodnoty u rentability trţeb se pohybují okolo 6 % (24), oborový 

průměr ve výrobě dopravních prostředků (tedy obor podnikání matky) byl 5,64 % (25). 

Vyjadřují, kolik haléřů zisku má společnost z jedné koruny trţeb. V rámci provozní 

(hrubé) rentability trţeb dceřiná společnost je pod doporučeným průměrem. Je to 

způsobeno především nízkým provozním výsledkem hospodaření, dcera má vysoké 

náklady. Stav dcery způsobuje zhoršení KÚZ s plnou metodou o 0,26 %. Mateřská 

společnost je na tom ze všech zkoumaných nejlépe. Čistá rentabilita trţeb opakuje 
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situaci hrubé rentability trţeb.  Čistá rentabilita trţeb přesahuje u obou metod 11 %. Její 

zvýšení oproti hrubé rentabilitě trţeb je způsobeno vysokou zápornou odloţenou daní. 

U konsolidace plnou metodou dochází opět k zhoršení o 0,44 %, způsobeného 

pravděpodobně vznikem menšinových podílů a výší trţeb vůči nákladům dcery v rámci 

hospodářského výsledku.  

 

 

  Graf č. 5: rentabilita tržeb (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21)) 

 

 Rentabilita aktiv hrubých i čistých opakuje uţ výše zmíněný trend. Hodnoty matky 

jsou opět nejvyšší. Čistá rentabilita aktiv je vyšší neţ hrubá o několik procent v případě 

obou konsolidovaných účetních závěrek i matky. Je to způsobeno jako u čisté rentability 

trţeb zápornou hodnotou odloţené daně z příjmů za běţnou činnost. KÚZ s pouţitím 

plné metody se v rámci ROA2 oproti původní závěrce lehce zhoršila o 0,43 %, coţ je 

způsobeno opět vstupem dcery. Dcera má nízkou čistou rentabilitu aktiv, ovšem 

neměnící se z důvodu, ţe dcera nemá mimořádný výsledek hospodaření ani daň. 

Hodnota dcery je způsobena vysokou hodnotou aktiv a nízkou hodnotou výsledku 

hospodaření. Doporučené hodnoty jsou nad 10 % (24), oborový průměr byl 9,39 % (26). 

Pozitivní jsou případy, kdy výsledky přesáhly tuto hranici. 
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          Graf č. 6: rentabilita aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21)) 

 

 Rentabilita celkového kapitálu ukazuje, ţe při konsolidaci ekvivalenční metodou se 

s celkovým kapitálem pracuje o něco s lepším výsledkem neţ v nové závěrce. Rozdíl je 

malý z 12,47 % na 12,28 %, ovlivněn vstupem dcery s horšími výsledky. Hodnoty obou 

závěrek i matky se pohybují nad 12 %, coţ svědčí o dobré situaci. Dcera má kvůli 

malému provoznímu výsledku hospodaření hodnotu výrazně niţší neţ celek. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu vychází vysoká ve všech čtyřech případech. Oborový 

průměr pro oblast, ve které matka podniká, činil 18,72 % (27). Pro její věrohodnější 

zobrazení byl výsledek hospodaření za účetní období očištěn o zápornou odloţenou daň. 

Informuje vlastníky, kolik haléřů zisku připadá na 1 investovanou korunu. Zároveň je 

vyšší neţ ROI, coţ značí o kladné finanční páce. Dcera, která dosud vykazovala horší 

výsledky neţ zbytek, zde má taktéţ vysoké výsledky. V jejím případě je to ale 

způsobeno nízkou hodnotou vlastního kapitálu – dceřiná společnost je převáţně 

financována cizími zdroji, na to, ţe poskytuje sluţby v nepřiměřeně vysoké míře, jak jiţ 

bylo zmíněno ve vertikální analýze. Vysoké výsledky dcery podle mého názoru 

způsobily, ţe nedošlo k ţádnému zhoršení v rámci konsolidované účetní závěrky 

s plnou metodou, jako v předešlých případech. 
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         Graf č. 7: rentabilita kapitálu (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21)) 

 

3.4.4. Analýza krizového stavu v oblasti rentability a likvidity 

 Analýza krizového stavu se provádí pomocí rentability aktiv, zde bude pouţita 

rentabilita hrubých aktiv, z důvodu, ţe rentabilitu čistých aktiv výrazně zvyšuje 

odloţená záporná daň. Oblast likvidity se zaměřuje na pracovní kapitál.  

 

 Matka dosahuje v rámci hrubé rentability aktiv dobrých výsledků, stejně tak 

v rámci oběţné likvidity. Její stav se dá v tomto ukazateli nazvat jako bezrizikový. 

Dceřina rentabilita hrubých aktiv je nízká stejně tak jako oběţná likvidita. Tento stav je 

označován jako ohroţení.  

 

 Konsolidovaná účetní závěrka, kde je pouţita ekvivalenční metoda, dosahuje 

v rámci ROA1 a oběţné likvidity dobrých výsledků, proto je moţné prohlásit, ţe se 

jedná o stav bez výrazného rizika. Vysoké hodnoty by svědčily o bezrizikovém stavu. 

Konsolidovaná účetní závěrka s pouţitím plné metody dosahuje v obou veličinách lehce 

horších výsledků, přesto se lze domnívat, ţe se opět jedná o stav bez výrazného rizika. 

Zhoršení výsledků způsobil vstup dcery, která v této analýze dosáhla špatného 

výsledku. 
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3.4.5. Analýza řízení aktiv 

 Tato podkapitola se věnuje obratu celkových a stálých aktiv, době obratu u 

krátkodobých pohledávek, krátkodobých závazků a zásob. Zabývá se krátkodobými 

ukazateli z důvodu, ţe dlouhodobé ukazatele jsou minoritní v rámci  celkové hodnoty. 

 

          Tabulka č. 8: analýza řízení aktiv (zdroj: vlastní zpracování 

           dle (15,21)) 

obraty 
ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

celková aktiva 1,53 1,56 1,33 2,39 

stálá aktiva 5,33 5,59 3,29 11,13 

doba obratu 
ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

krátkodobé 
pohledávky 

62,94 65,00 61,54 113,94 

krátkodobé 
závazky 

60,45 61,20 50,04 79,17 

zásob 70,88 68,02 62,53 0,00 

            

 Matka i obě konsolidované účetní závěrky se v rámci obratu celkových aktiv blíţí 

k intervalu doporučované hodnoty. V KÚZ s plnou metodou se zvýší obrat z 1,53 na 

1,56, coţ je způsobeno vstupem dcery a jejími hodnotami. Udává, kolikrát se daná 

poloţka ve společnosti obrátí, kolikrát z ní za dané období plyne zisk.   

 

 Obrat stálých aktiv u dceřiné společnost je vysoký. Oproti trţbám společnost 

disponuje menší hodnotou stálých aktiv. Ačkoli to svědčí o jejich nedostatku, lze se 

domnívat, ţe společnost vyuţívá pronájmu. Protoţe poskytuje přepravní sluţby, lze 

usuzovat, ţe má velkou část majetku v rámci finančního pronájmu. V KÚZ s plnou 

metodou došlo ke zvýšení obratu na 5,59. Zvýšení bylo nejspíše způsobeno malou 

hodnotou stálých aktiv nově zahrnuté dcery. Ve všech případech je tedy vykazována 

vysoká míra obratu stálých aktiv.  
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        Graf č. 8: Obrat aktiv (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21)) 

 

 Doba obratu krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků činí mimo dceru 

zhruba dva měsíce. Doba, ve které musí uhradit své závazky, je ve všech případech 

kratší neţ u krátkodobých pohledávek. Matka má ze všech zkoumaných nejkratší dobu 

splácení závazků, o deset dnů kratší neţ dostane uhrazeno od svých odběratelů. Za lepší 

se povaţuje opačná situace. Dcera má velmi vysokou dobu obratu krátkodobých 

pohledávek – téměř čtyři měsíce. Dlouhá je také doba splatnosti závazků, dva a půl 

měsíce. Tyto údaje mohou svědčit o problému s úhradou od odběratelů. Zároveň se 

projeví v KÚZ s pouţitím plné metody, dceřiny hodnoty zhoršují dobu obratu 

pohledávek o 2 dny a dobu obratu závazků o den.  

 

 Doba obratu zásob u dcery je nulová – dcera nemá a nejspíše ani nepotřebuje pro 

svou činnost zásoby. Má to vliv i na konsolidovanou účetní závěrku s plnou metodou, 

doba obratu zásob klesne o dva dny. Matka má zhruba o týden niţší dobu obratu zásob. 

Není to výrazný rozdíl oproti celku. Doba obratu se pohybuje okolo 2 měsíců, ačkoli je 

to relativně dlouhá doba, mohou být zásoby nakupovány méně často a výhodněji, a 

náklady na skladování být dostatečně nízké, aby se to vyplatilo.  
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          Graf č. 9: Doba obratu (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21)) 

 

3.4.6. Analýza vlastního kapitálu ve skupině a podílů matky v dcerách 

 Tato kapitola se věnuje výši vlastního kapitálu ve skupině a podílům v ovládaných 

a řízených osobách.  

 

       Tabulka č. 9: analýza vlastního kapitálu ve skupině 

       (zdroj: vlastní zpracování dle (15,21)) 
  ekvivalenční 

metoda 
plná  

metoda 

kvóta vlastního 
kapitálu ve skupině 

51,01% 50,11% 

kvóta VK matky ve 
skupině 

51,42% 51,42% 

podíl VK matky na 
celkovém kapitálu 

100,82% 100,15% 

        

 Kvóta vlastního kapitálu ve skupině se při pouţití plné metody sniţuje. Je to 

způsobeno především převahou cizích zdrojů dcery (dle vertikální analýzy tvoří cizí 

zdroje dcery 78,93 % celkových pasiv). Celek se přibliţuje doporučovanému zlatému 

pravidlu 50:50.  

 

 Kvóta vlastního kapitálu mateřské společnosti ve skupině vyjadřuje v obou verzích 

konsolidované účetní závěrky stejnou hodnotu kapitálového krytí skupiny matkou. 

Důvod, proč se hodnota nemění, je vyloučení menšinových podílů.  
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 Podíl vlastního kapitálu matky činí v případě ekvivalenční metody 100,82 %. 

Sníţení hodnoty na 100,15 % v případě nové konsolidované účetní závěrky je tedy 

způsobeno vznikem menšinových podílů, které činí 60 % vlastního kapitálu dcery. Podíl 

vlastního kapitálu matky zároveň vychází větší neţ 100 %, coţ není reálné. Znamená to, 

ţe některá z jejích dcer má záporný vlastní kapitál, kvůli pravděpodobně výrazně 

zápornému výsledku hospodaření - jednalo se o nově zaloţenou Tatra Americas Inc 

(21). Zároveň ukazatel svědčí o tom, ţe matka je silnější neţ její dcery.  

 

 O slabší pozici dceřiných společností svědčí zároveň také fakt, ţe matka měla ve 

svých individuálních účetních výkazech 544 836 tis. Kč jako uvedeno jako podíly 

v ovládaných a řízených osobám a 1 030 tis. Kč jako podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem, nicméně výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem byly nulové. Předchozí rok byla částka 

výnosů také nízká, činila 1 200 tis. Kč.  

 

3.4.7. Ukazatel struktury dluhů 

 Tento ukazatel hodnotí strukturu dluhů z hlediska jejich časového rozlišení na 

krátkodobé a dlouhodobé. V tabulce je uvedeno procento krátkodobých dluhů 

z celkového mnoţství dluhů. 

 

                   Tabulka č. 10: Struktura dluhů (zdroj: vlastní zpracování  

         dle (15,21)) 
  ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

struktura dluhů 83,40% 84,18% 77,36% 98,70% 

          

 Většina dluhů celku je krátkodobých. Mateřská společnost má největší míru 

dlouhodobých úvěrů i závazků. Hodnota krátkodobých dluhů dceřiné společnosti 

způsobila téměř procentní zvýšení v KÚZ s uplatněním plné metody. Společnosti 

v konsolidačním celku tedy nevyvíjí činnosti nutné financovat dlouhodobým 

bankovním úvěrem či závazky, nebo byly schopny si v případě větších finančních 

investicí vystačit s vlastními zdroji či krátkodobými dluhy.   
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                   Graf č. 10: struktura dluhů (zdroj: vlastní zpracování   

         dle (15,21)) 

 

3.4.8. Analýza ostatních ukazatelů 

 Zde budou uvedeny zbylé ukazatele finanční analýzy: výkonnost zaměstnance, 

účetní zisk na akcii a bankrotní modely: Altmanův, Reţňákové a Karase. 

 

       Tabulka č. 11: analýza ostatních ukazatelů (zdroj: vlastní zpracování  

       dle (16,17,19,20,21,22)) 
  ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 
matka dcera 

výkonnost zaměstnance 123,10 123,82 229,08 229,00 

účetní zisk na akcii EPS   0,04 172,13 

Altmanův bankrotní index 2,51 2,52 2,39 2,83 

Bankrotní model (Režňáková, Karas) 6,65 6,75 5,98 -1,23 

         

 Výkonnost zaměstnance říká, ţe kaţdý zaměstnanec mateřské společnosti 

vygeneruje 229,08 Kč na provozní výsledek hospodaření. Hodnota dcery je téměř 

identická
4
 a navíc vede ke zvýšení výkonnosti zaměstnance o 0,72 Kč v KÚZ s plnou 

metodu. Naopak v rámci obou konsolidovaných účetních závěrek je zde značný pokles 

zhruba o sto korun. Výsledky naznačují, ţe zbytek skupiny hůře vyuţívá svých 

personálních sil. Nezkoumaný zbytek konsolidačního celku (tedy bez matky a dcery) 

                                                 
4
 Počet zaměstnanců dcery je převzat z předchozího roku (22), protoţe mzdové náklady jsou v obou 

letech téměř stejné a pro řešený rok nejsou údaje. 
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má obdobný počet zaměstnanců jako matka, nicméně několikanásobně niţší provozní 

výsledek hospodaření. 

 

           

         Graf č. 11: Výkonnost zaměstnance (zdroj: vlastní zpracování dle  

   (19,21,22)) 

 

 Účetní zisk na akcii říká, jaký zisk přinese vlastníkům jedna akcie. Účetní zisk 

mateřské společnosti jsou čtyři haléře. Zisk, který přinese dcera svým vlastníkům, je 

mnohem vyšší, je to způsobeno počtem vydaných akcií, kterých má dcera pouze 30. 

Vlastnická struktura je tedy mnohem méně rozmělněná neţ u mateřské společnosti.  

  

 Altmanův bankrotní model přináší dle mého mínění překvapivé výsledky. Dcera se 

pohybuje na hranici, které bankrot v blízké době nehrozí. Altmanův bankrotní model 

má vypovídací schopnost na dva roky dopředu. Je tedy velmi zajímavá vyšší hodnota 

dceřiné společnosti, obzvláště proto, ţe za následující dva roky společnost skončila 

v insolvenci (23). Relativně vysoká hodnota modelu u dceřiné společnosti je způsobena 

posledním ukazatelem: trţby, které jsou dělené celkovými aktivy, to vše vynásobené 

hodnotou 0,998. Trţby jsou více neţ dvojnásobně větší neţ aktiva. Avšak lze usuzovat, 

ţe velká část těchto trţeb je stále v pohledávkách. Z vertikální analýzy vyplývá, ţe 

dcera má kromě velkého mnoţství pohledávek pravděpodobně i nemalé mnoţství 

pohledávek po splatnosti. Altmanův model zde nezapočítává platební morálku 

odběratelů. Hodnota Altmanova modelu je při pouţití plné metody konsolidace dcery 
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lehce lepší o 0,01 neţ při pouţití ekvivalenční metody. Výsledky skupiny vypovídají o 

tom, ţe zde není přímé ohroţení bankrotem. Na skupinu je zde pohlíţeno jako na jednu 

společnost. 

 

           

         Graf č. 12: Altmanův bankrotní model (zdroj: vlastní zpracování  

   dle (17,21)) 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části práce, Altamanův bankrotní model 

v českých podmínkách velké mnoţství podniků zařadí do šedé zóny. Proto a také kvůli 

překvapivě dobrému výsledku dcery byl pro srovnání proveden ještě jeden výpočet a to 

bankrotní model vytvořený Reţňákovou a Karasem. Tento model označil matku jako 

nebankrotní. Naopak lépe postihl situaci dceřiné společnosti a označil ji za bankrotní (k 

bankrotu skutečně za necelé 2 roky došlo). V rámci konsolidačního celku opět výsledky 

dcery lehce zlepšily konsolidovanou účetní závěrku, kde je uplatněna plná metoda o 0,1 

oproti konsolidované účetní závěrce s ekvivaleční metodou. Na konsolidační celek je 

při pouţití bankrotních modelů opět pohlíţeno jako na jednu osobu. 
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Graf č. 13: bankrotní model Režňákové a Karase (zdroj: vlastní zpracování  

dle (20,21)) 

 

 Z této kapitoly, kde byla provedena analýza problému vyplývá, ţe při uplatnění 

plné metody došlo ke zhoršení výsledků konsolidované účetní závěrky. Zhoršení 

výsledků není výrazné k ovlivnění věrného a poctivého obrazu konsolidované účetní 

závěrky nedošlo. Důvodem horších výsledků je přístup dcery v plné výši, a to hlavně 

její vysoké pohledávky, vysoká míra cizích zdrojů a nízký výsledek hospodaření. Tato 

oblast bude rozebrána v následující kapitole. 
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4. Vyhodnocení analýzy dopadu změny konsolidační metody 

a formulace návrhů 

 Práce se zabývá analýzou dopadu změny konsolidační metody na konsolidovanou 

závěrku. Nejdříve bylo nutné samotnou změnu metody provést a následně zanalyzovat. 

Tato část práce se bude zabývat výsledky a doporučeními.  

 

4.1.  Změna metody 

 Je vhodné při změně metody konsolidace nejdříve pracovat s rozvahou a následně 

s výkazem zisku a ztráty. Přestoţe je třeba udělat více kroků nejdříve v rozvaze neţ ve 

výkazu zisku a ztráty, který také lze vnímat jako kontrolu správnosti rozvahy. V prvním 

kroku při změně konsolidace z ekvivalenční na plnou metodu je třeba nejdříve vyjmout 

veškeré prvky týkající se ekvivalenční metody.  

 

 Jediné, co bylo ponecháno beze změny, je konsolidační rozdíl. Konsolidační rozdíl 

se vypočítává pro všechny metody stejně, a protoţe v práci dojde pouze ke změně 

metody, ale podíl zůstane stejný, konsolidační rozdíl se nemění a není třeba ho 

upravovat.  

 

 Nejdříve je třeba vypočíst cenné papíry v ekvivalenci připadající od dceřiné 

společnosti a vypočtenou hodnotu od této poloţky odečíst. Dále je třeba přičíst 

k dlouhodobému finančnímu majetku původně vyloučené cenné papíry, které drţí 

matka v dceři. Další vypočtenou hodnotou bude výsledek hospodaření v ekvivalenci 

připadající na dceru. Opět se tato hodnota odečte od původní. Poslední hodnotou, s níţ 

se v rámci mezikroku vyjmutí ekvivalenční metody pracuje, je konsolidační rezervní 

fond. Také ten musí být vypočten v hodnotě, která připadá dceři a odečten od původní 

poloţky. V případě, ţe by ekvivalenční metodou byla konsolidovaná pouze řešená 

společnost (coţ tento případ není), pak by zde nebyla ţádná zůstatková hodnota poloţek 

Cenné papíry v ekvivalenci, Výsledek hospodaření v ekvivalenci a Konsolidační 

rezervní fond a vyjmenované poloţky by z rozvahy zmizely.  
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 V druhém kroku - zahrnutí plné metody, se postupuje aţ na několik výjimek stejně 

jako při konsolidaci plnou metodou v prvním roce. Veškeré poloţky dcery jsou přičteny 

k matce. Není zde vypočítáván předakviziční výsledek hospodaření z důvodu, ţe se 

jedná pouze o změnu metody. Změna metody je prováděna k 1. 1. řešeného roku.  

 

 V prvním kroku byly přičteny cenné papíry, které drţí matka v dceři zpět do 

dlouhodobého finančního majetku. Protoţe dochází k „opětovné“ konsolidaci musí být 

hodnota opět vyjmuta z dlouhodobého finančního majetku. Jedná se o investici matky 

do dcery a ponechání poloţky v rozvaze by způsobilo její zkreslení.  

 

 V pasivech dojde k úpravě vlastního kapitálu. Vlastní kapitál je rozdělen na 

menšinový a většinový. Menšinový vlastní kapitál se vypočítává kaţdý rok a odečítá od 

dané poloţky. Následně se vypočtené poloţky zahrnou v cizím kapitálu do rozvahy 

označené písmenem D. V rámci většinových podílů se odečítají od daných poloţek (tzn. 

od základního kapitálu, kapitálových fondů a ostatních fondů) hodnoty prvního roku. 

 

 Výkaz zisku a ztrát působí jako kontrola rozvahy především proto, ţe se v něm 

pracuje hlavně s výsledkem hospodaření. Shodný výsledek hospodaření je známkou 

toho, ţe se v rozvaze postupovalo správně. Konečná verze konsolidované rozvahy a 

konsolidovaného výkazu zisku a ztrát se nachází v následujících dvou tabulkách. Pro 

další srovnání je uváděna také konsolidovaná rozvaha a výkaz zisku a ztráty původní, 

kde je dcera zahrnuta ekvivalenční metodou – sloupec se stejným názvem. 
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Tabulka č. 12: Konsolidovaná rozvaha – obě metody (zdroj: vlastní zpracování  

dle (6,21)) 

    Ekvivalenční metoda Plná metoda 

  Aktiva celkem 5 045 867 5 169 845 

B.  Dlouhodobý majetek 1 452 566 1 470 244 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 42 694 42 694 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 380 988 1 382 078 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  7 231 35 231 

B.IV. Kladný konsolidační rozdíl  9 873 9 873 

B.VI. Cenné papíry v ekvivalenci  11 780 368 

C. Oběžná aktiva 3 512 248 3 616 233 

C.I. Zásoby 1 516 444 1 516 444 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 426 930 426 930 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 346 578 1 449 025 

C.IV. Finanční majetek 222 296 223 834 

D. Časové rozlišení 81 053 83 368 

  Pasiva celkem 5 045 867 5 169 845 

A. Vlastní kapitál  2 573 664 2 573 664 

A.I. Základní kapitál  2 069 753 2 069 753 

A.II. Kapitálové fondy 544 544 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze 
zisku 99 562 99 562 

A.III.1 Jiné fondy 0 8 528 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -506 062 -506 062 

A.V. 
Výsledek hospodaření za účetní období bez 
menšinových podílů 901 098 901 098 

A.V.1. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
bez menšinových podílů 899 117 901 183 

A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 1 981 -85 

A.IV. Konsolidační rezervní fond 8 769 241 

B. Cizí zdroje 2 472 203 2 579 063 

B.I. Rezervy 470 878 470 878 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 231 8 620 

B.III. Krátkodobé závazky 1 293 170 1 364 357 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 700 924 735 208 

C.  Časové rozlišení 0 0 

D.  Menšinový vlastní kapitál 0 17 118 

D.I. Menšinový základní kapitál 0 1 800 

D.II. Menšinové kapitálové fondy 0 0 

D.III. 
Menšinové fondy ze zisku vč. nerozděleného 
zisku minulých let 0 12 220 

D.IV. 
Menšinový výsledek hospodaření za běžné účetní 
období 0 3 098 
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Tabulka č. 13: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty – obě metody (zdroj: vlastní 

zpracování dle (6,21))  

    
ekvivalenční 

metoda 
plná metoda 

I. Tržby za prodej zboží 408 865 408 865 

A. Náklady za prodané zboží 313 355 313 355 

+ Obchodní marže 95 510 95 510 

II. Výkony 7 390 831 7 714 530 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 292 743 7 616 442 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 63 734 63 734 

II.3. Aktivace 34 354 34 354 

B. Výkonová spotřeba 5 365 383 5 664 283 

+ Přidaná hodnota 2 120 958 2 145 757 

C. Osobní náklady 1 442 313 1 460 930 

D. Daně a poplatky 7 862 7 862 

E. 
Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 140 803 141 202 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 99 832 99 832 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 82 052 82 052 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období  -145 221 -145 221 

  Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu -1 448 -1 448 

IV. Ostatní provozní výnosy 177 024 177 163 

H.  Ostatní provozní náklady 242 362 242 559 

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 629 091 634 816 

  Finanční výnosy 304 116 321 858 

  Finanční náklady 381 999 400 302 

* Finanční výsledek hospodaření -77 883 -78 444 

Q Daň za běžnou činnost -347 909 -347 909 

** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 899 117 904 281 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

*** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření bez podílu 
ekvivalence 899 117 901 183 

  
Konsolidovaný výsledek hospodaření bez podílu 
ekvivalence a bez menšinových podílů 899 117 901 183 

  Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 1 981 -85 

  Menšinový výsledek hospodaření 0 -3 098 

**** Výsledek hospodaření za účetní období 901 098 901 098 

***** Výsledek hospodaření před zdaněním 553 189 553 189 
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 V rozvaze se nejvíce měnily poloţky krátkodobých pohledávek a krátkodobé 

závazky, coţ způsobilo také zhoršení těchto poloţek v  konsolidované účetní závěrce, 

v níţ byla pouţita plná metoda, o 1,34 % resp. o 0,76 %. Nejsou to výrazné změny, ale 

nedá se o nich hovořit jako o pozitivním směru změn. Celková aktiva vzrostla                

o 123 978 tis. Kč. Ve výkazu zisku a ztrát také není pozitivní, ţe výkony a obchodní 

marţe byť jen minimálně klesly o 0,06 %, zatímco výkonová spotřeba se zvedla o 0,80 

%. Změny negativního rázu byly způsobeny přistoupením dceřiné společnosti, 

především jejími vysokými pohledávkami, s tím souvisejícími vysokými závazky a 

nízkým výsledkem hospodaření. Z pohledu vertikální analýzy ke zkreslení věrného a 

poctivého obrazu konsolidované účetní závěrky nedošlo, protoţe změny jsou malé, 

ovšem pouţití plné metody má spíše negativní dopad, proto lze zde doporučit pouţití 

ekvivalenční metody. 

 

 Dále byl dopad změny způsobu konsolidační metody podroben další finanční 

analýze, její výsledky pro původní i novou konsolidovanou účetní závěrku jsou shrnuty 

v následující tabulce:  
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Tabulka č. 14: Shrnutí ukazatelů (zdroj: vlastní zpracování  

dle (15,16,17,19,20,21,22)) 

ukazatel 
ekvivalenční 

metoda 
plná 

metoda 

ROS1 8,17% 7,91% 

ROS2 11,53% 11,09% 

ROA1 10,92% 10,76% 

ROA2 17,86% 17,43% 

ROI 12,47% 12,28% 

ROE 21,49% 21,49% 

likvidita běžná 2,10 2,04 

likvidita pohotová 1,20 1,18 

likvidita okamžitá 0,13 0,13 

obrat celkových aktiv 1,53 1,56 

obrat stálých aktiv 5,33 5,59 

doba obratu krátkodobých pohledávek 62,94 65,00 

doba obratu krátkodobých závazků 60,45 61,20 

doba obratu zásob 70,88 68,02 

kvóta vlastního kapitálu ve skupině 51,01% 50,11% 

kvóta VK matky ve skupině 51,42% 51,42% 

podíl VK matky na celkovém 100,82% 100,15% 

výkonnost zaměstnance 123,10 123,82 

Altmanův bankrotní model 2,51 2,52 

Bankrotní model Režňáková, Karas  6,65 6,75 

struktura dluhů 83,40% 84,18% 

    

 Opět jsou ve sloupci ekvivalenční metoda uvedeny výsledky původní 

konsolidované závěrky, ve sloupci plná metoda výsledky nové konsolidované účetní 

závěrky. Likvidita, jak je jiţ uvedeno v předchozí kapitole, je zde zkoumána z pohledu 

solventnosti, ne z pohledu schopnosti celku hradit závazky. Dále budou vyhodnoceni 

nejproblematičtější ukazatelé.  

 

 Aţ na výjimky, pouţití plné metody při zahrnutí dceřiné společnosti vedlo v rámci 

finanční analýzy ke zhoršení, které bylo způsobeno příliš vysokým stavem pohledávek, 

s tím související problémy s hrazením závazků a také vysokými náklady, které vedly 

k nízkému výsledku hospodaření. Zhoršení není ovšem výrazné, ke zkreslení věrného a 

poctivého obrazu konsolidované účetní závěrky nedošlo. Vliv změny metody na obraz 

konsolidované účetní závěrky byl minimální. Můţe se zdát překvapivé, ţe čistá 

rentabilita trţeb a aktiv vychází vyšší neţ hrubá – je to způsobeno vysokou zápornou 
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daní za běţnou činnost, která v obou případech činí 347 909 tis. Kč. Ukazatel rentability 

vlastního kapitálu je o tuto daň očištěn. Jako jediný v rámci rentability neukazuje při 

pouţití plné metody zhoršení, ale neměnný stav. Jak bylo vysvětleno v kapitole Analýza 

problému, způsobila to vysoká hodnota ROE dceřiné společnosti – která byla ovšem 

způsobena tím, ţe dcera je financována z téměř 80 % cizími zdroji.  

 

 Problémy dcery v řízení pohledávek se projevily také na době obratu krátkodobých 

pohledávek, která se zhoršila o více jak dva dny. Jak se ukázalo v předchozí kapitole, je 

tato oblast pro dceru problematická. Pohledávky dcery tvoří dle vertikální analýzy 75,67 

% celkových aktiv.  

 

 Jsou zde tři ukazatele, kdy pouţití plné metody vede k lepším výsledkům neţ u 

ekvivalenční metody. První je ukazatel výkonnosti zaměstnance. V dceřiné společnosti 

připadá na jednoho pracovníka 229 Kč provozního výsledku hospodaření. Výsledky 

v obou konsolidovaných účetní závěrkách jsou o 105 Kč niţší. Dcera je tedy schopna 

lépe vyuţívat svých pracovních sil, proto zde v rámci uplatnění plné metody došlo ke 

zlepšení. 

 

 Druhým ukazatelem, který se při pouţití plné metody zlepšil, je Altmanův index, 

při pohledu na koncern jako na jeden podnik. Jak bylo uvedeno v analytické části práce, 

spíše neţ bezrizikovým stavem dceřiné společnosti, zlepšení bylo způsobeno částí 

indexu, která dělí trţby celkovými aktivy a násobí hodnotou 0,998. Analýza krizového 

stavu v oblasti likvidity a rentability a bankrotní model Reţňákové a Karase naopak 

ukazuje dceru jako společnost v ohroţení bankrotem. Došlo také ke zlepšení v oblasti 

celkových aktiv, kdy se výsledek opět o něco přiblíţil k doporučované hranici 1,6 – 3, 

ovšem obrat stálých aktiv dcery svědčí o jejich nedostatku. 

 

 Právě výše krátkodobých pohledávek, která pravděpodobně zavinila výši cizích 

zdrojů a nízký výsledek hospodaření (způsobený vysokými náklady) dceřiné 

společnosti, je hlavní důvod zhoršení výsledků finanční analýzy při aplikaci plné 

metody. Pouze z hlediska výsledků finanční analýzy lze navrhnout vyuţití ekvivalenční 

metody.  
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4.2.  Postavení mateřské společnosti a vývoj konsolidačního celku 

 Mateřská společnost, jak bylo zjištěno v rámci poměrové analýzy, je silnější neţ 

její dcery. Ukazatel podílu vlastního kapitálu matky na celkovém kapitálu dokonce 

přesahuje 100 % (tedy vykazuje nereálnou hodnotu) - jedna z ostatních dceřiných 

společností vykázala tedy ztrátu v takové výši, která přesáhla i „zbylý“ vlastní kapitál.  

 

 Altmanův bankrotní model i bankrotní model Reţňákové a Karase označil matku 

jako nebankrotní podnik. Přesto se v rámci předchozí kapitoly objevilo několik prvků, 

které matku ohroţovali. Jednalo se o její z velké části jiţ odepsaný dlouhodobý hmotný 

majetek, vysoká hodnota pohledávek rok po splatnosti a skutečnost, ţe mateřská 

společnost má ve svých dcerách a účetních jednotkách pod společným vlivem vloţeno 

více neţ půl miliardy Kč, ale její výnos z těchto podílů v řešeném roce byl nulový. Na 

společnost bylo později zahájeno insolvenční řízení, které skončilo zamítnutím 

insolvenčního návrhu (28).  

 

 Přestoţe dceřiná společnost vykazovala většinou špatné výsledky, v následujícím 

roce se zvýšil její podíl v konsolidačním celku ze 40 % na 80 %. Finanční výsledek 

dcery toto rozhodnutí nenaznačoval, ovšem nejsou známé vnitřní důvody, proč 

k přistoupení došlo a které by mohly rozhodnutí zcela objasnit. Bohuţel další rok na to, 

problémy dcery způsobily její úpadek a nyní se nachází v konkurzu (29). Ze zjištěných 

finančních výsledků vyplývá, ţe zvýšení podílu dceřiné společnosti konsolidačnímu 

celku situaci příliš nezlepšil, jak jiţ bylo zmíněno, nejsou vnitřní známé důvody, proč 

došlo ke zvýšení podílu dcery v konsolidačním celku.  

 

 Není známo, zda dceřiná společnost byla uvedena v řešený rok ve Zprávě o 

vztazích jako ovládaná osoba omylem a byla konsolidována správnou metodu, či zda 

tam skutečně patřila. Z pohledu provedené analýzy (při odmyšlení právních náleţitostí) 

je vhodnější vyuţívat metodu ekvivalenční kvůli lepším výsledkům. Z podstaty logiky 

plné metody vyuţití plné metody by mohlo být lepší z toho důvodu, ţe ke zkreslení 

obrazu účetní závěrky nedojde, a mohlo by se při větší míře práce se všemi daty dospět 

k jiným rozhodnutím či opatřením neţ byla ve skutečnosti učiněna.  
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5. Závěr 

 Tato diplomová práce je zaměřena na sledování vlivu změny metody konsolidace u 

jedné účetní jednotky na konsolidovanou účetní závěrku, a to prostřednictvím sestavení 

nové konsolidované účetní závěrky a následné její analýze. Teoretické část se nejdříve 

zabývala vysvětlením metody konsolidace a dalším prvkům s konsolidací související. 

Zároveň se bylo věnováno analýze konsolidovaných výkazů z teoretického hlediska. 

 

 V analýze problému se práce věnovala změně metody konsolidaci u jedné vybrané 

účetní jednotky z ekvivalenční metody na plnou metodu. Důvod byl v rozporu zařazení 

účetní jednotky v rámci Zprávy o vztazích a samotné účetní závěrky. Nejdříve došlo 

k vyjmutí ekvivalenční metody, přičemţ jediný prvek, který se v ní ponechal, byl 

konsolidační rozdíl, jelikoţ jeho výpočet a pouţití je neměnný pro všechny metody. Po 

vyjmutí bylo dceřiná společnost konsolidovaná plnou metodou. Následně byla 

sestavena nová konsolidovaná účetní závěrka celku. Původní konsolidovaná závěrka, 

nová konsolidovaná závěrka, mateřská a dceřiná společnost byly podrobeny finanční 

analýze pro zjištění dopadu na obraz konsolidované účetní závěrky.  

 

 Bylo zjištěno, ţe změna metody vedla ve většině případů k nevýraznému zhoršení 

výsledků. Změna výsledků je ovšem velmi malá, k ovlivnění obrazu konsolidované 

účetní závěrky změnou metody nedošlo. Na změnu výsledků nejvíce působili vysoké 

pohledávky, s tím související vysoké závazky a nízký výsledek hospodaření dceřiné 

společnosti.  
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Příloha č. 1: Organizační schéma konsolidované skupiny 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

  

Tatra, a.s. 

Tafonco, a.s. 

100% 

Regionální muzeum 

v Kopřivnici, o.p.s  

39% 

Tatra Americas 

Inc. 100 % 
ŠTF a.s. 

40 % 

Tatra 

Slovensko, s.r.o.                      

100 % 

Taforge, a.s. 

100 % 

Tatra Export, s.r.o. 

100 % 
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Příloha č. 2: Konsolidovaná účetní závěrka Tatra a.s. z výroční zprávy – rozvaha 

k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

     Aktiva celkem 5 045 867 

B.  Dlouhodobý majetek 1 452 566 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 42 694 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 380 988 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  7 231 

B.IV. Kladný konsolidační rozdíl  9 873 

B.VI. Cenné papíry v ekvivalenci  11 780 

C. Oběžná aktiva 3 512 248 

C.I. Zásoby 1 516 444 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 426 930 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 346 578 

C.IV. Finanční majetek 222 296 

D. Časové rozlišení 81 053 

  Pasiva celkem 5 045 867 

A. Vlastní kapitál  2 573 664 

A.I. Základní kapitál  2 069 753 

A.II. Kapitálové fondy 544 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 99 562 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -506 062 

A.V. 
Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových 
podílů 901 098 

A.V.1. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez 
menšinových podílů 899 117 

A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 1 981 

A.IV. Konsolidační rezervní fond 8 769 

B. Cizí zdroje 2 472 203 

B.I. Rezervy 470 878 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 231 

B.III. Krátkodobé závazky 1 293 170 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 700 924 

C.  Časové rozlišení 0 
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Příloha č. 3: Konsolidovaná účetní závěrka Tatra a.s. z výroční zprávy – VZZ 

k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

I. Tržby za prodej zboží 408 865 

A. Náklady za prodané zboží 313 355 

+ Obchodní marže 95 510 

II. Výkony 7 390 831 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 7 292 743 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnost 63 734 

II.3. Aktivace 34 354 

B. Výkonová spotřeba 5 365 383 

+ Přidaná hodnota 2 120 958 

C. Osobní náklady 1 442 313 

D. Daně a poplatky 7 862 

E. 
Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 140 803 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 99 832 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 82 052 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období  -145 221 

  Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu -1 448 

IV. Ostatní provozní výnosy 177 024 

H.  Ostatní provozní náklady 242 362 

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 629 091 

  Finanční výnosy 304 116 

  Finanční náklady 381 999 

* Finanční výsledek hospodaření -77 883 

Q Daň za běžnou činnost -347 909 

** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 899 117 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 

*** 
Konsolidovaný výsledek hospodaření bez podílu 
ekvivalence 899 117 

  
Konsolidovaný výsledek hospodaření bez podílu 
ekvivalence a bez menšinových podílů 899 117 

  Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 1 981 

  Menšinový výsledek hospodaření 0 

**** Výsledek hospodaření za účetní období 901 098 

***** Výsledek hospodaření před zdaněním 553 189 
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Příloha č. 4: Rozvaha mateřské společnosti 

k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

 

  Aktiva celkem 4 471 137 

B.  Dlouhodobý majetek 1 804 030 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 39 729 

B.I.1. Software 22 663 

B.I.2 Ocenitelná práva 733 

B.I.3 Nedokončení dlouhodobý nehmotný majetek 15 580 

B.I.4 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 753 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 198 391 

B.II.1. Pozemky 74 844 

B.II.2 Stavby 758 160 

B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 227 640 

B.II.4 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 27 811 

B.II.5 Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek 27 705 

B.II.6 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 82 231 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  565 910 

B.III.1 Podíly v ovládaných a řízeních osobách 544 836 

B.III.2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 1 030 

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 7 231 

B.III.4 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 12 813 

C. Oběžná aktiva 2 598 546 

C.I. Zásoby 1 031 427 

C.I.1 Materiál  408 606 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 392 249 

C.I.3 Výrobky 192 746 

C.I.4 Zboží 2 396 

C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby 35 430 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 421 482 

C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů 12 771 

C.II.2 Odložená daňová pohledávka 408 711 

C.III. Krátkodobé pohledávky 1 015 083 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 944 965 

C.III.2 Pohledávky za ovládanými osobami 4 899 

C.III.3 Stát - daňové pohledávky 13 742 

C.III.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 23 836 

C.III.5 Dohadné účty aktivní 2 181 

C.III.6 Jiné pohledávky 25 640 

C.IV. Finanční majetek 130 554 

C.IV.1 Peníze  723 

C.IV.2 Účty v bankách 129 831 

D. Časové rozlišení 68 561 



84 

 

D.I. Náklady příštích období 68 561 

  Pasiva celkem 4 470 137 

A. Vlastní kapitál  2 593 659 

A.I. Základní kapitál  2 069 753 

A.I.1 Základní kapitál  2 069 753 

A.II. Kapitálové fondy 544 

A.II.1 Ostatní kapitálové fondy 6 789 

A.II.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -6 245 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní  fondy ze zisku 86 251 

A.III.1 Zákonný rezervní fond 82 437 

A.III.2 Statutární a ostatní fondy 3 814 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -420 370 

A.IV.1 Neuhrazená ztráta minulých let -420 370 

A.V. Výsledek hospodaření za účetní období  858 481 

B. Cizí zdroje 1 876 478 

B.I. Rezervy 409 003 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1 430 

B.I.2 Ostatní rezervy 407 573 

B.II. Dlouhodobé závazky 7 231 

B.II.1 Dlouhodobé přijaté zálohy 7 231 

B.III. Krátkodobé závazky 825 384 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 386 305 

B.III.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 2 

B.III.3 Závazky k zaměstnancům 35 563 

B.III.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 20 251 

B.III.5 Stát - daňové závazky a dotace 5 242 

B.III.6 Krátkodobé přijaté zálohy 84 627 

B.III.7 Dohadné účty pasivní 285 315 

B.III.8 Jiné závazky 8 079 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 634 860 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 325 000 

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 309 860 

B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci 0 

C.  Časové rozlišení 0 
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Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztráty mateřské společnosti k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

I. Tržby za prodej zboží 409 013 

A. Náklady za prodané zboží 313 503 

+ Obchodní marže 95 510 

II. Výkony 5 539 073 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 528 997 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnost 3 636 

II.3. Aktivace 6 440 

B. Výkonová spotřeba 4 273 110 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 3 849 244 

B.2. Služby 423 866 

+ Přidaná hodnota 1 361 473 

C. Osobní náklady 759 229 

C.1 Mzdové náklady 555 572 

C.2 Odměny členům orgánů společnosti 848 

C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 201 782 

C.4 Sociální náklady 1 027 

D. Daně a poplatky 6 121 

E. Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 109 668 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 68 832 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 62 577 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období  -140 138 

IV. Ostatní provozní výnosy 186 282 

H.  Ostatní provozní náklady 271 941 

* Provozní výsledek hospodaření 547 189 

VI. Tržby z prodeje cenný papírů a podílů 1 065 

J. Prodané cenné a papíry a podíly 7 799 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 

VII.1 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízeních osobách a účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 20 869 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -24 776 

X. Výnosové úroky 2 672 

N. Nákladové úroky 39 301 

XI. Ostatní finanční výnosy 234 827 

O. Ostatní finanční náklady 278 084 

* Finanční výsledek hospodaření -40 975 

Q Daň za běžnou činnost -352 267 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 858 481 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 

**** Výsledek hospodaření za účetní období 858 481 

***** Výsledek hospodaření před zdaněním 506 214 
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Příloha č. 6: Rozvaha dceřiné společnosti 

k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

 

  Aktiva celkem 135 390 

B.  Dlouhodobý majetek 29 090 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 090 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  28 000 

C. Oběžná aktiva 103 985 

C.I. Zásoby 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 102 447 

C.IV. Finanční majetek 1 538 

D. Časové rozlišení 2 315 

  Pasiva celkem 135 390 

A. Vlastní kapitál  28 530 

A.I. Základní kapitál  3 000 

A.II. Kapitálové fondy 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 300 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 20 066 

A.V. Výsledek hospodaření za účetní období  5 164 

B. Cizí zdroje 106 860 

B.I. Rezervy 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 1 389 

B.III. Krátkodobé závazky 71 187 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 34 284 

C.  Časové rozlišení 0 
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Příloha č. 7: Výkaz zisku a ztráty dceřiné společnosti 

k 31. 12. 2007 v tis. Kč 

 

I. Tržby za prodej zboží 0 

A. Náklady za prodané zboží 0 

+ Obchodní marže 0 

II. Výkony 323 699 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 323 699 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnost 0 

II.3. Aktivace 0 

B. Výkonová spotřeba 298 900 

+ Přidaná hodnota 24 799 

C. Osobní náklady 18 617 

D. Daně a poplatky 0 

E. 
Odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 399 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období  0 

IV. Ostatní provozní výnosy 139 

H.  Ostatní provozní náklady 197 

* Provozní výsledek hospodaření 5 725 

  Finanční výnosy 17 742 

  Finanční náklady 18 303 

* Finanční výsledek hospodaření -561 

Q Daň za běžnou činnost 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5 164 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 

**** Výsledek hospodaření za účetní období 5 164 

***** Výsledek hospodaření před zdaněním 5 164 

 


