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Abstrakt 

Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na 

Ukrajině. V teoretické části práce budou přivedené informace nezbytné pro finanční 

analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy na základě učetních výkazů 

z let 2008, 2009, 2010. Zpracování proběhne pomocí jazyka Visual Basic for 

Applications v prostředí Microsoft Excel. 

Abstract 

The content of this work is the financial analysis of company "Univest PrePress" in 

Ukraine. The theoretical part will bring the information necessary for financial analysis, 

and practical part of the analysis will be performed on the basis of the financial 

statements from the years 2008, 2009, 2010. Processing will be using Visual Basic for 

Applications in Microsoft Excel. 
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ÚVOD 
Tržní ekonomika na Ukrajině získává na síle, ale bohužel s tím získává na síle i 

ekonomická krize, což je způsobeno jak politickými faktory v rámci země, tak i 

světovou hospodářskou krizí v zahraničí. Pokles poptávky a výroby, přerušení 

hospodářských vztahů, nízké platy, nedostatečná konkurenceschopnost ukrajinských 

zboží a další nepříznivé okolnosti byly katastrofou pro domácí podniky. Z tohoto 

důvodu je studie finanční situace jednou z priorit vedení ukrajinských podniků. 

Finanční situace - nejdůležitější vlastnost hospodářské činnosti podniku. 

Definuje konkurenceschopnost, potenciál obchodní spolupráce, posuzuje, do jaké míry 

jsou zaručeny ekonomické zájmy společností a její partnery ve finančních a 

průmyslových vztahů. Konkurenceschopnost může poskytnout pouze správné řízení 

obratu finančních a kapitálových zdrojů. 

Finanční analýza je posouzení finanční a ekonomické činnosti podniku v 

minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti. Cílem je zjistit stav finančního 

zdraví firmy, identifikovat slabiny, zdroje problémů, a objevit potenciální silné stránky, 

na které firma může spolehnout. 
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1 Cíle bakalářské práce 

Hlavní cíl této práce je zjistit finanční situaci společnosti "Univest PrePress". 

Identifikovat faktory, které ovlivňují finanční výkon společnosti, posoudit jejich 

dynamiku a sílu vlivu na ekonomiku podniku. Poskytují poradenství v oblasti 

finančního řízení a zlepšení finanční situace firmy "Univest PrePress". Finanční analýza 

se provede pomocí různých druhů ukazatelů: absolutních, rozdílových, poměrových a 

soustav ukazatelů. 

Zpracování finanční analýzy se provede v prostředí Microsoft Excel pomocí 

jazyka Visual Basic for Applications. 
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2 Teoretická východiska řešení 

Hlavním cílem finanční analýzy je poskytnout informace pro fungování 

podniku. Kvalita analýzy závisí na vstupních datech [12].  

Teoretické informace poskytují základ pro metody finanční analýzu podniku. 

Tyto údaje budu využívat ve své práci.  

 

2.1 Finanční analýza 

Analýza finanční a ekonomické aktivity slouží jako základ pro manažerské 

rozhodování. Podceňovat její význam pro efektivní fungování podniku by bylo špatné 

[5]. 

Finanční analýza je spojená s finančním účetnictvím, které dává informace pro 

finanční rozhodování pomocí finančních výkazů: rozvahy, výkazů zisků a ztrát a cash 

flow. Finanční účetnictví shromažd’uje, eviduje, třídí a dokumentuje údaje o 

hospodaření podniku [5]. 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Investoři vkládají do podniku kapitál za účelem jeho zhodnocení. Proto právě 

pro ně je prioritou mít data získané z finanční analýzy. 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím pro 

rozhodování a vedení firmy. 

Dodavatelé se ujistí, že firma je schopná platit své závazky včas. Seznamuje se 

především s krátkodobou prosperitu, solventnost, likviditu a dlouhodobou stabilitu. 

Zaměstnanci. zajímá, zda budou dostávat výplaty včas a v plném objemu. 

Banky a věřitelé žádají vidět nejvíce informací o finančním stavu dlužníka aby 

se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Stát zajímá kontrola plnění daňových povinností, rozdělování finanční 

výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou 

[3]. 

2.3 Zdroje finanční analýzy 
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Pro zpracování finanční analýzy použiváme standardní účetní výkazy: rozvahu, 

účet zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích podniku. Jsou to základní zdroje 

informací. 

Rozvaha popisuje finanční situaci firmy, a to stav majetku a zdrojů jeho krytí. 

Levá strana ukazuje aktiva společnosti, přehled vlastnictví firmy a další subjekty, které 

mu dluží. Pravá strana ukazuje, jak jsou aktiva firmy financována [2]. 

 

 

Obr. 1: Rozvaha 

Zdroj:[11] 

Výkaz zisků a ztrát dává přehled o nákladech a výnosech. Jsou obvykle 

používané k popisu finančního stavu [2]. 

Přehled o peněžních tocích podrobně zobrazuje peněžní prostředky uvedené 

v rozvaze. Člení se na provozní, investiční a finanční cash flow. Cash flow je důležitou 

části hodnocení kapitalového podniku.Ukazuje které přirustky a úbytky podnik vytvořil 

za konkretné obdobi a v jaké oblasti. 

Cash flow a výkaz zisků a ztrát jsou návázany na rozvahu. Každý z těchto 

výkazů detalizuje nejaké položky v rozvaze [6]. 

 

2.4 Metody finanční analýzy 

Základní metody finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Jsou to číselné 

vztahy, do kterých jsou vkládány finančně-účetní informace. Ukazatele se běžně 

vypočítávají dělením jedné položky druhou [5]. 

 Analýzy absolutních ukazatelů: 

o Horizontální analýza 
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o Vertikální analýza 

 Analýza rozdílových ukazatelů: 

o Čistý pracovní kapitál 

o Čisté pohotové prostředky 

 Analýza poměrových ukazatelů 

o Ukazatelé rentability 

o Ukazatelé aktivity 

o Ukazatelé zadluženosti 

o Ukazatelé likvidity 

 Analýza soustav ukazatelů 

2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů  

Tato analýza získává data z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Sleduje absolutní 

změny dat v čase a jejích procentní změny [15]. 

2.4.1.1 Horizontální 

Změny sledujeme po jednotlivých řádcích, horizontálně, odtud plyne i název 

analýzy [15]. 

  

Absolutní změna=běžné období - předchozí období (2.1) 

 

 

2.4.1.2 Vertikální 

Vertikální analýza se používá pro vypočet jednotlivých položek majetku a jeho 

zdrojů kryti. Ze strukturu aktiv a pasiv můžeme posoudit z jakých hospodářských 

prostředku je podnik složen a odkud čerpají kapitál na jích pořízení. Na rovnováze 

majetku a kapitálu zaleží ekonomická stabilita firmy.  

Pro výpočet procentní vyjádření bereme velikost tržeb z výkazu zisků a ztrát a 

velikost celkových aktiv z rozvahy. 

Změna v % = 
                             

                
 x 100 

(2.2 ) 
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Primární výhodou vertikální analýzy je ji nezávislost na meziroční inflace a tím 

dává možnost srovnávat výsledky z různých let [15]. 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

2.4.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je součást aktiv a oběžného majetku. Je to efektivní 

nástroj měření činnosti podniku, protože není zatížen splatou krátkodobých závazků. 

Optimální výše ČPK závisí na délce obratového cyklu peněz a ovlivňuje schopnost 

podniku platit své závazky. Stanovená výše ČPK je dobrým znamením pro věřitele, ale 

přebytek může znamenat špatné používání prostředků. Dlouhodobá aktiva by měla být 

financována z dlouhodobých zdrojů a krátkodobá z krátkodobých zdrojů [14]. 

 

ČPK=oběžná aktiva-krátkodobá cizí pasiva (2.3 ) 

 

2.4.2.2 Čisté pohotové prostředky 

Pod peněžními prostředky rozumíme hotovost a běžné účty v bancích [14]. 

 

ČPP=pohotové peněžní prostředky-okamžitě splatné závazky (2.4 ) 

 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Jsou velké množství poměrových ukazatelů, které lze zjistit z výkazu zisků a 

ztrát a rozvahy. Nejčastěji se člení na tyto typy: 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele likvidity 

Po výpočtu ukazatelů je musíme srovnat s nějakým standardem, protože 

v opačném případě nevíme, zda jsou hodnoty příliš vysoké nebo příliš nízké [14]. 
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2.4.3.1  Ukazatele rentability 

Rentabilita představuje nám jak je podnik ziskový. Proto důraz je kladen na 

výkaz zisků a ztrát. Jsou to ukazatele, u kterých v čitateli dosazujeme různé druhy zisku, 

a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu nebo tržby. 

Ukazatele rentability používají k hodnocení celkové efektivnosti činnosti 

podniku. Nejvíce k nim přihlížejí akcionáři a potenciální investoři. 

Nejčastěji jsou používané tyto ukazatele [1]: 

 Rentabilita celkových vložených aktiv 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita vloženého kapitálu 

 Rentabilita tržeb 

Používáme následující druhy zisku pro výpočet rentabilit: 

 EBIT-zisk před zdaněním. Používá se když srovnáváme různé firmy. 

EBIT=EAT+daň z příjmu+nákladové úroky [14] (2.5) 

 

 EAT-čistý zisk (zisk po zdanění). Zisk po vyčtu daně, který můžeme 

dělit na dividend akcionářů a nerozdělený zisk [13]. 

 EBT-provozní zisk zvýšený nebo snížený o výsledek hospodaření. 

Používá se když srovnáváme různé firmy s různým daňovým zatížením. 

EBT = EAT+daň z příjmu [14] (2.6) 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Hodnotí celkovou výnosnost podnikání, kolik Kč zisku získává z 1 Kč 

vložených aktiv. Ukazuje, jak efektivně podnik využívá svá aktiva [4]. 

ROA = 
   

               
  

(2.7) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu(ROE) 

Tento ukazatel zobrazuje zisk jako výnosnost kapitálu vloženého akcionáře. 
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ROE = 
   

      í      á 
 (2.8) 

 

Rentabilita vloženého kapitálu(ROI) 

Ukazatel nás informuje, jak pracuje investovaný do podniku kapitál [16]. 

Doporučená hodnota ukazatele je mezí 12 až 15% [4]. 

 

ROI = 
    

               
 (2.9) 

 

Rentabilita tržeb(ROS) 

Čím vyšší je hodnota rentability tržeb, tím lepší je situace v podniku. Do 

jmenovatele se zahrnuje veškeré tržby [12]. 

 

ROS = 
   
     

 
(2.10) 

 

V případě, že budeme porovnávat různé firmy, bychom použili EBIT [3]. 

2.4.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak firma umí využívat investované finance, jak 

hospodaří s aktivy podniku, které složky aktiv mají vliv na likviditu [12]. 

Obrat aktiv 

Příliš nízká hodnota ukazatele znamená, že společnost má přebytek aktiv, 

například nadměrná vybavenost [7]. 

Doporučené hodnoty jsou v rozpětí 1,6 – 3. Když hodnota < 1.6 znamená to, že 

společnost má přebytek majetku, což zapříčiňuje zvýšení nákladů na údržbu a to vede 

k poklesu zisku. Víc než 3 znamená nedostatek majetku [4]. 

 

Obrat aktiv = 
     

      
 

(2.11) 

 

Obrat zásob 

Ukazuje, kolikrát za rok se přemění zásoby na skladu [15]. 
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Obrat zásob = 
  ž  
 á    

 
(2.12) 

 

Doba obratu zásob 

Ukazuje, jak dlouhá doba uplyne od momentu nákupu zásob do jejich spotřeby 

[15]. 

 

Doba obratu zásob = 
      

           
 

(2.13) 

 

Doba splatnosti pohledávek 

Doba, kterou firma čeká, pokud budou splacené její pohledávky. Po dobu od 

předání výrobku do momentu zaplacení poskytuje odběrateli obchodní úvěr [15]. 

 

Doba splatnosti pohledávek = 
          

           
 

(2.14) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Doba splatnosti krátkodobých závazků je doba za kterou podnik průměrně splácí 

své závazky [15]. 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = 
                  

           
 

(2.15) 

 

Obvykle se porovnává doba splatnosti pohledávek a závazků. Podnik se vždy 

snaží snížit termín, za který mu budou uhrazené pohledávky, a prodloužit dobu, po 

kterou může nesplácet závazky [14]. 

2.4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Poměřuji cizí a vlastní zdroje [14]. 

Zadluženost není jenom negativní charakteristika. Její růst může zvýšit 

rentabilitu podniku a tak i jeho tržní hodnotu. Jako negativní jev může přivést k finanční 

nestabilitě a neschopnosti splatit dluh [15]. 
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Celková zadluženost 

Celkový dluh se skládá jak z dlouhodobých tak i krátkodobých závazků. Pro 

věřitele je lepší kdy podnik je vice financován vlastními zdroje [2]. 

Doporučená hodnota je v rozmezí 30% až 60% [7]. 

 

Celková zadluženost = 
             
              

 
(2.16) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je opačná hodnota k celkově zadluženosti. 

Vyjadřuje, jak podnik je financován vlastními zdroji [12]. 

Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování měl by rovnat 1 

[15]. 

 

Koeficient samofinancování = 
               
              

 
(2.17) 

 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel udává informace o tom jak rychle podnik schopen splatit své závazky, 

za kolik let. Průměrná vyhovující hodnota tohoto ukazatele by měla být 4 roky [8]. 

 Pro podnik je dobře, když hodnota klesá [7]. 

 

Doba splacení dluhů = 
                            

                  
 [8] 

(2.18) 

 

2.4.3.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje schopnost jednotkové složky majetku rychle a bez velkých 

útrat přeměnit se v hotovost a likvidita podniku je to jeho schopnost hradit všichni své 

závazky. Nedostatek likvidity vede k platební neschopnosti a dál k bankrotu.  

Výsledky využívají různé cílové skupiny, a každá skupina vyžaduje jinou úroveň 

likviditu [17]. 

Běžná likvidita 
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Běžná likvidita ukazuje, kolikrát může oběžný majetek pokryt krátkodobé 

závazky. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím má vyšší platební schopnost. Hodnota 

ukazatele je v rozmezí 1,5-2,5 [12]. 

 

Běžná likvidita= 
  ěž á       

  á      é  á     
 

(2.19) 

 

Pohotová likvidita 

U pohotové likvidity platí, aby čitatel byl stejně velký jako jmenovatel, vztah 1:1 

až 1,5:1. V případě vztahu 1:1 znamená to, že podnik může splatit své závazky bez 

toho, aby došlo k výprodejů zásob. Vyšší hodnota ukazatele není dobré znaménko pro 

akcionáře a vedení podniku, protože přebytek oběžných aktiv znamená špatné řízení 

finančních prostředků, což může mít nedobrý vliv na celkovou výnosnost vložených 

prostředků [12]. 

 

Pohotová likvidita= 
                    

                  
 

(2.20) 

 

Okamžitá likvidita 

Do ní vstupují jenom nejlikvidnější položky rozvahy a to peníze na běžných 

účtech v bancích a hotové peníze a také volně obchodovatelné cenné papíry. 

Doporučována hodnota je v rozmezí 0,9-1,1. Nedodržení tohoto rozmezí nemusí 

znamenat, že firma má finanční potíže a je doporučená detailní analýza krátkodobých 

finančních zdrojů [12]. 

 

Okamžitá likvidita= 
                           

                
 

(2.21) 
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2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Na základě toho, že jedné ukazetele mohou dávat podniku pozitivní hodnocení a 

současně s tím jiné ukazatele mohou dávat negativní výsledek, byly vymyšlení soustavy 

ukazatelů, které by hodnotili podnik, jak na tom je pouze jedním číslem [14]. 

Tyto hodnoty však dávají jenom povrchní znalosti, jak na tom podnik stojí. Je 

vhodné pro rychlé porovnávání různých podniků. Větší počet zpracovaných ukazatelů 

v indexu dávají detailnější informace o finanční situaci firmy, ale to může vést 

k zatížení interpretaci výsledků [12]. 

2.4.4.1 Altmanův index finančního zdraví 

Spadá mezi bankrotní modely. Hodnotí finanční zdraví podniku, hrozí-li mu 

bankrot [15]. 

Altmanův index představuje, jak souhrnně vyhodnotit činnost podniku, zahrnuje 

ukazatele ziskovosti, zadluženosti, likvidity struktury kapitálu [14]. 

 

Z = 0,717*X1+0,847*X2+3,107*X3+0,42*X4+0,998*X5 (2.22) 

 

X1 = 
                      

      
 

X2 = 
                             

      
 

X3 = 
    
      

 

X4 = 
               
           

 

X5 = 
     
      

 

(2.23) 

 

Hodnocení výsledků se provádí podle rozsahu od 1,2 až do 2,9. 

Tabulka 1: Rozsah hodnocení Altmanového indexu 

 

Zdroj: vlastní zpracování

Hodnota < 1,2 Je podnik přímo ohrožen bankrotem 

Rozmezí: 1,2 - 2,9 Šedá  zóna 

Hodnota > 2,9 Nehrozí bankrot 
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2.4.4.2 Index bonity 

Čím větší je index bonity, tím lepší je finanční zdraví podniku [15]. 

 

B = 1,5*X1 + 0,08*X2 + 10*X3 + 5*X4 + 0,3*X5 + 0,1*X6 (2.24) 

 

Index se počítá pomocí následujících šesti ukazatelů:  

 

X1 = 
           

                   
 

X2 = 
              

           
 

X3 = 
    

              
 

X4 = 
    

     
 

X5 = 
      

     
 

X6 = 
     

              
 

(2.25) 

 

Pro hodnocení používají následující rozmezí: 

Tabulka 2: Rozsah hodnocení indexu bonity 

(-3) - (-2) Extrémně špatné 

(-2) – (-1) Velmi špatné 

(-1) - 0 Špatné 

0 - 1 Problemné 

1 - 2 Dobré 

2 a vice Velmi dobé 

 

Zdroje: vlastní zpracovaní, [15] 

 

2.5 Nástroj pro zpracování finanční analýzy 
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2.5.1 Prostředí Microsoft Office Excel 

Excel je tabulkový procesor. Sešit Excelu je velmi podobný papírovému sešitu. 

Obsahuje listy, do kterých možná vkládat grafy, obrázky, provádět výpočty pomocí 

různých matematických, statických, logických, finančních funkcí, využití maker. 

Grafy nám umožňují přehledné znázornění nepřehledných čísel v tabulce. Grafy 

jsou propojení s tabulkou, z které údaji využívají, znamená to, že když se změní údaje 

v tabulce, graf se automaticky změní. 

Funkce můžete vkládat třemi způsoby: ručně, z výběru menu, přes okno vložit 

funkce. 

Makra se používají pro zrychlení často se opakujících funkcí [10]. 

2.5.2 Jazyk VBA 

Visual Basic for Application je upraven pro balíček Microsoft Office a vychází 

z Visual Basic. Je v každém produktu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access atd. 

VBA nám umožňuje práce s objekty (sešity, listy, formuláře atd.),  přiřazení jim 

různých vlastnosti, napsání a použití složitých funkcí a procedur  [10]. 

Formulář tvoří základní část aplikace. Jsou hodně různých vzhledů formuláře: 

hlášení výsledků, upozornění, formuláře pro zadávání a výběr dat. Do formuláře 

můžeme vkládat různé ovládací prvky [9]:  

 tlačítka (CommandButton) 

 pole se seznamem (ComboBox) 

 přepínač (OptionButton) 

 textové pole (TextBox) 

 seznam (ListBox) 

 rolovací prvek (Scrollbar) 

 zaškrtávací pole (CheckBox) 

 vstupní pole (InputBox). 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Charakteristika podniku 

Mise společnosti: Univest PrePress s.r.o. - mladost a zkušenost, pružnost a 

pevnost, stabilita a trvalý rozvoj. Snaží se být společností s prestižní spolupráci, práce 

ve kterém je zajímavá. Vytváří a pomáhá vytvářet, řeší úkoly a věří, že nic není 

nemožné! 

Historie vývoje:  Univest PrePress vchází v polygrafický holding Univest 

marketing a začalo své existence 1. ledna 1995 jako grafické studio s 5 počítači, 

digitálním fotoaparátem Apple a grafickým tabletem Wacom, které byly přivezeny na 

základě smlouvy z USA. Ve velmi krátké době oddělení se stalo jedním z předních 

designérských studia v Ukrajině, poskytující služby pro návrh plošných produktů pro 

desítky velkých firem.  

 V roce 1998 se všechny výrobní předtiskové přípravy přidělené značce 

"Univest PrePress". 

 V roce 2000-2001, značné investice do technického vybavení. Instaluje: 

plně automatický komplex, založený na báze imagesettoru bubnového 

typu první třídy formatu B1 Agfa Avantra 44S, systém workflow 

předtiskové přípravy Agfa Apogee s.2 . 

 V roce 2002, na základě pracovní skupiny, vytvořené oddělení z prodeje 

služeb před tiskem, které nabízí na trh Ukrajiny následující služby: 

design a uspořádání, fotografování, skenování a barevné korekce, 

příprava před tiskem, separace barev a výroba fotografických forem, 

výroba analogového a digitálního barevného nátisku, malý digitální a 

velkoplošný tisk. 

 V roce 2003, nový klient - "Metro Cash & Carry Ukrajina" - stává 

jedním z hlavních zákazníků, pro kterého provádějí celé řady 

předtiskových služeb: fotografie, skenování, design a rozvržení 

propagačních materiálů, separace barev. Začali práce s největšími 

vydavateli, "Independent Media" (časopisy Cosmopolitan, FHM a Men’s 
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Health) a "Burda" ("Dobré rady", "Mé dítě", Oops!) na dokončení 

předtiskové přípravy publikací. 

 V listopadu 2003 v nové kanceláře bylo otevřeno fotoateliér (50 metrů 

čtverečních). Je vybaven vším potřebným profesionálním vybavením 

Nikon, Mamiya, Hensel, Manfrotto. 

 V září 2004 se s otevřením nového trendu digitálního tisku rozsah služeb 

poskytovaných naší společností rozšiřuje. Provozujeme mini tiskárnu na 

základě Xerox DC12, a různé dokončovací zařízení pro výrobu 

naléhavých malých tiráže. Také, v září 2004 v tiskárně "Univest Print" 

běží komplex přímé expozici desky CTP Agfa Galileo VXT, který 

rozšířil možnosti a umožnil vytvořit nové standardy kvality a efektivity. 

 V březnu 2006, "Univest PrePress" rozšiřuje svůj digitální tisk. Zahájila 

svůj vlastní komplex velkoformátového tisku na báze tiskárny Scitex 

Vision Premium XLJet 3 +. Společnost nabízí svým klientům komplex 

všech předtiskových a digitálních tiskových služeb pro všechny velikosti 

z jednoho zdroje. 

 V roce 2007  byl instalován nový pro Ukrajinu digitální průmyslový stroj 

HP Indigo- 5500. Tiskne v rozlišení až 317 * 450 mm a hmotnosti až 

350g/m2 s maximální rychlostí 2000 l / hod. 

 2010 - Park zařízení typu "velkoplošný tisk", pracují zcela nové vybavení 

od předních značek HP, Scitex, Mimaki, OCE. Nyní jsou obrazy tištěné 

na průhledném pláště, barevném papíre a průhledné lepicí pásce, budou 

jasné a plné. 

 V roce 2011, «Univest PrePress» provedla testování nové alternativní 

technologie laminování velkoformátové produkce, aby výrobky o 

celkové výměře 50 m
2
. mohly být chráněny pomocí tekutého laku, který 

umožní zákazníkům získat konkrétní úspory nákladů. 

 

3.1.1 Druhy aktivity, seznam výrobků a služeb. 
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Obr. 2: Druhy výrobků 

Zdroj: [18] 

 

Aktivity společnosti současně zaměřené na splnění požadavků širokého spektra 

zákazníků v různých tiskových produktů, jakož i poskytování tiskových služeb 

společnosti-partnerům: nakladatelství, reklamní agentury. 

 Reklamní podporu obchodních řetězců: Příprava adresářů, profesionální 

fotografie výrobků, layout. 

 Grafické studio - vypracování firemního stylu a zveřejnění jeho tvůrčí, 

umělecké a konstrukčních prvků tištěných produktů, od konceptu až po 

předtiskovou přípravu, vývoj stylu. 

 Reklamní fotografie. V současné době firma disponuje prostornou 

místností o rozloze 320 m2., a moderním profesionálním vybavení pro 

fotografování. 

 Studio předtiskové přípravy se zabývá obrázky libovolné složitosti, 

připravuje návrhy pro tisk na různých tiskárnách, poskytuje služby pro 

komplexní přípravu publikací pro tisk pro mnoho mezinárodních 

vydavatelů na evropský model (Skenování, barevné korekce, retuše 

umění, koláž, rozvržení ověřování, opravy chyb, školení PDF soubory, 

atd.). 

 Centrum předtiskové přípravy. Hlavními produkty jsou foto formy, 

soubory pro tisk, různé druhy barevných vzorků: digitální nátisk, 
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analogový nátisk. Barevný vzorek- významný technologický produkt při 

výrobě tištěných produktů. Ve stadiu výroby důkazy mohou ověřit 

správnost barevných výtažků k tisku Edition, který se vyhýbá značné 

náklady vzhledem k případné chyby předtiskové přípravy. 

 Digitální tisk. V naše digitální tiskárně si můžete objednat jakýkoli 

výrobek oběhu od 1 do stovek tisíců výtisků (vizitky, obchodní katalogy, 

kalendáře, pohlednice, záznamy, zápisníky, samolepky, etikety, 

fotoknihy, obaly). 

 Velkoformátový tisk. Výroba tištěných materiálů pro vnitřní a venkovní 

velkoformátové reklamy (billboardy a citylighty). Výzdoba nákupních 

centrů, UV tisk na sklo, zrcadlo, plakát a plátno. 

 

 

Obr. 3: Výrobky 

Zdroj:  [18] 

 

3.1.2 SWOT analýza 

Analýza popisuje vnitřní okolí firmy pomocí silných a slabých stránek 

společnosti a vnější okolí pomocí hrozeb a příležitostí. 

Silné stránky 

Dneska drtivá většina reklamního tisku pro domácí spotřebitele je vytištěno na 

Ukrajině, což znamená dobrou úroveň vývoje polygrafického průmyslu. 

Aby bylo možné považovat společnost za plnohodnotného "hráče” na trhu v 

tomto odvětví, společnost “Univest PrePress” má následující výhody oproti ostatním 

společnostem: 
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 Pracovníci - největší centrum společnosti, určuje jeho úspěch. “Univest 

PrePress” nabízí opravdovou příležitost profesního růstu, investice zisky 

zpět do školení zaměstnanců, poskytuje jim moderní a komfortní 

kanceláře na pracovišti, pozorná ke každému názoru, podílí se na 

úspěchu se zaměstnanci. Společnost spojila do jednoho týmu odborníky 

v oboru výtvarného umění, žurnalistiky, logistiky, účetnictví, auditu a 

financí, reklamy a prodeje. Přítomnost těchto odborníků zajištuje, že 

zákazníci společnosti získají nejlepší možné služby a výsledky. 

 Členství v holdingu. “Univest PrePress” nachází se ve velkém 

polygrafickém holdingu “Univest marketing". V současné době, "Univest 

Marketing" - holdingová společnost s progresivní, obchodní, 

společenskou a firemní kulturou, která se skládá ze tří společností: 

"Univest média", "Univest Print" a "Univest PrePress", které 

zaměstnávají více než 1.500 zaměstnanců. 

 Certifikace Fogra. V únoru 2010 společnost "Univest PrePress" byla 

certifikovaná ve výrobě digitálních barevných vzorků v rámci programu 

Mezinárodního institutu Fogra. Je to první ukrajinská společností, která 

získala toto osvědčení. Certifikát N 23 736 vydaný výzkumným 

střediskem evropského polygrafického průmyslu, potvrzuje, že jejich 

barevné vzorky skutečně odpovídají normě ISO 12647-7:2007. 

 Virtuální obchod. Letos v létě, "Univest PrePress" se stal distributorem 

softwaru DigiLabs. Klient obdrží od "Univest PrePress" právní 

softwarový produkt, s jehož pomocí děla si své vlastní značkový portál 

pro příjem objednávek na fotoalbůmy. 

 Úroveň plnohodnotného podniku. “Univest PrePress” má všechny 

vlastnosti plnohodnotného obchodního podnikání, spíše než vnitřní 

zprostředkovatel v oblasti tiskových služeb. Společnost popisuje všechny 

obchodní a technické procesy, jsou zavedení automatické řídící software, 

automatizované průmyslové stroje a zařízení s nízkým podílem ruční 

práce. Ve společnosti práce je kladená na tok, kde zákazník obdrží 

nejlepší ceny a kvality. 

Slabé stránky 



29 
 

Mezi vlastní slabé stránky společnosti patří: 

 Nedostatek kontroly kvality dodávky materiálů. Zakoupené materiály 

nejsou předmětem řádné vstupné kontroly kvality, a není žádný systém 

požadavků na dodavatele v případě vydání vadného zboží z důvodu 

špatné kvality surovin. Neexistuje žádný systém sběru a analýzy údajů o 

objemech dodávek a analytické kontroly podílu jednotlivých dodavatelů 

společnosti. 

 Neexistuje systém kontroly zmetků a odpadů. 

 Část výrobních operací společnosti se musí provádět pomoci 

subdodavatelů, pomocí zařízení jiných společností, to znamená, že cena 

konečného produktu roste. 

 Nedostatek vhodných kancelářských a průmyslových prostorů. 

 Všechny kanceláří, sklady a průmyslové objekty jsou pronajaté. 

Příležitostí 

 Postupně se rok od roku společnost rozšiřuje svůj park zařízení, takže 

odmítá služby cizích organizací a cenově zlevňuje konečný produkt. 

 Na začátku říjnu 2011 park zařízení kyjevské společnosti "Univest 

PrePress" doplnil se o nové velkoformátové UV tiskárny Océ Arizona 

550 XT (prodejce - PaperHOUSE) a průmyslové řezací plotr Zund G3, 

který umožní společnosti pracovat s materiály 2,5 x3 m. 

 Testuje různé techniky a způsoby tisku a chránění hotové produkce. 

 Společnost rozšiřuje spektrum poskytovaných služeb a tím přilákává 

nové zákazníky. 

 Vyhrála tender Euro 2012 na velkoformátový tisk billboardů s 

informacemi o Euro 

Hrozby 

 Zpomalení ekonomického rozvoje Ukrajiny. Padající tiráže, snižuje se 

počet objednávek, tiskárny dnes soutěží ne pro jednotlivé zákazníky, ale 

pro jednu objednávku. 
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 Situace na trhu v zemi podporuje vznik firem "jednoho dnu", kteří 

spekulují na žádost klienta co nejvíce ušetřit a tisknou nekvalitní výrobky 

s primitivní tiskovou úpravou, "kazí" zákazníky potlačenými ceny. 

 Vysoká míra daňového zatížení ze strany státu. 

 

3.2 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává absolutní a procentní přírůstek majetku, zdrojů 

kryti, výnosů a nákladů. 

 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv 

Vybrané položky aktiv Změna 2009-2010 Změna 2010-2011 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 3345,00 19,09 12281,00 58,85 

Stálá aktiva -1087,00 -9,82 5840,00 58,53 

Dlouhodobý nehmotný majetek -1044,00 -74,62 -306,00 -86,20 

Dlouhodobý hmotný majetek -43,00 -0,46 6146,00 66,08 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 4430,00 69,12 6415,00 59,18 

Zásoby  919,00 34,24 3459,00 96,00 

Dlouhodobé pohledávky 1837,00 70,93 1112,00 25,12 

Krátkodobé pohledávky 225,00 49,34 1904,00 279,59 

Krátkodobý finanční majetek 1449,00 213,40 -60,00 -2,82 

Časové rozlišení 2,00 4,08 26,00 50,98 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Aktiva celkem 

Za období 2009-2011 celková aktiva se neustále rostou, za období 2009-2010 

jen 19% a v rocích 2010-2011 už o skoro 60%. Je velký narůst jak stálých tak i 

oběžných aktiv. 

Stálá aktiva 
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Mezi lety 2009 a 2010 hodnota stálých aktiv klesla skoro na 10%, protože klesla 

hodnota dlouhodobého nehmotného majetku a softwaru o skoro 75%. V roce 2011 

dlouhodobý nehmotný majetek také klesl oproti roku 2010 a to až na 86% z důvodu 

snížení softwaru. V rocích 2009-2010 dlouhodobý hmotný majetek měl velmi malý 

pokles, a v rocích 2010-2011 vzrostl o 66%. Dlouhodobým finančním majetkem 

nedisponuje. 

Oběžná aktiva 

Za období 2009-2011 oběžná aktiva neustálé roste, jedině v rocích 2010-2011 

došlo ke snížení kolem 3% u krátkodobých finančních prostředků a to snížení množství 

peněz v pokladně a na vkladovém účtu. Dlouhodobé pohledávky za období vzrostli na 

70%, ale v rocích 2010-2011 už jenom na 25%. Značnou mírou rostou krátkodobé 

pohledávky, za období 2010-2011 se zvýšily na 279%.  

Časové rozlišení 

Časové rozlišení roste a to náklady příštích období. Firma platí dopředu nájemné 

za výrobní a kancelářské prostory. V období 2009-2010 se zvýšilo o 4%  a za období 

2010-2011 na 51%.  

 

 

Graf 1: Vývoj vybraných položek aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv 

Vybrané položky pasiv Změna 2009-2010 Změna 2009-2010 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 3345,00 19,09 12281,00 58,85 

Vlastní kapitál 2194,00 28,27 4932,00 49,54 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 

VH běžného účetního období 2115,00 2677,22 2735,00 124,66 

VH minulých let 79,00 1,04 2197,00 28,65 

Cizí zdroje 1151,00 11,79 7349,00 67,35 

Dlouhodobé závazky -1308,00 -31,16 -597,00 -20,66 

Krátkodobé závazky 2459,00 44,21 7499,00 93,49 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pasiva 

Celková pasiva rostou. Je nárůst jak vlastního kapitálu tak i cizích zdrojů. 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál se k roku 2011 zvětšil o skoro 50%, díky růstu výsledku 

hospodaření. Základní kapitál se nemění. Výsledek hospodaření běžného období a 

minulých let rok od roku roste. 

Cizí zdroje 

Za období 3 let cizí zdroje vzrostli na 67%. Společnost snižuje dlouhodobé 

závazky v rocích 2009-2010 o 31%, a v rocích 2010-2011 - o 20%, společnost 

vyplavuje  leasing za pořízení zařízení. Pořad čerpá krátkodobých závazku. V roce 2011 

je nárůst krátkodobých závazků až o 93,5%. Společnost nevyužívá bankovních úvěrů a 

výpomoci. 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení je nulové. 
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Graf 2: Vývoj vybraných položek pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Ukazuje meziroční růst výnosů a nákladů.  

 

Tabulka 5: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

Vybrané položky VZZ Změna 2009/2010 Změna 2010/2011 

  v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Tržby za prodej zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výkony 24312,00 48,98 22518,00 30,45 

Přidaná hodnota 896,00 5,17 -301,00 -1,65 

Provozní hospodářský výsledek 3140,00 10129,03 2574,00 81,17 

VH za účetní období  2118,00 2647,50 2732,00 124,29 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tržby za prodej zboží 

Firma nemá příjmu z tržeb za prodej zboží, obchoduje pouze s vlastními 

výrobky a službami. 

Výkony  

Výkony se zvyšují právě díky tržbám za vlastní výrobky a služby. V roce 2010 

se vzrostlí skoro o 50% oproti roku 2009, ale v roce 2011 je vidět určitý pokles tempa 

růstu, od roku 2010 vrostli jenom na 30%. 
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Za období 2009-2010 vykazovala růst o přibližně 5%, ale v roce 2011 už je 

pokles a to o něco víc než 1,5%, a to přesto že výkonová spotřeba příliš vzrostla, a to 

hlavně náklady na služby. 

Provozní hospodářský výsledek 

V roce 2010 je vidět nesrovnatelný růst provozního hospodářského výsledku, tak 

jak za období 2009 – 2010 nárůst stanoví 3140 tis. Kč., a to právě díky nárůstu tržeb a 

ostatních provozních výnosů. Za období 2010-2011 růst stal méně prudký, ale je 

udržení vysokých hodnot, je nárůst víc než 80%. 

VH za účetní období 

V roce 2010 je velký nárůst, díky výraznému skoku provozního výsledku 

hospodaření. V roce 2011 stanovil 124%. 

 

 

Graf 3: Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3 Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje poměř jednotlivých složek aktiv, pasiv, výnosů  

nákladů k celku. 

3.3.1 Vertikální analýza aktiv 
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Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv 

Vybrané položky aktiv 2009 2010 2011 

  částka v % částka v % částka v % 

Aktiva celkem 17522,00 100,00 20867.00 100,00 33148,00 100,00 

Stálá aktiva 11064,00 63,14 9977,00 47,81 15817,00 47,72 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1399,00 7,98 355,00 1,70 49,00 0,15 

Dlouhodobý hmotný majetek 9344,00 53,33 9301,00 44,57 15 447,00 46,60 

Dlouhodobý finanční majetek 321,00 1,83 321,00 1,54 321,00 0,97 

Oběžná aktiva 6409,00 36,58 10839,00 51,95 17254,00 52,05 

Zásoby  2684,00 15,32 3603,00 17,27 7 062,00 21,30 

Dlouhodobé pohledávky 2590,00 14,78 4427,00 21,22 5 539,00 16,71 

Krátkodobé pohledávky 456,00 2,60 681,00 3,26 2 585,00 7,80 

Krátkodobý finanční majetek 679,00 3,88 2128,00 10,20 2 068,00 6,24 

Časové rozlišení 49 0,28 51 0,24 77 0,23 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stálá aktiva 

V roce 2009 stálá aktiva tvoří větší částku aktiv, a to zejména 63%. Ale v rocích 

2010-2011 podíl stálých a oběžných aktiv je zhruba 50:50. Ve stálých aktivech je větší 

část tvořena dlouhodobým hmotným majetkem. 

Oběžná aktiva 

Většinu oběžných aktiv po dobu tří let skládají zásoby a dlouhodobé 

pohledávky. 

Časové rozlišení 

Časové rozlišení pomalu roste ale má velmi malý podíl na celkových aktivech, 

v rocí 2011 stanovilo jenom 0,23% od celkových aktiv. 
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Graf 4: Struktura aktiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.2 Vertikální analýza pasiv 

 

Tabulka 7: Vybrané položky pasiv 

Vybrané položky pasiv 2009 2010 2011 

  částka v % částka v % částka v % 

Pasiva celkem 17522,00 100,00 20867,00 100,00 33148,00 100,00 

Vlastní kapitál 7762,00 44,30 9956,00 47,71 14888,00 44,91 

Základní kapitál 94,00 0,54 94,00 0,45 94,00 0,28 

VH běžného účetního období 79,00 0,45 2194,00 10,51 4929,00 14,87 

VH minulých let 7589,00 43,31 7668,00 36,75 9865,00 29,76 

Cizí zdroje 9760,00 55,70 10911,00 52,29 18260,00 55,09 

Reservy 0,00 0,00 0,00 0,00 447,00 1,35 

Dlouhodobé závazky 4198,00 23,96 2890,00 13,85 2293,00 6,92 

Krátkodobé závazky 5562,00 31,74 8021,00 38,44 15520,00 46,82 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Podíl vlastního kapitálu na financování je během 3 let v rozmezí 44-48%. Na 

vlastním kapitálu nejvíce podílel VH minulých let ale s každým rokem klesal, v roce 

2011 byl kolem 30%. Naopak VH běžného účetního období roste, jestliže v roce 2009 

jeho podíl byl jenom 0,45%, to v roce 2011 to už přibližně 15%. Podíl základního 

kapitálu rok od roku klesá, v roce 2011 je jenom 0,28%.  

Cizí zdroje 

Podíl cizího kapitálu na financování je během 3 let v rozmezí 52-56%. Od roku 

2009 společnost výrazně snížila své dlouhodobé závazky, v roce 2009 byli skoro 24%  a 

už v roce 2011 jenom neúplných 7%. Ale využívaní krátkodobých závazků roste, jejich 

podíl na cizích zdrojích roste, v roce 2009 to bylo zhruba 32%, a už v roce 2011-kolem 

47%. Bankovní úvěry a výpomoci společnost nevyužívá. 

Časové rozlišení 

Výnosy a výdaje příštích období neobsahuje. 

 

 

Graf 5: Struktura pasiv 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.3 Vertikální analýza výnosů 

Ukazuje, jak se podílí jednotlivé druhy výnosů na celkových výnosech. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza výnosů 

Vybrané položky výnosů 2009 2010 2011 

  částka v % částka v % částka v % 

Výnosy celkem 49 880 100,00 75 226 100,00 100 858 100,00 

Provozní výnosy 49 824 99,888 75 118 99,86 100 037 99,19 

Výkony 49 634 99,507 73 946 98,30 96 464 95,64 

Finanční výnosy 2 0,004 108 0,14 821 0,81 

Mimořádné výnosy 54 0,108 0 0,00 0 0,00 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší částka z výnosů v každém ze sledovaných roků připadá na provozní 

výnosy, a to právě na tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Mimořádné výnosy 

podíleli na celkových jenom v roce 2009, v rocích 2010 a 2011 už byli nulové. Podíl 

finančních výnosů je velmi malý, ale zrostá. 

 

 

Graf 6:  Struktura výnosů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.4 Vertikální analýza nákladů 

Hodnotí, jaké procentní částky mají jednotlivé druhy nákladů, na celkových 
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Tabulka 9: Vertikální analýza nákladů 

Vybrané položky nákladů 2009 2010 2011 

  částka v % částka v % částka v % 

Náklady celkem 49 793 100,00 71 947 100,00 94 292 100,00 

Provozní náklady 49 793 100,00 71 947 100,00 94 292 100,00 

Výkonová spotřeba 32 311 64,89 55 727 77,46 78 546 83,30 

Osobní náklady 12 374 24,85 11 725 16,30 11 225 11,90 

Finanční náklady 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mimořádné náklady 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkové náklady skládají jenom provozní náklady, větší část kterých zaujímají 

náklady na výrobu a osobní náklady. Osobní náklady se během období třech let snížili. 

Výkonová spotřeba naopak vykazuje rostoucí trend. 

 

 

Graf 7: Struktura nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
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Tabulka 10: Čistý pracovní kapitál 

  2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 6 409 10 839 17 254 

Krátkodobé závazky 5 562 8 021 15 520 

Čistý pracovní kapitál 847 2 818 1 734 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Během sledovaného období je hodnota ČPK kladná. To ukazuje, že podnik je 

schopen kryt své závazky oběžnými aktivy. V roce 2010 je velký růst ČPK, díky tomu, 

že oběžná aktiva vzrostla, zejména dlouhodobé pohledávky a krátkodobé finanční 

prostředky.  

 

 

Graf 8: Čistý pracovní kapitál 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.2 Čisté pohotové prostředky 

Hodnotí jestliže firma bude schopná v případě potřeby okamžitě uhradit své 

dluhy. V následující tabulce jsou uvedené hodnoty pro vypočet čistých pohotových 

prostředků(ČPP): 
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Tabulka 11: Čisté pohotové prostředky 

  2009 2010 2011 

Krátkodobý finanční majetek 679 2 128 2 068 

Krátkodobé závazky 5 562 8 021 15 520 

Čisté pohotové prostředky -4 883 -5 893 -13 452 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Během sledovaného období ČPP vykazují záporné hodnoty a rok od roku ten 

minus zroste a v roce 2011 je na úrovní -13452 tis. Kč. Tyto hodnoty ukazují, že firma 

má nedostatek krátkodobých finančních prostředků pro placení svých krátkodobých 

závazků a v případě, bude-li to nutné okamžitě uhradit dluhy, nebude schopna vyrovnat 

se s tímto problémem. 

 

 

Graf 9: Čisté pohotové prostředky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 
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Rentabilita celkových vložených aktiv 

 

Tabulka 12: Rentabilita vložených aktiv 

  2009 2010 2011 

Aktiva celkem 17 522 20 867 33 148 

VH před zdanění (EBIT) 80 2 198 4 930 

ROA 0,005 0,105 0,149 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2009 rentabilita vložených aktiv je velmi malá, to bylo způsobeno 

nízkým výsledkem hospodaření. Doporučená hodnota je víc než 10%. V rocích 2010 a 

2011 dosahuje požadované úrovně.  

Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Tabulka 13: Rentabilita vlastního kapitálu 

  2009 2010 2011 

Vlastní kapitál 7 762 9 956 14 889 

VH za účetní období (EAT) 80 2 198 4 930 

ROE 0,010 0,221 0,331 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita vlastního kapitálu měří kolik zisku připadá na 1 Kč investovaného 

kapitálu. Měla by být vyšší než rentabilita celkových vložených aktiv. 

Rentabilita vloženého kapitálu 

 

Tabulka 14: Rentabilita vloženého kapitálu 

  2009 2010 2011 

Kapitál celkem 17 522 20 867 33 148 

VH před zdanění (EBIT) 87 3 279 6 566 

ROI 0,005 0,157 0,198 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Měří jak je ziskový kapitál vložený do podniku a to jak vlastní tak i cizí. V roce 

2009 je velmi malá a v rocích 2010-2011 je rostoucí trend. Hodnota rentability 

vlastního kapitálu je vyšší než rentabilita celkových vložených aktiv. 

Rentabilita tržeb 

Tabulka 15: Rentabilita tržeb 

  2009 2010 2011 

Tržby 49 634 73 946 96 464 

VH za účetní období (EAT) 80 2 198 4 930 

ROS 0,002 0,030 0,051 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Počítá kolik čistého zisku má z 1 Kč tržeb. Doporučení hodnoty rentability tržeb 

je kolem 6%. Této úrovně ukazatel ještě nedosáhl. V případě, jestliže bude výsledek 

hospodaření i nadále mít takové tendence velkého nárůstu, lze předpokládat že už v roce 

2012 výnosnost tržeb vyjde na požadovanou úroveň. 

Všechny rentability v %:  

 

Tabulka 16: Rentability v % 

Rentabilita 2009 2010 2011 

Сelkové vložený aktivy 0,457 10,533 14,873 

Vlastní kapitál 1,031 22,077 33,114 

Vložený kapitál 0,497 15,714 19,808 

Tržby 0,161 2,972 5,111 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele rostou během celkového sledovaného období. V roce 2009 všechny 

rentability jsou níže doporučené normy. Rentabilita celkových vložených aktiv by měla 

přesahovat 10%, vlastního kapitálu – větší než rentabilita celkových aktiv, vloženého 

kapitálu- rozmezí 12-15%, tržeb-6%. V rocích 2010 a 2011 ukazatele dosáhli 

požadovaných hodnot a vykazují velmi vysokou výnosnost podniku.  
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Graf 10: Ukazatele rentability 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.2 Ukazatele aktivity 

Ukazují jak firma hospodaří s vlastními aktivy. 

Obrat aktiv 

 

Tabulka 17: Obrat aktiv 

  2009 2010 2011 

Aktiva celkem 17 522 20 867 33 148 

Tržby 49 634 73 946 96 464 

Obrat aktiv 2,83 3,54 2,91 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazuje kolikrát se obrátí aktiva za rok. Hodnota ukazatelů v rocích 2009 a 

2011 je v doporučeném rozmezí 1,6 až 3 a v roce je výše normy. Je zapříčiněno 

nárůstem oběžných aktiv, tedy zásob a krátkodobých pohledávek. 

Obrat zásob 
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Tabulka 18: Obrat zásob 

  2009 2010 2011 

Zásoby 2 684 3 603 7 062 

Tržby 49 634 73 946 96 464 

Obrat zásob 18,49 20,52 13,66 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrat zásob v roce 2010 vzrostl. V roce 2011 je velké snížení. 

Doba obratu zásob 

 

Tabulka 19: Doba obratu zásob 

  2009 2010 2011 

Zásoby 2 684 3 603 7 062 

Tržby/360 dnů 138 205 268 

Doba obratu zásob 19,47 17,54 26,36 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čím vyšší je obrat zásob a kratší doba obratu zásob tím je lepší situace pro 

podnik. Jenom výsledek v roce 2010 vyhovuje této podmínce. V roce 2010 oproti roku 

2009 došlo k malému snížení doby obratu zásob, ale v roce 2011 doba znovu vrostla na 

26 dnů, a to protože se zvětšil skoro dva krát objem zásob a vrostli tržby. Zásoby rostou 

z důvodu, že firma přešlá na zpracování větších zakázek. 

Doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

 

Tabulka 20: Doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

  2009 2010 2011 

Krátkodobé pohledávky 456 681 2 585 

Tržby/360 dnů 138 205 268 

Doba splatnosti kr. pohledávek 3,31 3,32 9,65 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro podnik je lepší když doba splatnosti krátkodobých pohledávek se snižuje a 

doba splatnosti krátkodobých závazků roste. Snížení hodnoty ukazatelů znamená, že 

podnik provádí dobrou politiku vymáhání pohledávek. Ale podnik vykazuje v roce 2010 

velmi pomalý a v roce 2011 velmi prudký růst doby splatnosti, což je způsobeno 

velkým nárůstem krátkodobých pohledávek. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

 

Tabulka 21: Doba splatnosti krátkodobých závazků 

  2009 2010 2011 

Krátkodobé závazky 5 562 8 021 15 520 

Tržby/360 dnů 138 205 268 

Doba splatnosti kr. závazků 40,34 39,05 57,92 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba splacení krátkodobých závazků se málo snížila v roce 2010, ale v roce 

2011 znovu narůstá a to až na skoro 58 dnů. Je zapříčiněno velkým nárůstem 

krátkodobých závazků. Je to dobrý trend pro podnik. Firma je ve velké výhodě, protože 

poskytuje obchodní úvěr na 9,5 dnů, a využívá provozní úvěr po dobu skoro 58 dnů. 

 

 

Graf 11: Ukazatele aktivity 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu je vidět že v roce 2010 došlo ke snížení všech obratů a dob obratu.  

 

3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost 

 

Tabulka 22: Celková zadluženost 

  2009 2010 2011 

Celkové dluhy 9 760 10 911 17 813 

Celkové aktivy 17 522 20 867 33 148 

Celková zadluženost 55,70 52,29 53,74 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Účast cizího kapitálu na podílu celkového kapitálu v průběhu 3 let je téměř 

stejná, financovaní cizími zdroje je trochu větší než 50%, zhruba 50:50. Je to dobrá 

tendence, protože podíl cizích zdrojů je menší než 70%, tzn., není kritický a zároveň 

jsou cizí zdroje dobré využívaný, protože je levnější než vlastní. 

Koeficient samofinancování 

 

Tabulka 23: Koeficient samofinancování 

  2009 2010 2011 

Vlastní kapitál 7 762 9 956 14 888 

Celkové aktivy 17 522 20 867 33 148 

Koeficient samofinancování 44,30 47,71 44,91 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Koeficient samofinancování doplňuje ukazatel celkové zadluženosti a ukazuje 

jak je podnik financován z vlastního vloženého kapitálu. 
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Graf 12: Zadluženost 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba splácení dluhů 

 

Tabulka 24: Doba splácení dluhů 

  2009 2010 2011 

Cizí zdroje 9 760 10 911 18 260 

Finanční majetek 679 2 128 2 068 

Provozní CF 2 158 6 169 10 896 

Doba splácení dluhů 4,21 1,42 1,49 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2009 je ukazatel kolem střední hodnoty splacení dluhu a to 4 roky. 

V rocích 2010 a 2011 doba splacení dluhů se snížila a je skoro stejná v obou rocích 

kolem 1,5 roku. Je dobře, že délka doby splácení dluhů se snižuje. 
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Graf 13: Doba splácení dluhů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.4 Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita 

 

Tabulka 25: Běžná likvidita 

  2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 6 409 10 839 17 254 

Krátkodobé závazky 5 562 8 021 15 520 

Běžná likvidita 1,15 1,35 1,11 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Likvidita 3. stupně- běžná likvidita měla by být v rozmezí 1,5-2,5. V roce 2010 

byl narůst, navýšila se oběžná aktiva. Ale v roce 2011 zpět je snížení a klesá to níže než 

v roce 2009. Je vidět že pořad je pod normou a to protože firma používá hodně 

krátkodobých závazků. 
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Tabulka 26: Pohotová likvidita 

  2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 6 409 10 839 17 254 

Zásoby 2 684 3 603 7 062 

Krátkodobé závazky 5 562 8 021 15 520 

Pohotová likvidita 0,67 0,90 0,66 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pohotová likvidita nebo likvidita 2. stupně také nedosáhla požadovanou úroveň, 

měla by být vyšší jak 1. Ale během 2010 roku taky vykazuje nárůst, měla skoro 

normální hodnotu a to 0,9. V roce 2011 znovu klesla. 

Okamžitá likvidita 

Tabulka 27: Okamžitá likvidita 

  2009 2010 2011 

Kr. finanční majetek 679 2 128 2 068 

Krátkodobé závazky 5 562 8 021 15 520 

Okamžitá likvidita 0,12 0,27 0,13 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Likvidita 1. stupně, okamžitá likvidita, je zajištěná jenom v roce 2010, tak jak 

měla by dosáhnout hodnoty aspoň 0,2. 

 

Tabulka 28: Všichni likvidity 

  2009 2010 2011 

BL 1,15 1,35 1,11 

PL 0,67 0,90 0,66 

OL 0,12 0,27 0,13 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Je vidět že v roce 2010 téměř všichni likvidity dosáhly úrovně požadovaného 

rozmezí nebo jsou těsně pod ním a to díky nárůstu oběžných aktiv. 
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Graf 14: Ukazatele likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.6 Analýza soustav ukazatelů 

3.6.1 Altmanův index 

Podnik je finančně silný a nehrozí mu bankrot v případě, když hodnota 

Altánového indexu je vyšší než 2,9. Pokud je v rozmezí 1,2-2,9 je víceméně zdravý, ale 

existují některé finanční potíže. Hodnota níže doporučených znamená, že podniku 

přímo hrozí bankrot. 

 

Tabulka 29: Altmanův index 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Všechny tři roky podnik vykazuje hodnoty skoro 1,5 krát více než horní hranice  

rozmezí. Firma je velmi finančně zdravá, nehrozí jí bankrot. 

 

 

Graf 15: Altmanův index 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.6.2 Index bonity 

 

Tabulka 30: Index bonity 

Index bonity 2009 2010 2011 

X1 0,221 0,565 0,612 

X2 1,795 1,912 1,815 

X3 0,005 0,157 0,198 

X4 0,002 0,044 0,065 

X5 0,054 0,048 0,070 

X6 2,847 3,605 3,043 

B 0,835 3,165 3,694 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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v rocích 2010 a 2011 překročila nejvyšší hodnotu 3 a vykazuje velmi dobré finanční 

zdraví.   

 

 

Graf 16: Index bonity 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.7 Celkové shrnutí finanční analýzy 
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služby.  V roce 2011 výkony pokračují v růstu, ale růst zpomaluje oproti období 2009-

2010. Přidaná hodnota v rocích 2009-2010 vzrostla, ale v roce 2011 snížila o 1,5% kvůli 

zvýšení nákladů na služby. V roce 2010 byl velmi velký narůst provozního výsledku 

hospodaření, což vedlo i k velkému nárůstu výsledku hospodaření za účetní období. 

V roce 2011 výsledek hospodaření i provozní i za účetní období stále rostou ale už ne 

tak značně.  

Vertikální analýza ukazuje strukturu rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V roce 2009 

větší částku aktiv tvořili stálé aktivy částí 63%, ale v rocích 2010 a 2011 podíl stálých a 

oběžných aktiv stál zhruba rovný. U stálých aktiva ve všech rocích větší částku skládaje 

dlouhodobý hmotný majetek. U oběžných aktiv větší podíl mají zásoby a dlouhodobé 

pohledávky. 

Během sledovaného období podnik čerpá půlku zdrojů z vlastního kapitálu. 

Mezi vlastní kapitál větší částku stanoví výsledek hospodaření minulých let, ale rok od 

roku vykazuje snižující trend a výsledek hospodaření běžného účetního období narůstá. 

Dlouhodobé závazky se snižují, naproti krátkodobé závazky vykazují rostoucí trend. 

Výrazně se snížil podíl dlouhodobých závazků na cizích zdrojích, a podíl krátkodobých 

závazků naopak roste. Bankovní úvěry a výpomoci společnost nevyužívá. Časové 

rozlišení je nulové. 

Vertikální analýzy výkazu zisků a ztrát ukazuje na růst jak výnosů, tak i nákladů. 

U výnosů největší podíl mají provozní výnosy a to výkony, finanční a mimořádné 

výnosy tvoří velmi malou část. Celkové náklady se skládají jenom z provozních 

nákladů, na provozních nákladech nejvíce podílí výkonové spotřeba rostou jak spotřeba 

materiálu, tak i splátky za služby. Během sledovaného období se snižují mzdové 

náklady a tím i podíl osobních nákladů na provozních. Finanční a mimořádné náklady 

jsou nulové. 

Čistý pracovní kapitál se za tři roky celkem zvýšil, což je celkem dobře. V roce 

2010 měl velký nárůst, ale v roce 2011 měl malý spád. Čisté pohotové prostředky ve 

všech třech letech jsou záporné, to znamená snižující trend, protože firma čerpá hodně 

krátkodobých závazků. Je to špatný jev, protože v případě že firma bude potřebovat 

rychle splatit své závazky, nebude schopná to udělat. 

Ukazatele rentability v roce 2009 mají velmi nízké hodnoty, a v rocích 2010 a 

2011 je velký nárůst díky zvýšení výsledku hospodaření. Skoro všichni ukazatele 
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dosáhli doporučených hodnot, kromě tržeb. Rentabilita tržeb vykazují rostoucí trend, 

jestliže bude stejně pokračovat i nadále v roce 2012 dosáhne doporučené hodnoty. 

V roce 2010 doba obratu zásob se snížila, ale v roce 2011 znovu došla 

k velkému nárůstu, protože společnost přešla na větší a dlouhodobější zakázky, 

nakupuje vice zásob, delší dobu je spotřebuje pro velkou zakázku. Obrat aktiv je mezi 

doporučenými hodnoty v rocích 2009 a 2011. V roce 2010 byl nárůst obratu zásob. 

Společnost pořizuje větší množství materiálů a chrání nedokončené výrobky během 

zpracování zakázky na skladě. V roce 2011 doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

také značnou mírou vzrostla, důvodem je zvýšení krátkodobých pohledávek.  

Firma pokračuje rok od roku využívat krátkodobých závazků, a zvětšuje jejich 

dobu splatnosti. Společnost nakupuje materiál dopředu na 2-3 měsíce, protože většina 

dodavatelů surovin a materiálů pro polygrafii pracují tak, že zpracuje stanovené 

množství zakázek před prosincem každého roku, a pak pozastavují výrobu zboží 

v prosinci a lednu i v případě, že firmě dokonči materiály, nebude schopná je pořídit. 

Z ukazatelů zadluženosti je vidět, že míra samofinancování a financování 

z cizích zdrojů jsou téměř stejné, podíl je zhruba 50:50. Doba splácení dluhů se snížila 

v rocích 2010 a 2011 na 50% oproti roku 2009. Ukazatele likvidity jsou všichni nízké, 

ale jsou těsně pod požadovanou úrovní. Jenom okamžitá likvidita dosáhla požadovanou 

úroveň v roce 2010, díky zvětšení krátkodobého finančního majetku. 

Výsledky Altmanůvého indexu za všichni tři roky ukazuje na velmi dobré 

finanční zdraví podniku a že mu bankrot nehrozí. Indexu bonity v roce 2009 byl nízký, 

firma dosáhla nízkých výsledků hospodaření, ale už v rocích 2010-2011 dosáhla 

velkého nárůstu jak aktiv ta i tržeb i výsledku hospodaření a vykazuje velmi dobré 

finanční zdraví podniku. 

 

3.8 Softwarové zpracování 

Firma využívá balíček Microsoft Office a VBA. V případě použití samostatných 

programů na provedení finanční analýzy měla by společnost investovat další peníze pro 

její pořízení, popřípadě zaškolení zaměstnanců. 

Program je napsán pro zrychlení a zjednodušení provedení výpočtu finanční 

analýzy. 
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Programový sešit obsahuje 12 listů. Nejvíce využívané v programu jsou 

formuláře. První list obsahuje formulář s uvítáním uživatele a možnosti výběru 

přechodu na listy, obsahující jednotlivé části analýzy. Za prvé musí uživatel vyplnit 

vstupní data a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát a cashflow, které se nacházejí na listech 2, 

3 a 4. 

 

 

 

Obr. 4: Úvodní formulář z programu finanční analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Listy, obsahující rozvahu, VZZ a cashflow, mají jedno tlačítko s možnosti 

návratu na úvodní stránku. 
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Obr. 5: Ukázka listu rozvahy, tlačítko přechodu na úvodní stránku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Každému druhu ukazatelů a části analýzy přísluší jednotlivý list sešitu. Každý 

list obsahuje jedno tlačítko, které zobrazuje formulář s tlačítky s možnostmi výběru 

provedení analýzy, mazání obsahu buněk, náhledu tisku, přechodu na úvodní stránku a 

zavření formuláře.  Listy horizontální a vertikální analýzy mají více tlačítek na 

zpracování, tam se rozdělí jednotlivé části podle zpracování aktiv, pasiv, nákladů a 

výnosů. 

Obr. 6: Ukazka listu s jednotlivou části analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Návrhy 

Pro každou společnost je důležité, aby dobře zpravovala své finanční a 

strategické zájmy, naučila se udržet optimální rovnováhu mezi ziskem, aktivy a růstem 

podniku. Vzhledem k zvláštnosti podnikaní a celkové hospodářské situaci v zemi 

v daném okamžiku, lze pro zlepšení finanční situace Univest Prepress s.r.o. dát 

následující návrhy: 

 v daném období pozastavit zvyšování výrobní kapacity firmy, a naučit se 

jak maximálně efektivně používat už existující zařízení 

 zlepšit finanční výkonnost společnosti pomoci provozní činnosti. 

Zlepšení finanční výkonnosti společnosti 

Za první je zapotřebí přezkoumat řetězce výroby produktů, najít skryté prostory 

pro zlepšení. Například díky prováděným výzkumům technického oddělení,  v roce 

2012 společnost zvládla novou alternativní technologie laminování velkoformátové 

produkce. Nyní výrobky jsou chráněné pomocí tekutého laku. Náklady na takovou 

ochranu se snižuje o 2 krát ve srovnání s běžnou laminace, což umožňuje společnosti a 

zákazníkům získat vynikající kvalitu výrobků a konkrétní úspory nákladů a to 

především ve velkých tirážích. 

Revidovat stávající normy spotřeby surovin a materiálů za jednotku výroby. 

Poskytnout možnost ne jenom technickému oddělení přinášet inovační návrhy efektivní 

využití průmyslových materiálu a připojit k tomuto procesu celý personál výroby.  

Analyzovat počty zmetků a odpadů, najít způsoby, jak snížit tyto hodnoty. Zlepšovat 

finanční výkonnost společnosti by mělo být výhodné pro každého zaměstnance. Aby 

byl každý zaměstnanec společnosti schopen podávat svému šéfu vlastní návrhy, které 

budou zanalyzované na efektivnost. Zaměstnanci, kteří podali účinné návrhy, budou 

odměnění. 

Analyzovat počet zmetků a odpadů, najít způsoby snížení těchto hodnot. Jeden z 

těchto způsobů může být přeložení funkce kontroly kvality z regulátorů přímo na 

zaměstnancích, kteří provádějí výrobní operace. Každý zaměstnanec by měl být 

motivován dělat kvalitní práci s minimálním počtem odpadů. Pro to je nutné uvést 

evidence kvality na každém technickém úseku výrobku, to znamená kontrolovat kvalitu 

na úrovní polotovarů, které jsou předávány od jednoho mistra j druhému. Přičemž 
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kontrolu v tomto případě budou provádět sami mistry, kteří budou přijímat polotovary 

pro další zpracování a bránit přijetí vadných, které nakonec budou odstraněny, a ne 

prodaný. Na konci sledovaného měsíce by přítomnost nebo nepřítomnost zmetků se 

projeví prostřednictvím pokut nebo prémií na platu mistra. Tato metoda dovolí 

maximálně rychle zjišťovat zmetkové polotovary a nedovolovat další spotřebu 

materiálů a surovin na produkt, který se na konec nebude vhodný k prodejů. Zavedení 

takových kontrol mají pozitivní vliv na výsledek hospodaření společnosti. 

Analyzovat trh surovin a najít levnější analogické materiály pro výrobu vlastních 

produktů. Jednat o poskytování slev na suroviny, které získává v tuto chvíli.  

Prodejní odborníci musí stále jednat se zákazníky o snížení platební lhůty a 

návrhu dluhů za již prodané produkty. Zavedení pružnějšího systému slev pro 

zákazníky, které jsou ochotné zaplatit cenu v řádu podmínek příznivých pro společnost. 

Návrh je použiv v společnosti následující druhy slev: 

 slevy v závislosti na výši objednávky 

 slevy v závislosti na době splatnosti pohledávek 

 slevy pro VIP klienty 

Slevy na výrobky v závislosti na výši objednávky poskytnout klientovi s velkým 

množstvím jednorázových nákupů. Hodnota slevy je přímo úměrná k množství 

umístěné objednávky.  

Tabulka 31:  Slevy v závislosti na výši objednávky 

Výše zakázky, v tis. Kč 190-570 570-950 950-1520 1520-1900 1900-3800 3800 a vic 

Sleva, % 1 1,5 2 2,5 3 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 32:  Slevy v závislosti na době splatnosti pohledávek 

Platební podmínky 

Doba splatnosti Slevy, % 

Platba předem ve výši 100% 1,5 

Platba předem ve výši 70% 1 

Platba předem ve výši 50% 0,5 

100% platba v rámci 3 dnů od provedené práce 0,25 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Do kategorie VIP klienty přiřazovat zákazníky, které mají měsíční objem 

nákupu odpovídá hodnotám, uvedené v tabulce číslo 33. 

 

Tabulka 33: Slevy pro VIP klienty 

Objem měsíčního nákupu, v tis. Kč 1900-3800 3800-7600 7600 a vic 

Slevy, % 5 10 15 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bez ohledu na to, jak velká a výhodná se jeví zakázka, doporučuji brát platbu 

předem ve výši 40 až 70% z celkové hodnoty objednávky, toto umožní minimalizovat 

riziko neplacení za zakázku a v krátký termín splatit závazky na surovinu. 

Společnost Univest PrePress nemá vlastních kancelářských a průmyslových 

prostorů. Všechny kancelářské, skladové a průmyslové prostory jsou pronajaté. To nese 

s sebou měsíčné náklady na pronájem, a tyto peníze mohly být změření na běžnou 

činnost společnosti nebo na její rozšíření. 

Společnost musí postavit cíl na nákup vlastních výrobních ploch. Tento problém 

je možno řešit několika způsoby, které lze předem posoudit, zda jsou reálné a prospěšné 

pro společnost.  

První způsob je vzít dlouhodobý bankovní úvěr. Tato volba je nevýhodná a 

nebezpečná pro podnik. Nejsou rentabilní z důvodu relativně vysokých úrokových 

sazeb bank, které na Ukrajině pro právnické osoby tvoří rozmezí od 18% až 25% v 

národní měně, a od 16% až 22% v USD. Tato volba je nebezpečná, protože úvěr je 

poskytován pouze se zástavou již existujícího ve společnosti majetku, a pokud 

společnost z jakéhokoli důvodu nebude moci splácet úvěr, zůstane bez prostoru a bez 

výrobních zařízení, které mu umožní provádět operace. 

Druhá varianta je sdělit vlastníky o nutnosti a finančně efektivitě investovat 

peníze do nákupu průmyslových a kancelářských prostorů pro společnost. Vzhledem 

k dnešnímu poklesu cen na ukrajinském trhu nemovitosti a široké nabídce existujících 

prostorů vlastníci podniku mohou jít do těchto investic. 
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Třetí možnost je uzavřít dlouhodobé a vzájemně výhodné dohody s vlastníkem 

vhodné nemovitosti. V této fázi na Ukrajině mnoho podnikatelů vlastní průmyslovou 

nemovitost, ale jejich firmy přestaly existovat a nepřináší příjem. Vedení Univest 

PrePress naopak se podařilo přežít, udržet podnikání a nadále vytvářet zisk. Proto může 

společnost, s využitím odborných znalostí z nákupu zařízení na úvěr přímo od prodejce, 

společnost může uzavřít smlouvu s majitelem nemovitosti ke koupi průmyslových ploch 

ve splátkách. Tak peníze, které tuto dobu jdou na splacení pronájmu, budou použité na 

nákup nemovitostí, čímž se zvýší majetek společnosti a zlepší likviditu. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo posouzení finanční situaci společnosti "Univest 

PrePress", udělení aplikace v prostředí Microsoft Excel pomocí jazyku Visual Basic for 

Applications pro zpracování analýzy: počítaní ukazatelů, indexu, sestaveni grafů. Jako 

základ bylo použito účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz cashflow ze 

třech let a to v letech 2009 až 2011. 

Byli zpracování ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, 

zhodnocen podíl jednotlivých složek aktiv a pasiv. Provedl se návrh vylepšení 

problémových oblastí společnosti. 

Správa financí pomocí Visual Basic for Application byli zvoleno z důvodu 

setření peněz, tak jak je součást baličku Microsoft Office využívaného společnosti. 

Sledované období analýzy připadlo současně na dobu ekonomické a politické 

krize Ukrajiny, která „pohřbila“ stovky firem z různých odvětví. Ale i v těchto těžkých 

podmínkách „Univest PrePress“ s.r.o. nejenom nebyl prohlášen bankrotem, ale dovolil 

si zvýšení výrobních kapacit, zvýšení prodeje, zavádění nové technologie a nové služby 

na polygrafickém trhu. 
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Seznam zkratek 

BL Běžná likvidita 

CF Cashflow 

ČPK Čistý pracovní kapitál 

ČPP Čisté pohotové prostředky 

DOZ Doba obratu zásob 

EAT Zisk po zdanění 

EBIT Zisk před zdaněním 

DSkrP Doba splacení krátkodobých pohledávek 

DSkrZ Doba splacení krátkodobých závazků 

OA Obrat aktiv 

OL Okamžita likvidita 

OZ Obrat zásob 

PL Pohotová likvidita 

ROA Rentabilita celkových vložených aktiv 

ROE Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI Rentabilita vloženého kapitálu 

ROS Rentabilita tržeb 

VH Výsledek hospodaření 

S.R.O. Společnost s ručením společním 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Univest PrePress za období 2009-2011 (aktiva). 

ozn. AKTIVA, PASIVA řád 2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 17 522 20 867 33 148 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek(Stálá aktiva) (ř. 04 + 13 + 23) 003 11 064 9 977 15 817 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 1 399 355 49 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 

3 Software 007 1 397 353 14 

4 Ocenitelná práva 008 2 2 35 

5 Goodwill 009 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 9 344 9 301 15 447 

B. II. 1 Pozemky 014 253 271 370 

  

2 Stavby 015 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 8801 8766 14700 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 

5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 290 264 377 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 321 321 321 

B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách 024 0 0 0 

  

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 321 321 321 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 

4 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 027 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 

C.     Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 6 409 10 839 17 254 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 2 684 3 603 7 062 

C. I. 1 Materiál 033 1 081 1 324 4 806 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 1 603 2 279 2 256 

3 Výrobky 035 0 0 0 

4 Zvířata 036 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 2 590 4 427 5 539 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 590 4 427 5 214 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

4 

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 

účastníky sdružení 043 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 325 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 456 681 2 585 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 426 665 910 



 
 

ozn. AKTIVA, PASIVA řád 2009 2010 2011 

  

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 1 659 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

4 

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za 

účastníky sdružení 052 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 30 16 16 

C. IV.   Kratkodoby finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 679 2 128 2 068 

C. IV. 1 Peníze 059 7 28 428 

  

2 Účty v bankách 060 564 2 009 1 598 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 108 91 42 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 49 51 77 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 49 51 77 

  

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 

 

  



 
 

Příloha č. 2: Rozvaha společnosti Univest PrePress za období 2009-2011 (pasiva). 

ozn. AKTIVA, PASIVA řád 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 067 17 522 20 867 33 148 

A.   Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 068 7 762 9 956 14 888 

A. I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 94 94 94 

  

1 Základní kapitál 070 94 94 94 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 

A. II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 0 

A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 0 

A. III.   

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy 

ze zisku  (ř. 79 + 80 ) 078 0 0 0 

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 0 0 0 

  3 Statutární a ostatní fondy 080 0 0 0 

A. IV.   Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 7 589 7 668 9 865 

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let  082 7 589 7 668 9 865 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 

A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ 084 79 2 194 4 929   

B.   Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 9 760 10 911 18 260 

B. I.   Rezervy   (ř. 87 až 90) 086 0 0 447 

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 

4 Ostatní rezervy 090 0 0 447 

B. II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 101) 091 4 198 2 890 2 293 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 

  

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 

4 

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 

účastníkům sdružení 095 0 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 0 

6 Vydané dluhopisy 097 0 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 099 0 0 0 

9 Jiné závazky 100 4 198 2 890 2 293 

10 Odložený daňový závazek 101 0 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 113) 102 5 562 8 021 15 520 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 3 554 6 264 12 133 

    2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 

    4 

Závazky ke společníkům, členům družstva  a k 

účastníkům sdružení 106 0 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům 107 1 004 814 592 

    6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 108 218 154 190 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 109 529 599 995 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 111 0 0 1 427 

    10 Dohadné účty pasivní  112 0 0 0 



 
 

ozn. AKTIVA, PASIVA řád 2009 2010 2011 

    11 Jiné závazky 113 257 190 183 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 115 až 117) 114 0 0 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 

    2 Bankovní úvěry krátkodobé 116 0 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 0 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 119 0 0 0 

    2 Výnosy příštích období  120 0 0 0 

 

  



 
 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti Univest PrePress za období 2009-2011. 

ozn. NÁKLADY A VÝNOSY řád 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 0 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 0 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 49 634 73 946 96 464 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 49 634 73 946 96 464 

  

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 

3 Aktivace 07 0 0 0 

B.   Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 32 311 55 727 78 546 

B. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 15 369 25 033 33 155 

B. 2 Služby 10 16 942 30 694 45 391 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 17 323 18 219 17 918 

C.   Osobní náklady 12 12 374 11 725 11 225 

C. 

  

1 Mzdové náklady 13 9 765 9 156 8 249 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 0 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2 609 2 569 2 976 

C. 4 Sociální náklady 16 0 0 0 

D.   Daně a poplatky 17 0 0 0 

E.   Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 5 108 4 495 4 521 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 0 0 0 

  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

(ř. 23+24 ) 22 0 0 0       

F.   1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 0 

F.   2 Prodaný materiál 24 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 25 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 190 1 172 3 573 

H.   Ostatní provozní náklady 27 0 0 0 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-

28)-(-29)/ 30 31 3 171 5 745 

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 0 

  
VII. 1 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 0 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 108 821 

O.   Ostatní finanční náklady 45 0 0 0 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-

43+44-45-(-46)+(-47))/ 48 2 108 821 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 7 1 081 1 636 

Q. 

  

1      -splatná 50 7 1 081 1 636 

Q. 2      -odložená 51 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 26 2 198 4 930 

XIII. Mimořádné výnosy 53 54 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

S.   1      -splatná 56 0 0 0 



 
 

ozn. NÁKLADY A VÝNOSY řád 2009 2010 2011 

S. 2      -odložená 57 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 54 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 80 2 198 4 930 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 87 3 279 6 566 

 

  



 
 

Příloha č. 4: Přehled o peněžních tocích společnosti Univest PrePress za období 

2009-2011. 

ozn. PENĚŽNÝ TOK 2007 2008 2009 

P. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 

účetního období 920 679 2 128 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 87 3 279 6 566 

A. 1   Úpravy o nepeněžní operace 5 108 4 495 4 968 

A. 1 1 

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému 

majetku 5 108 4 495 4 521 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 0 447 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 0 0 

A. 1 4 Kurzové rozdíly 0 0 0 

A. 1 5 

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a 

vyúčtované výnosové úroky 0 0 0 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 0 0 

A. *   

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami 

prac. kapitálu a mim.položkami 5 195 7 774 11 534 

A. 2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -3 030 -524 998 

A. 2 1 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů 

aktiv -140 -2 064 -3 042 

A. 2 2 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, 

přechodných účtů pasiv -2 490 2 459 7 499 

A. 2 3 Změna stavu zásob -400 -919 -3 459 

A. **   

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami 2 165 7 250 12 532 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 0 0 

A. 4   Přijaté úroky 0 0 0 

A. 5   

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za 

minulá období -7 -1 081 -1 636 

A. 6   

Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským 

výsledkem včetně daně z příjmů 0 0 0 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti  2 158 6 169 10 896 

Peněžní toky z investiční činnosti 

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -363 -3 408 -10 361 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 0 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 -4 2 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -363 -3 412 -10 359 

Peněžní toky z finančních činností 

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků -2 036 -1 308 -597 

C. 2 1 

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a 

ekvivalenty 0 0 0 

C. 2 2 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního 

kapitálu, emisního ážia atd. 0 0 0 

C. 2 3 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 

C. 2 4 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 

C. 2 5 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 

C. 2 6 Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 

C. 2 7 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 

daně 0 0 0 

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  -2 036 -1 308 -597 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -240 1 449 -60 

R. 

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního 

období 679 2 128 2 068 

 




