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VÝKAZ  CASH FLOW
k 3�. �2. 200�

Peněžní tok
(v tis.CZK)

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 4 743 30537 25 794

Z. Účetní zisk, nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 148
A.1. Úprava o nepeněžní operace 11 830
A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 14 806
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 0
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -4 746
A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky s výjimkou 
kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky 1 770

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 
kapitálu a mimořádným položkami 12 978

A.2. Změna stavu nepeněžních složek  pracovního kapitálu -40 920
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 5 991

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů  pasiv -50 692

A.2.3. Změna stavu zásob 3 781

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostředků a ekvivalentů 0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami -27 942

A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -3 323
A.4. Přijaté úroky 1 553
A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -118

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 
příjmů -5

A. ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti -29 835

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 50 712
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 746
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 55 458

C.1. Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 118
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 52

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků  z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 
atd. 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 0
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0

C.2.5. Příme platby na vrub fondů 52

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0
C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 170
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 25 794

R. Stav peněžních prostředků  a penežních ekvivalentů na konci 
účetního období 30 537

Peněžní toky z finanční činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti

Položka přehledu

VÝKAZ PENĚŽNÍHO TOKU
k 31.12.2007 v tisících Kč

nepřímá metoda

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
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KOMENTÁŘ K VÝKAZU  CASH FLOW

výkaz cash flow je sestaven nepřímou metodou. sestavení vychází z účetního hospodářského 
výsledku z běžné činnosti před zdaněním. čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 
a změnami pracovního kapitálu je ve výši 12,978 mil. Kč. tato částka není ovlivněna odpisy 
stálých aktiv ve výši 14,806 mil. Kč, které nejsou peněžním výdajem. 

Peněžními toky z investiční činnosti jsou výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a jejich 
skutečným zaplacením  do 31. 12. 2007. částky, které do tohoto data nebyly uhrazeny, jsou 
z peněžních toků vyloučeny. čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti je 55,458 mil. Kč.

stav peněžním prostředků k 31. 12. 2007 je tak ve výši 30,537 mil. Kč.
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EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
k 3�. �2. 200�

Likvidita
Likvidita 1. stupně (%) finanční majetek/krátkodobé závazky*100 118,34 15,99
Likvidita 2. stupně (%) (oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé 

závazky*100 401,62 280,85
Likvidita 3. stupně (%) oběžná aktiva/krátkodobé závazky*100 455,76 340,70

Podíl pohledávek na oběžných aktivech (%) (dlouhodobé pohledávky+krátkodobé 
pohledávky)/oběžná aktiva*100 62,15 77,74

Podíl zásob na oběžných aktivech (%) zásoby/oběžná aktiva*100 11,88 17,57
Čistý pracovní kapitál (%) (oběžná aktiva-krátkodobé závazky)/oběžná 

aktiva*100 78,06 70,65

Financování
Podíl vlastního kapitálu (%) vlastní  kapitálí/pasiva celkem*100 72,75 60,74
Míra zadluženosti (%) cizí zdroje/pasiva celkem*100 21,67 35,73
Krytí majetku (%) hosp. výsledek běžného období/pasiva 

celkem*100 0,40 0,38

Aktivita
Obrátka zásob tržby/zásoby materiálu 21,52 16,32
Doba obratu zásob (dny) zásoby materiálu/(tržby/360) 16,73 22,05
Obrátka celkového majetku tržby/pasiva celkem 0,94 0,82
Doba obratu celkového majetku (dny) pasiva celkem/(tržby/360) 381,75 439,12
Průměrná doba inkasa (dny) (dlouhodobé pohledávky+krátkodobé 

pohledávky)/(tržby/360) 109,27 112,70
Obrátka vlastního kapitálu tržby/vlastní kapitál 1,30 1,35
Doba obratu vlastního kapitálu (rok) vlastní kapitál/tržby 0,77 0,74

Rentabilita
Rentabilita tržeb I. (%) hosp. výsledek běžného období/tržby*100 0,43 0,46
Rentabilita tržeb II. (%) zisk z běžné činnosti/tržby*100 2,52 2,51
Rentabilita vlastního kapitálu (%) hosp. výsledek běžného období/vlastní 

kapitál*100 0,55 0,62
Rentabilita celkového kapitálu (%) hosp. výsledek běžného období/pasiva 

celkem*100 0,40 0,38
Rentabilita nákladů (%) hosp. výsledek běžného období/náklady*100 0,43 0,46

Ukazatelé Cash-Flow
Rentabilita tržeb CF (%) (hosp. výsledek běžného 

období+odpisy)/tržby*100 6,57 7,42
Rentabilita vlast. kapitálu CF (%) (hosp. výsledek běžného období+odpisy)/vlastní 

kapitál*100 8,52 10,02
Rentabilita celk. kapitálu CF (%) (hosp. výsledek běžného období+odpisy)/pasiva 

celkem*100 6,20 6,09
Stupeň oddlužení CF (%) (hosp. výsledek běžného období+odpisy)/cizí 

zdroje*100 28,61 17,04

Bonita

Bonita

(((1,2*oběžná aktiva)-krátkodobé 
závazky)/aktiva celkem)+(1,4*hosp. výsledek 
běžného období/aktiva celkem)+((3,3*(hosp. 
výsledek běžného období+daň))/aktiva 
celkem)+((0,6*vlastní kapitál)/cizí 
zdroje)+(tržby/aktiva celkem)

3,43 2,16

Produktivita práce (v tis. Kč) tržby/počet pracovníků 1 592,74 1 597,91
Zisk na zaměstnance (v tis. Kč) hosp. výsledek běžného období/počet 

pracovníků 6,82 7,32
Nákladovost náklady/tržby 99,57 99,54

Položka 2007

FINANČNÍ UKAZATELE
k 31.12.2007 v tisících Kč

2006


