
Finanční analýza společnosti Kofola, a.s.

Abstrakt

Cílem práce je provést finanční analýzu a následně zhodnotit finanční 

zdraví a stabilitu společnosti Kofola a.s. Obsah práce je rozdělen na 

teoretickou část a praktickou část. První část se zabývá finanční analýzou 

obecně, jejím významem, uživateli finanční analýzy a vstupními 

informacemi k finanční analýze. Následují metody finanční analýzy, které 

obsahují výčet ukazatelů pro zhodnocení finančního zdraví podniku 

s ohledem na porovnání s odvětvím. V praktické části je uvedena 

charakteristika společnosti, následuje analýza současného stavu pomocí 

metod finanční analýzy za období 2015 až 2019, kde se výsledné hodnoty 

porovnávají s hodnotami v nápojovém průmyslu. Nakonec je uvedeno 

doporučení a shrnuty závěry o zjištěných faktech.

Summary

The aim of this thesis is to make a financial analysis and then evaluate the 

financial health and stability of the company Kofola Plc. The content of 

this thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The first 

part follows up financial analysis in general, the importance of it, users of 

financial analysis and input information for the financial analysis. The 

following are the methods of the financial analysis, which contain 

enumeration of ratios for evaluation of the company’s financial health 

compared with the industry. The practical part describes the 

characteristics of the company followed by an analysis of the current 

state by using methods of financial analysis for the period 2015 to 2019, 

where the resulting numbers are compared with numbers in the beverage 

industry. In conclusion there are mentioned recommendations and 

summarized conclusions about discovered facts.

Přehled konkrétních účetních položek

2015 2016 2017 2018 2019

Aktiva (tis. Kč) 2 140 985 1 983 541 1 853 541 1 961 817 2 027 339

Tržby (tis. Kč) 3 095 553 3 104 553 3 100 383 3 268 844 3 366 615

Provozní výsledek 

hospodaření (tis. Kč)

157 356 174 654 177 607 270 716 439 467

EAT (tis. Kč) 107 540 114 344 136 371 244 836 333 935
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Obrázek 6 Graf znázorňující složení aktiv ve sledovaném období, zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 6 Přehled konkrétních účetních položek společnosti Kofola a.s.

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 9 Graf znázorňující čistý pracovní kapitál, zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 11 Graf ukazatelů rentability, zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 16 Graf znázorňující porovnání okamžité likvidity, zdroj: vlastní

zpracování dle MPO.cz

Obrázek 17 Vliv na rozdíl Spread za rok 2019, zdroj: vlastní zpracování dle MPO.cz

Závěr

Cílem práce bylo provést finanční analýzu a následně zhodnotit 

finanční zdraví a stabilitu společnosti. Společnost Kofola a.s. volila 

v průběhu let velmi rizikovou strategii financování, která je ale 

podstatně levnější. Můžeme pozorovat odklon od této strategie, 

jelikož v roce 2019 velmi zlepšila finanční stabilitu oproti původním 

rokům. Společnost pracuje velmi efektivně s aktivy a na jejich 

financování používá převážně cizí zdroje. Pomocí nižších hodnot 

likvidity dosáhla vysokých hodnot rentability. Přidaná hodnota roste. 

Společnosti nehrozí bankrot, v posledním roce tvoří kladnou 

hodnotu ukazatele EVA. Dle benchmarkingového diagnostického 

systému indikátorů INFA jsme se dozvěděli, že se si Kofola a.s. vedla 

nejlépe v posledním sledovaném roce a u některých ukazatelů 

dosahovala nejlepších hodnot v odvětví.

Doporučení

Společnosti bych doporučil se držet strategie z roku 2019. V tomto 

roce společnost dosahovala nejlepších hodnot ukazatelů rentability. 

Dále Kofola a.s. pracovala efektivně se zadlužením, EBIT bohatě 

pokryl nákladové úroky a finanční páka fungovala pozitivně. Přidaná 

hodnota dosahovala nejvyšších hodnot. Podnik dosahoval kladné 

hodnoty EVA a nehrozí mu bankrot. Dále společnost zlepšila finanční 

stabilitu pomocí hodnot likvidity. Společnost by se měla zaměřit na 

řízení a sledování likvidity společně s čistým pracovním kapitálem. 

Doporučil bych snížit hodnotu krátkodobých závazků. Tím se zvýší 

obratový cyklus peněž a tudíž se zvýší potřeba čistého pracovního 

kapitálu. To povede k tomu, že společnost bude mít více financí, 

které budou fungovat jako finanční polštář v době pandemie COVID-

19.
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