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Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku
Use of EVA indicator in a concrete enterprise
Lenka Zemánková, Markéta Kruntorádová, ŠtČpánka Boušková

Abstract
Purpose of the article This article is an illustrative case study describing usage of EVA indicator in
chosen specific company. Key part of the article deals with application of EVA indicator in company.
It consists of procedure how to adjust accounting data into required form and determine weight costs
of capital. Then there is calculation of EVA indicator and other indicators based on it. Last part is
comparison of results.
Methodology/methods The basic method is case study. Its aim is to demonstrate good understanding
or causation explanation of particular example. It takes into account the overall context of the
problem.
Scientific aim The objective of the article is to come near to theoretical economic procedures and
highlight the problematic areas within the practical application of EVA indicator in the business. Next
aim is to emphasize the importance of EVA indicator.
Findings This article illustrates some problematic issues that companies may face while calculating
EVA indicator. Czech accounting standards do not correspond with international accounting standard
methodology known as IFRS for compiling statements. First difficult area was conversion of assets
into net operating assets NOA. Then operating profit is modified in respect of so-called unusual costs
and revenues. The next issue in calculation of EVA indicator is stating average weight costs on
capital. The last area of problems is the time flow of leasing contracts, value of liabilities arising from
them and assessing the lifetime of leased property.
Conclusions The article empirically examined the effectiveness of EVA indicator with regard to its
relation to the accounting performance indicators. It was proved that although the company reported
financial health within the frame of financial analysis, it gave owners only slightly increasing
economic value added. The article points out the need of usege of EVA indicator in corporate
practice.
Key words: Case Study, Economic Value Added, Net Operating Profit After Tax, Net Operating
Actives, Vallue spred, Return on sales
JEL Classification: M21
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tomu, že nyní již jsou k dispozici informace o
dalším prĤbČhu života podniku, lze provést
zhodnocení, zda výsledky ukazatele mČly
vypovídací hodnotu o budoucím vývoji
podniku. Ve sledovaném období navíc bude
výpoþet ukazatele nejzajímavČjší z toho
dĤvodu, že v letech 2002 až 2004 je v podniku
nejvíce faktorĤ vstupujících do výpoþtu
ukazatele EVA.

Úvod
Pojem EVA (Economic Value Added),
tedy ekonomická pĜidaná hodnota, se v
posledních letech stále více skloĖuje jak v
ekonomické teorii, tak v ekonomické praxi
podnikĤ v zemích s vyspČlou tržní ekonomikou.
AutoĜi této metody, Ameriþané Steward
a Stern, ji zpracovali v roce 1991, ale o
konkrétní zpracování myšlenky mnohem starší.
V praxi se setkáváme s problémem, že je tĜeba
rozlišovat mezi ziskem, který vykazuje
úþetnictví tj. úþetním ziskem a tzv. ekonomickým ziskem. Rozdíl spoþívá v tom, že
ekonomický zisk na rozdíl od zisku úþetního
zahrnuje i náklady kapitálu, zejména náklady
vlastního kapitálu.
TradiþnČ Ĝízené podniky jsou vedeny na
základČ kombinace strategických a finanþních
cílĤ, kde strategie zahrnuje snahu o zvČtšování
výrobních kapacit, zvýšení tržního podílu,
rozvoj nových výrobkĤ a technologií. Naproti
tomu finanþní cíle jsou doposud formulovány a
sledovány pomocí finanþních ukazatelĤ,
vycházejících z finanþních výkazĤ podniku.
Problém spoþívá v tom, že úþetní hospodáĜský
výsledek a ukazatele odvozené z úþetních
výkazĤ nedostateþnČ korelují s tvorbou
akcionáĜské hodnoty. Jinými slovy vyšší
hospodáĜský výsledek nemusí znamenat vyšší
hodnotu akcií na kapitálovém trhu.
Problematika hodnocení výkonnosti
podnikĤ pomocí údajĤ z finanþních výkazĤ dále
vychází z toho, že hospodáĜský výsledek lze
ovlivnit i pomocí legálních postupĤ a zejména z
faktu, že úþetní výkazy nezohledĖují þasovou
hodnotu penČz a riziko a jsou tak odtrženy od
pohledu investorĤ.
Ukazatel EVA vznikl jako reakce trhu
na potĜebu najít ukazatel, který by vykazoval co
nejužší vazbu na hodnotu akcií a umožĖoval
využití informací poskytovaných úþetnictvím
(tím se zajistí snížení pracnosti a výpoþtu a
zvýší se komunikativnost s dosavadní praxí).
Další pĜedností tohoto ukazatele je skuteþnost,
že bere v úvahu riziko a výši vázaného kapitálu
a v neposlední ĜadČ umožĖuje ocenČní
výkonnosti a zároveĖ hodnocení podnikĤ.
V tomto þlánku je aplikována metoda
EVA na podnik Esika, s.r.o. Ukazatel EVA byl
vypoþítán pro roky 2002, 2003 a 2004
životního cyklu podniku. Tato þasová struktura
byla vybrána ze dvou dĤvodĤ. Vzhledem k

1 Výpoþet ukazatele EVA
Základní výpoþet ukazatele EVA vychází z výpoþtu zisku. PodobnČ jako zisk lze
vypoþítat jako rozdíl mezi tržbami a náklady
podniku, EVA je chápána jako þistý výnos z
provozní þinnosti snížený o náklady kapitálu.
Základní podobu vzorce pĜedstavuje následující
vztah:
EVA = NOPAT − C * WACC
(1)
kde:
EVA - ekonomická pĜidaná hodnota
NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) zisk z operaþní þinnosti1 podniku po zdanČní,
C - kapitál vázaný v aktivech, který slouží
k provozní þinnosti podniku,
WACC (Weighted Average Cost of Capital) prĤmČrné vážené náklady kapitálu, vypoþtené
dle následujícího vzorce:
E
D
WACC = rE ⋅
+ rD ⋅
E+D
E+D
(2)
kde:
E (Equity) je hodnota vlastního kapitálu,
D (Debt) je hodnota cizího (úroþeného)
kapitálu,
rE jsou náklady na vlastní kapitál,
rD jsou náklady na cizí kapitál. (Kislingerová,
2001)
Je-li hodnota ukazatele EVA kladná,
byla vytvoĜena pĜidaná hodnota pro majitele
podniku. Tzn., že výnosy podniky pokryly
odmČnu investorĤ (vlastníkĤ a vČĜitelĤ) za
podstoupené riziko a ještČ pro vlastníky zbylo
nČco navíc, byla tedy vytvoĜena nová hodnota.
Pokud je hodnota záporná, pak dochází
k úbytku hodnoty, tzn., nebyla pokryta ani
odmČna investorĤ za podstoupené riziko.
Takový podnik postupnČ svoji hodnotu ztrácí,

1

Za operaþní þinnost je v podmínkách ýeské republiky
považována provozní þinnost podniku, tj. údaj uvedený ve
finanþních výkazech používaných v þeském úþetnictví.
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hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu
ROE2 je kladná. Z pohledu akcionáĜe je podnik
úspČšný, pokud je hodnota ukazatele ROE vČtší
než náklady vlastního kapitálu. Náklady
vlastního kapitálu jsou pak chápány jako
náklady pĜíležitosti, nikoliv jako finanþní
náklady, které musí podnik hradit formou
pĜímého transferu penČz akcionáĜĤm (dividendy, pĜípadnČ podíly na zisku).
Relaci ROE a náklady vlastního kapitálu ve vČtšinČ pĜípadĤ nahrazujeme relací
rentabilita aktiv ROA3 v porovnání s náklady
akcionáĜĤ a náklady vČĜitelĤ. Souhrnné náklady
vČĜitelĤ a akcionáĜĤ pak vyjádĜíme jako
náklady celkového kapitálu WACC. Mluvíme
pak o tzv. operaþní rentabilitČ ROA ve srovnání
s WACC. Podnik je úspČšný pokud platí:

investoĜi do nČj odmítají dále investovat a
podnik þasem zanikne.
Logika principu je jednoduchá, ale je
zĜejmý základní problém výpoþtu ukazatele a to
urþit výnosnost kapitálu pĜimČĜenou danému
riziku a problém kalkulace velikosti rizika.
V pĜípadČ urþení ekonomické pĜidané
hodnoty EVA nejde o pĜesný výpoþet, ale spíše
o odhad ukazatele s urþitou pravdČpodobností.
Jak již bylo uvedeno, ukazatel EVA poþítáme jako rozdíl mezi ekonomickými výnosy
a náklady, zjišĢujeme tedy ekonomický zisk.
Prakticky se výpoþet provádí tak, že ze zisku z
operaþní þinnosti odeþítáme náklady na kapitál.
Ekonomický zisk NOPAT je zisk z operaþní þinnosti podniku. Pojmu operaþní þinnost
se v podmínkách þeského úþetnictví nejvíce
pĜibližuje termín provozní þinnost. Ekonomický
zisk ale mĤže být chápán i šíĜeji a mĤže
zahrnovat i þást finanþního hospodáĜského
výsledku. V podstatČ jde vždy o subjektivní
výbČr dat analytika tak, aby výsledky odpovídaly realitČ.
Podstatná je ale ta skuteþnost, že operaþní þinnost vykazuje urþité rozdíly oproti
úþetnímu provoznímu zisku. Tyto rozdíly
budou v další þásti blížeji specifikovány.
Operaþní þinnost je ta þást podnikatelské þinnosti, která slouží k základnímu
podnikatelskému úþelu. Vychází se z pĜedpokladu, že podnik má jedno hlavní podnikatelské
zamČĜení, kterému odpovídá urþité riziko.
Pokud se podnik zabývá vČtším poþtem
podnikatelských specializací, pak je žádoucí
každou þinnost posuzovat a oceĖovat zvlášĢ.
Za neoperaþní þinnosti podniku se považují þinnosti, které nejsou nezbytné pro
výkon základní podnikatelské þinnosti.
MĤže se tedy stát, že nČkteré výnosy
nebo náklady vykázané ve výsledovce jako
provozní nevstoupí do ekonomického zisku a
tedy do výpoþtu ukazatele EVA, protože ve
skuteþnosti nesouvisí s hlavní podnikatelskou
þinností. DĤvodem pro vyþlenČní neprovozní
þinnosti je obvykle jiná míra rizika (proto by se
pak musela uvažovat jiná diskontní míra).
Dalším dĤležitým bodem je zahrnout do
ekonomického zisku požadovanou míru výnosu
vlastního a cizího kapitálu, zdĤrazĖuje se tak
pohled akcionáĜe s ohledem na riziko. Z
úþetního hlediska je podnik úspČšný, pokud

ROA ≥ WACC
tedy
NOPAT
≥ WACC
NOA

(3)

kde
NOPAT - zisk z operaþní þinnosti,
NOA - operaþní aktiva, tedy aktiva potĜebná k vytvoĜení operaþního zisku
WACC - náklady kapitálu. (Kislingerová,
2001)
PĜi výpoþtu ukazatele EVA je nutné
nejprve transformovat úþetní data tak, aby bylo
možné výpoþet provést. Jak již bylo uvedeno,
pro výpoþet EVA budeme potĜebovat následující tĜi veliþiny:
• hospodáĜský výsledek z operaþní þinnosti,
• operaþní aktiva odpovídající HV z operaþní
þinnosti a
• prĤmČrné vážené náklady na kapitál.
Úþetní data jsou upravována na data,
která sice mají menší prĤkaznost, ale s urþitou
pravdČpodobností lépe odrážejí realitu. Dochází
tedy ke konverzi úþetního modelu na model
ekonomický. V nČm je kladen vČtší dĤraz na
potĜeby akcionáĜĤ, majitelĤ a investorĤ.

2

ROE (Return on Common Equity) je pomČr zisku (dle
metodiky Ministerstva prĤmyslu a obchodu ýR EAT tj.
þistý zisk) a vlastního kapitálu.
3
ROA (Return on Assets) je pomČr zisku (dle metodiky
ministerstva prĤmyslu a obchodu EBIT tj. zisk pĜed
zdanČním a nákladovými úroky) a celkových aktiv
podniku. V tomto pĜípadČ se nepoužívá tohoto ukazatele
tak jak je znám z finanþní analýzy. Ale používá pojmu
operaþní rentabilita.

– 69 –
ROýNÍK IV – ýÍSLO 07 / VOLUME IV – NUMBER 07

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT

Úplný seznam úprav je obchodním tajemstvím spoleþnosti napĜ. Stern a Steward.
Zahrnuje úpravy o 164 položek. Konverze by
mČla obsahovat alespoĖ 4 následující kroky.
• Konverze aktiv na NOA, tj. konverze na
operaþní aktiva s dĤrazem na dostupné
informace a schopnosti analytika vystihnout
potĜebné.
• Konverze finanþních zdrojĤ, jejichž smyslem
je doplnit vykazované zdroje financování tak,
aby poskytly úplný a reálný obraz financování (zejména doplnČní závazkĤ z leasingu a
dalších forem pronájmu).
• DaĖová konverze spoþívá v úpravČ daní,
která vyplývá z rozdílu NOPAT a úþetního
hospodáĜského výsledku a
• AkcionáĜská konverze, která zahrnuje
zaĜazení ekvivalentĤ vlastního kapitálu
(tj. úprava pasiv, tak aby odpovídala NOA).
(Stern, Deimler, 2006)
Další variantou úprav je metodika významné poradenské spoleþnosti Mc Kinsley &
Company Inc. Tuto variantu výpoþtu ukazatele
pĜidané hodnoty zpracovali autoĜi Copeland,
Koller a Murrin a poprvé ji publikovali v roce
1990 v knize Measuring and Managing the
Value of Companies.
Jejich koncept je podobný. Ukazatel
podle této metody je poþítán jako rozdíl zisku
upraveného o danČ oznaþeného NOPLAT (Net
of Operating Profit less adjusted taxes) a
kapitálu (opČt násobeného prĤmČrnými náklady
na kapitál) tj. opČt hodnota aktiv potĜebných k
provozu oznaþovaná jako investovaný kapitál.
Aktiva jsou upravována v sledujících krocích:
• Úprava obČžných aktiv: odpoþet krátkodobých neúroþených závazkĤ.
• Vylouþení aktiv, která nejsou nutná
k hlavnímu provozu.
• Nepoužívá
pĜecenČní
stálých
aktiv
v reprodukþních cenách. (Copeland, Koller,
Murrin, 2000)

2.1 VyþlenČní neoperaþních aktiv
Co považovat za operaþní aktiva a aktiva neoperaþní? Na tuto otázku se názory rĤzní.
Vylouþení neoperaþních aktiv je závislé na
konkrétní situaci a na posouzení analytika.
V oblasti dlouhodobého majetku je kritériem zaĜazení do NOA úþel finanþní investice.
Pokud investice pĜispívá k hlavní þinnosti
spoleþnosti nebo k propojení hlavních þinností,
pak majetek zaĜadíme do NOA. Pokud je
investice pro spoleþnost zpĤsobem uložení
penČz, aktivum se z NOA vyluþuje. Dle
rozhodnutí o zaĜazení nebo nezaĜazení majetku
do NOA je nutné upravit odpovídajícím
zpĤsobem i NOPAT.
V obČžném majetku je Ĝešena zejména
otázka krátkodobých cenných papírĤ a penČz.
Cenné papíry, které slouží jako strategické
rezervy penČz (pro ulehþení splácení úvČrĤ a
financování investic) manželé MaĜíkovi do
NOA nezahrnují. StejnČ tak by mČly být
vylouþeny pĜebytky penČz v hotovosti a na
bankovním úþtu (lze zjistit pomocí okamžité
likvidity4). (MaĜík, 2005)
Pokud má podnik v majetku vlastní akcie, je doporuþeno nezahrnovat je do NOA.
StejnČ tak se doporuþuje vylouþit z NOA
nedokonþené investice, protože ty se zatím
nepodílí na tržbách podniku. Dále se vyluþují
aktiva nepotĜebná k operaþní þinnosti jako
nevyužité nebo pronajaté pozemky a budovy,
nadbyteþné zásoby aj.
2.2 Aktivace nevykázaných aktiv
Do aktiv musí být zaĜazen majetek, který podnik používá pro svoji základní þinnost,
ale který standardnČ není uveden v úþetních
výkazech sestavených na základČ þeských
úþetních standardĤ. Tento majetek se ve fázi
úpravy aktiv na NOA aktivuje, tedy do aktiv
zaĜadí. Jedná se pĜedevším o majetek, který
podnik pronajímá formou finanþního leasingu.
DĤvodem pro zaĜazení majetku do aktiv je fakt,
že nájemce nese pĜevážnou þást užitkĤ i rizik
spojených s pronajatým majetkem. V tomto
ohledu ekonomický pohled preferuje mezinárodní úþetnictví pĜed úþetnictvím þeským.
Finanþní leasing se zaĜazuje do aktiv
nejlépe ocenČný v tržní hodnotČ. ZároveĖ se do


2 Konverze aktiv na NOA
PĜi úpravČ aktiv na operaþní aktiva je
nezbytné provést následující kroky:
1.z aktiv vyþlenit neoperaþní aktiva,
2.aktivovat v tržním ocenČní položky, které v
aktivech nejsou a
3.snížit aktiva o neúroþený cizí kapitál.

4

Okamžitá likvidita je pomČr krátkodobého finanþního
majetku a krátkodobých závazkĤ. Doporuþená hodnota
ukazatele je min 0,2.
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pasiv rozvahy zaĜazuje položka závazky z
leasingu. Dále je tĜeba upravit NOPAT tak, aby
zahrnul odpisy aktivovaného majetku a náklady
spojené s poĜízením majetku (úrok). ZaĜazením
do aktiv i pasiv rozvahy se v podstatČ simuluje
nákup majetku na úvČr.
Jednodušší, ale ménČ pĜesnou variantou
aktivace majetku, je zaĜazení do aktiv v tržní
hodnotČ snížené o odpisy. V pasivech rozvahy
se potom vykazuje zĤstatek závazku z leasingu.
Do aktiv je dále zahrnut další majetek,
který podnik v aktivech podle þeského
úþetnictví nevykazuje. Pokud tato aktiva nejsou
do pasiv promítnuta jinak, zaĜazuje se do pasiv
položka ekvivalenty vlastního kapitálu.
Dále musí být pĜecenČna aktiva na tržní
cenu (úprava o tzv. tiché rezervy tj. odpisy,
opravné položky a rezervy vytváĜené navíc
oproti reálnému stavu). Použitím principu
ocenČní aktiv v historických cenách dochází k
nepĜesnostem, protože se nebere v úvahu rĤst
cen a vliv technologického pokroku. Pro
pĜecenČní je možné použít indexy rĤstu cen (za
vhodný je považován index cen výrobcĤ5), nebo
ocenČní napĜ. pro úþely pojištČní. Reprodukþní
cenu majetku je doporuþeno snížit o reálné
opotĜebení. (MaĜík, 2005)
Do aktiv je dále zaĜazen nehmotný majetek s dlouhodobými pĜedpokládanými úþinky.

Jde napĜ. o zaĜazení do nehmotného majetku
položek typu kumulované náklady spojené se
vstupem na nové trhy, velká þást nákladĤ na
marketing, náklady spojené se školením
pracovníkĤ, náklady spojené s restrukturalizací.
Podnik obvykle za úþelem investice tvoĜí
rezervy. Rezervy je tĜeba pĜesunout z cizího
kapitálu do vlastního jako ekvivalent vlastního
kapitálu.
Pro NOA je dále žádoucí, aby byl v aktivech spoleþnosti vykázán goodwill6. Ten je v
þeském úþetnictví spojen pouze s nákupem
spoleþnosti. Vzhledem k tomu, že je majetek
pĜeceĖován na tržní hodnotu, Steward doporuþuje zaĜadit i tuto položku a to v brutto hodnotČ,
neboĢ dobĜe fungujícího podniku by se hodnota
goodwillu nemČla mČnit.





2.3 Snížení aktiv o neúroþený krátkodobý
cizí kapitál
Z obČžných aktiv je vyĜazován veškerý
krátkodobý neúroþený cizí kapitál. Za neúroþený cizí kapitál jsou považovány všechny
krátkodobé závazky z obchodních vztahĤ, ke
spoleþníkĤm, k zamČstnancĤm, ze sociálního a
zdravotního pojištČní, ke státu, k podnikĤm s
rozhodujícím nebo podstatným vlivem a jiný
neúroþený kapitál. Tak jsou obČžná aktiva
pĜepoþítána na pracovní kapitál a z operaþních

5

Index cen výrobcĤ (PPI) mČĜí zmČny cen spotĜebního
koše, který obsahuje vybrané prĤmyslové výrobky tj.
výrobky z prĤmyslových odvČtví jako dobývání
nerostných surovin, zpracovatelský prĤmysl, výroby

elektĜiny, plynu a vody (ceny bez danČ). V ýR dnes tento
index sleduje ceny 5736 výrobkĤ u 1340 organizací.
6
Goodwill je rozdíl mezi reálnou a tržní hodnotou aktiv
koupeného podniku.
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aktiv se stávají þistá operaþní aktiva.7
První zásadou pro urþení NOPAT je
dodržení symetrie mezi NOA a NOPAT. Pokud
jsou urþité þinnosti a jim odpovídající aktiva
zaĜazena do NOA, pak je nutné, aby náklady a
výnosy s nimi spojené byly zaĜazeny i do
NOPAT.
Dále je dĤležité rozhodnout, zda bude
pro výpoþet použit z úþetních dat provozní
hospodáĜský výsledek nebo výsledek hospodaĜení za bČžnou þinnost. Pokud bude uvažováno
o výsledku hospodaĜení za bČžnou þinnost, pak
je nutné z nákladĤ vylouþit finanþní náklady
spojené s platbou úrokĤ (vþetnČ úrokĤ za
leasingové platby). Tyto budou zahrnuty do
výpoþtu ukazatele pomocí WACC.
Z hospodáĜského výsledku se dále vyluþují mimoĜádné položky jako:
• zmČny ve zpĤsobu ocenČní (úþty 581, 681)
• manka a škody a jejich náhrady,

(restrukturalizace, prodej DM, rozpuštČní
nevyužitých rezerv apod.)
Do NOPAT je dále tĜeba promítnout
vliv zmČn vlastního kapitálu, které se projevily
pĜi výpoþtu NOA, tzn.:
• aktivace nákladĤ investiþní povahy,
• úprava odpisĤ DM,
• úprava opravných položek na zásoby a
pohledávky,
• vylouþení tvorby a þerpání tzv. tichých
rezerv. (MaĜík, 2001)
Po úpravČ NOPAT je tĜeba upravit i
daĖ tzn. upravit daĖ o rozdíl mezi skuteþnČ
zaúþtovanou daní z pĜíjmĤ a daĖovou povinností, která by vznikla z NOPAT. ýastý postup,
který se v tomto pĜípadČ používá, spoþívá v
tom, že se NOPAT vynásobí skuteþnou
daĖovou sazbou. Skuteþnou daĖovou sazbu
zjistíme tak, že vydČlíme splatnou daĖ úþetním
výsledkem hospodaĜení. (MaĜík, 2005)

• tvorba a zúþtování rezerv na mimoĜádné
náklady,
• ostatní mimoĜádné náklady (náklady na
ukonþení þinnosti, postoupení apod.),
• vylouþení mimoĜádných nákladĤ a výnosĤ,
které se svým charakterem nebudou opakovat

3 Urþování nákladĤ na kapitál
PrĤmČrné náklady kapitálu WACC urþují rentabilitu kapitálu a jsou základnou pro
diskontování budoucích hodnot EVA. PrĤmČrné
náklady kapitálu poþítáme podle dĜíve
uvedeného vzorce.
PĜi stanovení WACC se postupuje takto:
• urþení váhy složek kapitálu,
• urþení nákladĤ na cizí kapitál,
• urþení nákladĤ na vlastní kapitál.


7

V souvislosti s cizím kapitálem je tĜeba upozornit na
fakt, že z NOPAT je tĜeba vylouþit veškeré náklady na cizí
kapitál spoleþnosti. Náklady na kapitál budou do EVA
zaĜazeny spoleþnČ s náklady na kapitál vlastní v podobČ
WACC.
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pracovního kapitálu na obČžných aktivech, tím
je riziko menší.
Finanþní riziko lze urþit podle následujícího vztahu:

3.1 Urþení váhy jednotlivých složek kapitálu
Váhy složek kapitálu urþujeme z tržních hodnot. Problém s urþením vah kapitálu
spoþívá v tom, že pro výpoþet WACC je tĜeba
znát tržní hodnotu vlastního kapitálu, která je
ale zároveĖ výsledkem ocenČní podniku. Tento
fakt se v praxi Ĝeší stanovením cílové struktury
kapitálu, která je považována za stabilní nebo
provedením iterativního propoþtu, pĜi kterém
postupnČ sladíme výchozí a propoþtenou
kapitálovou strukturu.

Ŷ ǀŬ = ƌ Ĩ + β ( Zŵ − ƌ Ĩ

)

(4)
kde
rf - výnosnost bezrizikových aktiv (v praxi se
þasto vychází z lombardní sazby ýNB),
ȕ - koeficient, který urþuje, zda riziko konkrétního aktiva je vČtší nebo menší než riziko
kapitálového trhu jako celku (ȕ>1, nebo ȕ<1)
a
ERm - oþekávaná prĤmČrná výnosnost
kapitálového trhu.
(ERm - rf) - pĜedstavuje rizikovou prémii kapitálového trhu, která odpovídá systematickému riziku. Jde tedy o riziko, které zasáhne
všechna aktiva na trhu. Tato prémii je ovlivnČna Ĝadou faktorĤ jako HDP, inflace, zahraniþní
bilance, kurz mČny atd. (MaĜík, 2005)
Pro stanovení konkrétní výše rizika je
možné používat historická data z kapitálových
trhĤ s upravenými ȕ, data obdobných podnikĤ
nebo je možné riziko odhadovat. V našich
podmínkách je nutné data odhadovat, protože
potĜebná data nejsou k dispozici.

3.2 Urþení nákladĤ na cizí kapitál
Platby za použití cizího kapitálu jsou
obvykle dohodnuty smluvnČ. Úrokové náklady
by mČly být kráceny o tzv. daĖový štít8.
3.3 Urþení nákladĤ na vlastní kapitál
Náklady na vlastní kapitál jsou z pohledu vlastníkĤ podniku požadovanou výnosností,
tzn., odvozujeme ji od dividend u akciové
spoleþnosti a z podílĤ na zisku u spoleþnosti s
ruþením omezeným. PĜi minimálních vyplácených dividendách nebo podílech však není tento
pohled pĜíliš podstatný. Pak je na náklady
vlastního kapitálu pohlíženo jako na náklady
pĜíležitosti vlastníkĤ. Urþujeme tedy, jaký
výnos by mohl vlastník docílit pĜi stejném
riziku, pokud by investoval mimo oceĖovaný
podnik. (MaĜík, 2001)
Prakticky se náklady na vlastní kapitál
rozdČlují na dvČ þásti. První þást nákladĤ
odpovídá požadované odmČnČ za odklad
spotĜeby (pĜípadnČ ztráty zpĤsobené rĤstem
cen) a druhá þást odpovídá riziku.
Obchodní riziko zahrnuje pĜedpokládanou nestabilitu obratu (výkyvy v poptávce,
mČnové faktory, vývoj konkurence apod.). Lze
ho mČĜit pomocí rozptylu rentability9 a bývá
typické pro jednotlivé obory.
Finanþní riziko zesiluje riziko obchodní. Základním faktorem rizika je míra zadlužení
spoleþnosti. S rĤstem zadlužení spoleþnosti
totiž roste rentabilita vlastního kapitálu, ale
roste i riziko spojené s pĜípadnou neschopností
závazky uhradit. Druhým faktorem rizika je
podíl pracovního kapitálu na obČžných aktivech
v porovnání s konkurencí. ýím je vČtší podíl

4 Zhodnocení ukazatele EVA
Jak již bylo dĜíve uvedeno, ukazatel
EVA poukazuje na stav, kdy podnik netvoĜí
majitelĤm hodnotu, pokud je ukazatel menší
než 1. Pokud je naopak ukazatel kladný, je to
známka prosperujícího podniku. ýím je pak
hodnota ukazatele vČtší, tím tvoĜí podnik vČtší
pĜidanou hodnotu.
Ukazatel EVA je jedním ze základních
ukazatelĤ, které slouží pro Ĝízení podniku.
Manažer snadno z ukazatele pozná, kdy je nebo
není podnik výnosný. Management by se mČl
snažit udržet výnosnost nad náklady vlastního
kapitálu.
Ukazatel EVA je také vhodný pro sledování prosperity podniku v þase a pro odhad
budoucího vývoje. Ale pozor! Roste-li EVA v
þase, nemusí to znamenat i rĤst hodnoty
podniku.
4.1 Slabé stránky ukazatele EVA
Pokud je rĤst ukazatele dosažen na úkor
hodnot dosažitelných v budoucnu, nemusí být
kladný vývoj EVA pro podnik pozitivní.
Dalším dĤvodem, kdy mĤže rĤst EVA, aniž by
se zvyšovala hodnota podniku je situace, kdy


8

DaĖový štít je termín používaný pro úspory z daní, které
plynou z použití cizího kapitálu.
9
Rozptyl rentability je pomČr NOPAT a NOA.
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spoleþnČ s EVA rostou i náklady na kapitál
WACC napĜ. z dĤvodu zvyšujícího se rizika.
ObČ tyto situace se Ĝeší tak, že odhadnuté
budoucí hodnoty EVA jsou pomocí diskontování pĜepoþítávány na souþasnou hodnotu.
Další omyl v interpretaci výsledkĤ a
odhadĤ ukazatele EVA mĤže nastat v situaci,
kdy podnik neobnovuje majetek. Ten pak v
dĤsledku odpisování zpĤsobí, že je v majetku
vázáno stále ménČ kapitálu a tak hodnota EVA
roste. Výkonnost podniku však mĤže klesat
nebo být ohrožena. (MaĜík, 2005)
NČkteré postupy využívané pĜi výpoþtu
ukazatele EVA však dávají prostor pro
subjektivní hodnocení. Na analytikovi závisí
napĜíklad rozhodnutí o vylouþení neoperaþních
aktiv z majetku podniku, dále vylouþení
mimoĜádných složek nákladĤ a výnosĤ, odkrytí
zámČrnČ tvoĜených tichých rezerv, odhad doby
využití aktivovaných výdajĤ a v neposlední
ĜadČ výpoþet prĤmČrných nákladĤ na kapitál
WACC.
Všechny tyto slabé stránky ukazatele
musí mít na pamČti analytik pĜi interpretaci
výsledkĤ EVA.

Jde o ukazatel snadno použitelný pro
management, který jednoznaþnČ Ĝíká, jaká má
být výnosnost podniku, aby podnik tvoĜil
majitelĤm hodnotu.
5 Aplikace ukazatele EVA na konkrétní
podnik
Výpoþet ukazatele EVA byl aplikován
pro podnik Esika, s.r.o. pro roky 2002, 2003 a
2004. Tyto roky byly vybrány zámČrnČ i s
vČdomím, že se jedná o historická data. V
tČchto letech daná spoleþnost vykazovala
nejzajímavČjší a nejpestĜejší strukturu financování své podnikatelské þinnosti. V následujících
letech se ekonomická situace spleþnosti ústálila
natolik, že ke krytí svých investiþních aktivit
využívala pouze samofinancování. Po provedení výpoþtu EVA jsou porovnány výsledky
ukazatele EVA s výsledky finanþní analýzy.
Firma Esika, s.r.o. byla založena v roce
1998 tĜemi spoleþníky jako spoleþnost s ruþním
omezeným. ýinnosti podniku lze oznaþit za
specializovanou zakázkovou výrobu pro
prĤmysl s požadavky na vysokou pružnost a
inženýrskou podporu.
5.1 Konverze aktiv na NOA
Spoleþnost Esika, s.r.o. používá k podnikání budovu, kterou pronajímá od spoleþnosti
Kovovýroba KĜivánek, s.r.o. od roku 2001.
Majitelem a jednatelem spoleþnosti Kovovýroba KĜivánek, s.r.o. a spoleþnosti Esika, s.r.o. je
jedna a táž osoba. Proto bylo pĜi analýze
rozhodnuto o zaĜazení budovy a pozemku, na
nČmž budova stojí, do majetku podniku.
PĤvodní hodnota budovy zakoupené v
roce 1995 spoleþností Kovovýroba KĜivánek,
s.r.o. byla 2 277 795 a pozemku 436 200.
Hodnota tČchto aktiv tedy byla v roce 1995
celkem 2 713 995 Kþ. V roce 2001 pĤvodní
majitel spoleþnosti Kovovýroba KĜivánek
prodal podnik svému synovi. PĜi ocenČní
podniku v roce 2001 byla stanovena hodnota
budovy na 3 900 000 Kþ a hodnota pozemku na
1 150 000 Kþ. Tedy celkem na þástku
5 050 000 Kþ. V této vstupní hodnotČ byl
pozemek a budova aktivovány tak, aby
vstoupili do ukazatele EVA.
Pro výpoþet ukazatele pak byla uvažována životnost budovy 30 let (souþasné stáĜí
budovy je 14 let). Pro budovu bylo uvažováno
rovnomČrné odepisování. Pro úpravu aktiv
(dlouhodobého majetku podniku) a pasiv

4.2 Silné stránky ukazatele EVA
MČĜení finanþní výnosnosti je klíþové
pro hodnocení výkonnosti podniku. K hodnocení výkonnosti primárnČ slouží finanþní
analýza. Klasické ukazatele bČžnČ používané ve
finanþní analýze se však ukázaly nedostateþné
z nČkolika dĤvodĤ.
V první ĜadČ ukazatele finanþní analýzy
nezohledĖují rizika a výnosové požadavky
investorĤ. Pro hodnocení finanþní analýzy a
srovnávání rĤzných podnikĤ (zejména sídlících
v rĤzných zemích) je klasická finanþní analýza
tČžko použitelná, protože rĤzné státy mají
závazné rĤzné úþetní pĜedpisy, což srovnání
podnikĤ znemožĖuje. I srovnání podnikĤ ze
stejného státu je obtížné, protože nČkteré úþetní
pĜedpisy mohou být rĤznČ aplikovány.
Zásadním nedostatkem klasické finanþní
analýzy je pak opomíjení þasové hodnoty
penČz. Ukazatel EVA všechny tyto nedostatky
finanþní analýzy eliminuje.
Dále bylo zjištČno, že ukazatele finanþní analýzy málo korelují s vývojem hodnoty
akcií podnikĤ a to z toho dĤvodu, že vychází z
úþetních výkazĤ a nezohledĖuje ekonomický
pohled. Proto byl vytvoĜen ukazatel EVA, který
s vývojem hodnoty akcií koreluje.
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promítne do cash flow podniku v jednotlivých
letech. Tento výpoþet pak vstupuje do upravené
rozvahy pro výpoþet ukazatele EVA na stranu
aktiv, kde penČžní tok spojený s leasingem v
jednotlivých letech snižuje (v kumulované
hodnotČ) množství penČžních prostĜedkĤ. Dále
byly sestaveny umoĜovací plány pro leasingovaný majetek, které slouží jako podklad pro
úpravu rozvahy podniku pro výpoþet ukazatele
EVA. (Zemánková, 2006)

(vlastního kapitálu podniku) byl použit
odpisový plán budovy.
Dále bylo pro výpoþet nutné aktivovat
majetek, který podnik pronajímá na finanþní
leasing. Jedná se o automobil Škoda Octavia
combi poĜízený k 1.1.2002 za 574 421 Kþ, dále
o osazovací automat pro SMT poĜízený k
1.1.2004 za 2 259 102 Kþ a pájecí pec pro SMT
poĜízený k 1.1.2004 za 355 537 Kþ.
Pomocí penČžního toku spojeného s leasingem v jednotlivých letech pronajímání
majetku bylo zjištČno, jak se tento leasing

5.2 VyþlenČní neoperaþních aktiv
Po prostudování seznamu majetku spo-
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leþnosti bylo zjištČno, že spoleþnost již
nevlastní žádný nepotĜebný majetek. Veškerý
nepotĜebný majetek byl vyĜazen. Management
spoleþnosti totiž prování pravidelné vyĜazování
nepotĜeného majetku vždy ke konci roku.
Na NOA ale bude mít vliv jedna skuteþnost. Podnik 90 % pohledávek postupuje

spoleþnost ve chvíli, kdy jí zákazník zaplatí
dlužnou þástku. PojišĢovna dále vymáhá
pohledávku u dlužníka. Jde o tzv. bezregresní
factoring, kdy se oproti factoringu regresnímu
nevrací pohledávka po splatnosti zpČt ke
klientovi, ale pĜechází na pojišĢovnu. Pomocí
factoringu podnik vyĜešil problémy s pozdním

factoringové spoleþnosti. Factoringová spoleþnost na požádání podniku vyplatí 70 % tČchto
pohledávek pĜed splatností (za úrok asi 6%
profinancovaných pohledávek roþnČ a za
provizi 0,8% z objemu pohledávek). Zbylých
30% (bez úrokĤ) proplatí podniku factoringová

placením ze strany zákazníka. Podnik nevyužívá celý factoringový limit. Službu podnik
využívá zejména pro možnost pojištČní, kterou
nemá napĜíklad u revolvingového úvČru.
Možnost financování pohledávek pomocí faktoringu má zásadní vliv na likviditu
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podniku. Pro výpoþet NOA bylo do penČžních
prostĜedkĤ pĜeĜazeno 70% pohledávek, o které
mĤže podnik kdykoliv požádat faktoringovou
spoleþnost a peníze dostane do druhého dne na
bankovní úþet. Z pĜepoþítané hodnoty penČžních prostĜedkĤ pak vychází výpoþet provoznČ
nutného množství prostĜedkĤ. Nutná likvidita
byla stanovena v doporuþeném rozmezí na
hodnotu 0,6 (minimální doporuþená hodnota je
0,2). Vyšší minimální hodnota byla uvažována
z toho dĤvodu, že podnik nárazovČ platí za
materiál ve vČtších þástkách, proto na bČžný
provoz potĜebuje více okamžitých penČžních
prostĜedkĤ.

Ĝazenými stroji pro SMT výrobu, které podnik
poĜídil formou finanþního leasingu. V roce
2004 tedy nenastal nárĤst úþetních aktiv, ale
nastal nárĤst NOA o pĜibližnČ 6 %.
5.4 Urþení velikosti NOPAT
Protože podnik se zabývá zejména prodejem vlastních výrobkĤ a zboží, byl pro
výpoþet NOPAT zvolen provozní hospodáĜský
výsledek. Ten byl dle metodiky uvedené v
teoretické þásti upraven na NOPAT.
Do NOPAT musí vstoupit i náklady
spojené s budovou provozovny, která byla
aktivována do majetku spoleþnosti. Náklady
byly uvažovány ve výši 100 000 Kþ v roce
2002, kdy probČhlo pĜestČhování a vybavení
nové dílny. Dále ve výši 30 000 Kþ v roce
2003, kdy byla budova novČ vymalována a ve
výši 60 000 Kþ, kdy byla pĜesunuta a novČ
vybavena kanceláĜ. ZároveĖ jsou odeþteny
pĤvodní náklady související s pronájmem
budovy ve výši 120 000 Kþ roþnČ (Tabulka 5).
V porovnání s provozním hospodáĜským výsledkem je ekonomický zisk NOPAT
menší, což je zpĤsobeno zaĜazením odpisĤ jako
ekonomických nákladĤ spojených s leasingovaným majetkem.
Z Grafu 2 je patrný nárĤst ekonomického zisku po zdanČní. NárĤst je ovlivnČn
zejména nárĤstem zisku z provozní þinnosti
podniku. V roce 2004 je ale nárĤst ekonomického zisku menší oproti nárĤstu provozního
výsledku hospodaĜení a to v dĤsledku zvýšení

5.3 ProvoznČ nutná aktiva
Z údajĤ uvedených výše je možné urþit
výši operaþních aktiv tak, že od aktiv uvedených v upravené rozvaze odeþteme nadbyteþnou výši penČžních prostĜedkĤ.
Z Grafu 1 je patrné, že NOA ve sledovaném období roste. V roce 2003 je rĤst NOA
zpĤsoben rĤstem celkových úþetních aktiv. V
tomto období byl podnik zákazníkem donucen
ke snížení prodejních cen o 10 %. Proto se
podnik snažil snižovat náklady. To se mu
podaĜilo zejména tak, že zaþal nakupovat
souþástky ve vČtších objemech, aby dostal od
dodavatelĤ množstevní slevy. Tato skuteþnost
se pak projevila na zvýšeném množství
držených zásob a tím i ve zvýšení celkových
aktiv.
V roce 2004 je rĤst NOA zpĤsoben za-
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ekonomických nákladĤ spojených s odpisováním leasingovaného majetku.

koeficientu ȕ z dat þeského kapitálového trhu“
otištČného ve sborníku konference Juniorstav v
roce 2008. (ProdČlal, 2009) Je však nutné
podotknout, že uvažované náklady na vlastní
kapitál jsou tedy pouze odhadem. Ve výpoþtu
nebylo uvažováno obchodní riziko a náklady na
vlastní kapitál jsou tedy minimem nákladĤ na
vlastní kapitál. PĜi zapoþítání obchodního rizika
by bylo nutné náklady na vlastní kapitál zvýšit
o rozptyl rentability tedy pĜibližnČ o 0,02% v
letech 2002 až 2004. Tato hodnota byla

5.5 Urþení WACC
PrĤmČrné náklady na vlastní kapitál vycházejí z urþení pomČru vlastního a cizího
kapitálu a z urþení nákladĤ na cizí a nákladĤ na
vlastní kapitál. NejproblematiþtČjší je urþení
nákladĤ na vlastní kapitál. Ve výpoþtu
ukazatele bylo uvažováno minimum nákladĤ na
vlastní kapitál ve výši finanþního rizika.

Finanþní riziko bylo urþeno podle vzorce již
dĜíve uvedeného. Do výpoþtu vstupuje
výnosnost bezrizikových aktiv. Ta byla
uvažována ve výši lombardní sazby dané
ýeskou národní bankou (uvažována poslední
zveĜejnČná hodnota v daném roce).
Dále do výpoþtu vstoupí koeficient ȕ,
který urþuje, zda je riziko aktiva vČtší nebo
menší než riziko kapitálového trhu. Hodnota
koeficientu byla uvažována ve výši 1,04 tj.
hodnota zveĜejnČná na www.damodaran.com v
sekci updated data. (Damodaran, 2009) Zde byl
koeficient urþen pomocí dat od 176-ti spoleþností zaĜazených ve skupinČ Electronics
Equipment and Instruments.
Jako poslední hodnotu pro výpoþet nákladĤ na vlastní kapitál bylo nutné urþit
rizikovou prémii kapitálového trhu. Ta byla pro
výpoþet uvažována ve výši 10,95%. Tuto
hodnotu vypoþítal František ProdČlal ve svém
þlánku „Výpoþet rizikové prémie trhu a

považována s ohledem na odhad finanþního
rizika za zanedbatelnou.
Výše nákladĤ na cizí kapitál byla urþena snadnČji. Výše úroþeného kapitálu v pĤvodní
rozvaze je 6%. Jde o výpomoci, které podnik
využívá od spolupracující spoleþnosti. Ve
sledovaném období podnik nevyužívá k
provozu bankovní úvČr. Dále podnik využívá
leasingu, jak již bylo dĜíve uvedeno. Náklady
na leasing jsou uvažovány ve výši implicitní
úrokové míry z leasingu automobilu pro roky
2002 a 2003. Pro rok 2004, kdy podnik pomocí
leasingu financuje osazovací automat a pájecí
pec, jsou uvažovány náklady na leasing ve výši
prĤmČrných nákladĤ leasingu.
Graf 3 pĜehlednČ srovnává nejprve pomČr cizího a vlastního kapitálu v jednotlivých
letech (po upravení rozvahy). Tento pomČr pak
vstupuje do výpoþtu prĤmČrných nákladĤ na
kapitál.
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Porovnání nákladĤ na vlastní a cizí kapitál a celkové náklady na kapitál znázorĖuje
Graf 4. OpČt je ale nutné upozornit na skuteþnost, že náklady na vlastní kapitál a tedy i
prĤmČrné náklady celkového kapitálu jsou
stanoveny pouze odhadem.
Z grafu je patrné, že náklady na vlastní
kapitál jsou více než dvojnásobné oproti
nákladĤm na cizí kapitál. Spoleþnost využívá
pomČrnČ levného cizího kapitálu.
I náklady na vlastní kapitál jsou uvažovány pomČrnČ nízké a to proto, že je zapoþítáno
pouze finanþní riziko, tedy minimální náklady
na vlastní kapitál. PĜi zapoþítání obchodního
rizika ve výši rozptylu rentability by se ale
celkové prĤmČrné náklady významnČ nezvýšily.

hodnotu pĜehlednČ zobrazuje Tabulka 6.
Hodnotu ukazatele EVA je možno zobrazit graficky takto: (Graf 5)
Z hodnoty ukazatele je patrné, že v letech 2002 a 2003 podnik tvoĜí hodnotu
majitelĤm, ale velmi malou. Až v roce 2004
podnik tvoĜí hodnotu vyšší. Zvýšení ukazatele
EVA je zpĤsobeno rĤstem NOA a NOPAT.
NOPAT roste v dĤsledku zvýšení tržeb z
prodeje zboží i výrobkĤ. V roce 2003 podnik
zaþal jako doplĖkovou þinnost k hlavní þinnosti
prodávat elektrosouþástky, þímž podstatnČ
snížil vlastní náklady na materiál. Výsledky
tohoto prodeje se projevují zejména v roce 2004
zvýšením tržeb z prodeje zboží. V roce 2004
také došlo ke znaþnému rĤstu objemu výroby.
PozitivnČ lze hodnotit vývoj ukazatele EVA,
jehož hodnota se ve sledovaném období
zvyšuje. V roce 2004 vzrostla hodnota ukazatele oproti roku pĜedcházejícímu o 270 %. V

5.6 EVA a z nČho vyplývající ukazatele
Pomocí pĜedcházejících informací je
možné urþit hodnotu ukazatele EVA za
sledované roky. Souhrn informací a výslednou
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Tabulce 7 jsou uvedeny hodnoty ukazatelĤ
vycházejících z EVA.

sledovaném období tvoĜil zisk. Ten v prĤbČhu
sledovaných let 2002, 2003 a 2004 rostl. Podnik

Ukazatele vycházející z EVA potvrzují
skuteþnost, že podnik do roku 2003 tvoĜí malou
hodnotu a teprve v roce 2004 podnik tvoĜí
hodnotu pro majitele vyšší. Pro hodnocení je
nutné srovnat podnik s dalšími podniky v

musel v roce 2003 snížit prodejní ceny
výrobkĤ. ZvČtšil se však objem prodaných
výrobkĤ a podniku se podaĜilo snížit náklady na
kus výrobku tím, že nakupoval souþástky ve
vČtších objemech a tím získal slevy. Zisk tak v

oboru.
Podle
dat
uvedených
na
www.damodaran.com se napĜ. hodnoty relativní
EVA pohybují mezi 5 až 34 %. Podnik se tedy
pohybuje v letech 2002 a 2003 hluboce pod
prĤmČrem oboru. V roce 2004 se podnik
pohybuje mezi nejnižšími hodnotami oboru.

roce 2003 vzrostl jen mírnČ. V roce 2004
vzrostl zisk výraznČji, protože se znaþnČ zvýšil
objem vyrobených a prodaných kusĤ výrobkĤ,
navíc se projevilo zahájení prodejní þinnosti v
polovinČ roku 2003. Zisk podnik nerozdČloval
mezi spoleþníky, ale ponechával jej k dalšímu
investování.
PĜi hodnocení rozvahy bylo zjištČno, že
podnik nemá prakticky žádná stálá aktiva.
Budovu k provozu si pronajímá a stroj pro SMT
technologii má na leasing. Pro ruþní výrobu

6 Diskuse
Podívejme se nyní, jak dopadl zkoumaný podnik pĜi hodnocení z hlediska finanþní
analýzy. Z provedené analýzy rozvahy a
výsledovky podniku vyplývá, že podnik ve
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stroje nepotĜebuje. Aktiva jsou tvoĜena pouze
aktivy obČžnými a to zejména zásobami a
pohledávkami. Množství zásob prĤbČžnČ mírnČ
rostlo v roce 2002 (protože se vyrábČlo ve
vČtších objemech) a ještČ výraznČji v roce 2003
(nakupování ve vČtších objemech pro snížení
nákladĤ na kus). Na konci roku 2004 naopak
došlo ke snížení množství zásob, zde jde však o
okamžitý stav (v listopadu a prosinci tohoto
roku byla prodána velká þást zásob, proti tomu
se zvýšily pohledávky). Pohledávky podniku ve
sledovaných letech rostou. Podnik využívá
služeb bezregresního factoringu. Podnik
nevyužívá v plné míĜe možnosti pĜedfinancování pohledávek. Využívá pĜedevším pojiš-tČní
pohledávek pojišĢovací spoleþností, na kterou
pohledávky pĜecházejí v pĜípadČ, že zákazník
pohledávku nezaplatí. V souvislosti s factoringem je nutné opravovat nČkteré ukazatele, tak
aby více vypovídaly o skuteþnosti v podniku.
Zisk podniku byl ve sledovaném období
tvoĜen pouze provozní þinností, což je patrné i z
výkazu penČžních tokĤ. Ve sledovaném období
rostl cash flow z provozní þinnosti, který byl v
roce 2002 výraznČ záporný (-1262 tis. Kþ,
financováno pĤjþkami od spoleþníkĤ). V roce
2003 byl cash flow z provozní þinnosti malý
(81 tis. Kþ). V roce 2004 provozní cash flow
vzrostl na 1084 tis. Kþ (podstatná þást pĤjþek
byla vrácena).
Podnik vykazoval ve sledovaném období vysoké hodnoty ukazatelĤ rentability
(prĤmČrné ROA bylo 16 %). Hodnoty ukazatelĤ
se snížily v roce 2003 z uvedených dĤvodĤ, v
roce 2004 opČt vzrostly. Ve srovnání s
podobnými podniky v oboru byly však hodnoty
vysoké. Index finanþní páky byl ve sledovaném
období kladný. Použití dalšího cizího kapitálu
by však mČlo význam pouze pro zvýšení
objemu prodeje (objem prodeje v hodnoceném
období byl však závislý na hlavním zákazníkovi). Hodnoty pohotové a bČžné likvidity se
pohybovaly nad doporuþnými hodnotami.
Hodnoty okamžité likvidity byly upraveny tak,
aby zohledĖovaly factoring. Po úpravČ byly i
hodnoty okamžité likvidity vysoké (nad
doporuþenými hodnotami). Podnik mČl
naposledy problémy s platební neschopností v
první polovinČ roku 2002, pĜedtím než zaþal
využívat služeb factoringové spoleþnosti.
Podnik nemČl ve sledovaném období problémy
se zadlužeností. Používal pouze výpomocí od
spolupracujícího podniku. Tyto byly zaúþtová-

ny jako krátkodobé výpomoci, vlastním
charakterem jde však o pĤjþky dlouhodobé.
Jejich potĜeba ve sledovaných letech klesá,
protože podnik nerozdČloval zisk. Hodnoty
ukazatelĤ aktivity byly mírnČ vyšší než hodnoty
obvyklé v oboru, ale byly ovlivnČny tím, že
podnik nemČl stálá aktiva. Kdyby podnik stálá
aktiva vlastnil, snížil by se tak obrat celkových
aktiv. Mzdová produktivita podniku je velká a
ve sledovaných letech rostla. Hodnoty jsou
ovlivnČny malými mzdovými náklady oproti
srovnatelným podnikĤm. NejvČtší náklady
podniku jsou na materiál, které tvoĜí prĤmČrnČ
70 % celkových nákladĤ.
Z quick testu získal podnik známky
3,00; 2,75 a 1,75. To souvisí zejména se
záporným provozním cash flow v roce 2002
a malým cash flow v roce 2003. Podnik se však
v prĤbČhu sledovaných let zlepšoval. Z
hodnocení indexu bonity vyplývá, že podnik
mČl v roce 2002 výbornou finanþní situaci, v
letech 2003 a 2004 dokonce extrémnČ dobrou
finanþní situaci. PodobnČ i AltmanĤv index
hodnotí podnik jako finanþnČ silný a zdravý.
Podle indexu IN01 spadal podnik v roce 2003
do šedé zóny (snížení zisku na aktiva), v
ostatních sledovaných letech byly hodnoty
indexu vysoké a podnik lze hodnotit kladnČ.
Na základČ uvedených výsledkĤ finanþní analýzy se dá Ĝíci, že podnik je v dobré
finanþní situaci v letech 2002 a 2003 a v roce
2004 dokonce ve velmi dobré finanþní situaci.
V roce 2004 má podnik rentabilitu vČtší než je v
oboru obvyklé, má pĜebyteþnou likviditu, je
málo zadlužený a hodnoty provozních
ukazatelĤ se pohybují mezi nejlepšími v oboru.
I soustavy ukazatelĤ potvrzují, že podnik je
finanþnČ silný a zdravý a to zejména v roce
2004. PozitivnČ lze hodnotit trend vývoje
ukazatelĤ rentability a soustav ukazatelĤ.
Avšak po srovnání výpoþtu ukazatele
EVA vyplývá, že výkazy nedostateþnČ vystihují
skuteþný stav podniku. Podnik v letech 2002 a
2003 tvoĜí malou hodnotu majitelĤm a až v roce
2004 tvoĜí majitelĤm hodnotu vyšší. Zde je
však nutné upozornit na minimální uvažované
náklady vlastního kapitálu. (Zemánková, 2006)
ZávČr
Porovnáním vypoþtených hodnot ukazatele EVA a finanþní analýzy bylo zjištČno, že
provedená finanþní analýza nedostateþnČ
vypovídá o reálné skuteþnosti. Podle výsledkĤ
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finanþní analýzy se podnik zejména v roce 2004
tČší výborné finanþní situaci, avšak tato
skuteþnost nebyla výpoþtem ukazatele EVA
potvrzena. Podle ukazatele EVA by podnik
mohl být zaĜazen mezi podniky pouze s dobrou
finanþní situací, neboĢ poskytoval vlastníkovi

jen nepatrnČ se zvyšující ekonomickou
pĜidanou hodnotu.
Uvedená skuteþnost potvrzuje diskutovanou problematiku o nedostateþné vypovídací
schopnosti úþetních výkazĤ.
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