Instruktážní list

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU
- vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF – str. 2,3,4,5) na p t let do
budoucna dle p iložených vysv tlivek (str. 6,7). Možno využít ukázkový p íklad (list
Výkazy-5let).
2) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTICE
- postup k zjišt ní pot ebných údaj – NPV ( SH), ERR, FRR a DN je uveden na str.
8-22. Rovn ž možno využít ukázkový p íklad (list CF-5období / 10období).
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Rozvaha s plánem jednotlivých položek na p t let do budoucna (v tis. K )
ádek
rozvahy

položka

1

AKTIVA CELKEM ( . 2 + . 9)

2

Stálá aktiva ( . 3 + 4 + 8)

3

Dlouhodobý nehmotný majetek

4

Dlouhodobý hmotný majetek

5

z toho: Budovy, haly a stavby

6

Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí

7

Základní stádo a tažná zví ata

8

Dlouhodobý finan ní majetek

9

Ob žná aktiva ( . 10 + 11 + 12 + 13)

10

Zásoby

11

Dlouhodobé pohledávky

12

Krátkodobé pohledávky

13

Finan ní majetek

14

PASIVA CELKEM ( . 15 + . 21)

15

Vlastní kapitál ( . 16 +17 + 18 + 19 + 20)

16

Základní kapitál

17

Kapitálové fondy

18

Fondy ze zisku

19

Hospodá ský výsledek minulých let

20

Hospodá ský výsledek b žného ú etního období

21

Cizí zdroje ( . 22 + 23 + 24 + 25)

22

Rezervy

23

Dlouhodobé závazky

24

Krátkodobé závazky

25

Bankovní úv ry a výpomoci

26

z toho: Bankovní úv ry dlouhodobé

Výchozí stav*

20..

20..

20..

20..

20..

období 0

období 1

období 2

období 3

období 4

období 5

27
B žné bankovní úv ry
*Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z ú etních výkaz za poslední uzav ený ú etní rok v dob podání žádosti (reálný
stav). Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované.
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ádek
výkazu
ZaZ
28

Výkaz zisk a ztrát s plánem jednotlivých položek na p t let do budoucna (v tis.K )
položka

Náklady vynaložené na prodané zboží

30

Obchodní marže ( . 28 - . 29)

31

Výkony

32

Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb

33

Zm na stavu vnitropodnikových zásob vl. výroby

34

Aktivace

35

Výkonová spot eba

36

Spot eba materiálu a energie

37

Služby

38

P idaná hodnota ( . 30 + . 31 - . 35)

39

Osobní náklady

40

44

Dan a poplatky
Opisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Z statková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu
Zm na rezerv, oprav.položek a asového rozlišení

45

Ostatní provozní výnosy

46

Ostatní provozní náklady

47

Provozní hospodá ský výsledek
[( . 38 - 39 - 40 - 41 + 42 -43 -(+/-44) + 45 - 46)]

48

Výnosové úroky

49

Nákladové úroky

50

Ostatní finan ní výnosy

51

Ostatní finan ní náklady

52

HV z finan ních operací ( . 48 - 49 + 50 - 51)
HV za b žnou innost ( .47 + 52 - da z p . b ž.
innost)

42
43

53

období 0

20..

20..

období 1 období 2

20..

20..

20..

období 3

období 4

období 5

Tržby za prodej zboží

29

41

Výchozí stav*
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54

Mimo ádné výnosy

55

Mimo ádné náklady
Mimo ádný hospodá ský výsledek
56
( . 54 - 55 – da z mimo ádné innosti.)
Hospodá ský výsledek za ú etní období
57
( . 53 + 56)
*Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z ú etních výkaz za poslední uzav ený ú etní rok v dob podání žádosti (reálný
stav)
Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované.
V predikci je nutno zahrnout i vliv dan z p íjmu za b žnou (mimo ádnou) innost - ovlivn n HV za b žnou innost, HV za ú etní období.
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Plánovaný cash flow s výhledem na p t let do budoucna (v tis. K )
návaznost
na ádky
rozvahy, výsled.

položka

ádek CF

57

Po áte ní stav pen žních prost edk
*(finan ního majetku, rozvaha .13)
Hospodá ský výsledek za ú etní období

41

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

CF 3

minus .44

Zm na rezerv, asového rozlišení a opravných položek

CF 4

Zm na stavu pohledávek

CF 5

zm na 24

Zm na stavu krátkodobých závazk

CF 6

zm na 10

Zm na stavu zásob

CF 7

SUMA CF

Pen žní tok z provozní innosti, suma CF2 až CF7

CF 8

zm na 11, 12

podrob. evidence Nákup nového dlouhod. nehm. a hmotného majetku
43

Z statková cena prodaného dl. nehm a hm. maj.

20..

období 1

období 2

období 3

období 4

období 5

(0,1 rok)

(1,2 rok)

(2,3 rok)

(3,4 rok)

(4,5 rok)

CF 10
CF 12

SUMA CF

Pen žní tok z investi ní innosti, suma CF9 až CF12

CF 13

zm na 26

Zm na stavu dlouhodobých úv r

CF 14

zm na 27

Zm na stavu b žných bankovních úv r

CF 15

zm na 23

Zm na stavu dlouhodobých závazk

CF 16

zm na 15

Zm na stavu vlastního kapitálu

CF 17

CF8+CF13+CF19 CELKOVÝ PEN ŽNÍ TOK za období
Kone ný z statek pen žních prost edk
CF 1 + CF 20
*(finan ního majetku, rozvaha . 13)

20..

CF 9

podrob. evidence Hodnota prodaného fin. majetku v cen po ízení

Pen žní tok z finan ní innosti, suma CF14 až CF18

20..

CF 2

CF 11

SUMA CF

20..

CF 1

podrob. evidence Nákup dlouhodobého finan ního majetku

podrob. evidence Výplata dividend a podílu na zisku

20..

CF 18
CF 19
CF 20
CF 21

Pozn.: Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát.
Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypo teno ze zm n hodnot rozvahy za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpo et CF v dalších
obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (kone nému stavu).
* Finan ní majetek v rozvaze ( .13) je pro zjednodušení jako celek považován za pen žní prost edky
Pro výpo et CF za období 1 je za po áte ní stav pen žních prost edk považován stav finan ního majetku v rozvaze v období 0 a za kone ný z statek
pen žních prost edk je považován stav finan ního majetku v rozvaze v období 1.
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Vysv tlivky k vypl ování plánovaného výkazu cash flow – za podnik jako celek
V p ípad žadatele ú tujícího v jednoduchém ú etnictví se nevypl uje období „0“ u Rozvahy a
Výkazu zisk a ztrát, následn tedy z stane prázdný i sloupec období „1“ (0,1 rok) u Plánovaného
cash flow.
Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát.
Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypo teno ze zm n hodnot výkaz za období 0 a 1,
stejný princip je užit i pro výpo et CF v dalších obdobích.
Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1
(kone nému stavu).
Vysv tlivky k výkazu Cash flow:
Obecné pravidlo pro rozvahové položky:
a) pokles aktivní položky (pokles majetku) mezi 2 obdobími (nap . z období 0 na období 1) vyvolá
nár st cash flow (uvoln ní hotovosti). Nár st aktivní položky (nap . nákup majetku) vyvolá pokles
cash flow.
b) nár st pasivní položky (zdroj financování) mezi 2 obdobími (nap . z období 0 na období 1) vždy
vyvolá nár st cash flow . Pokles pasivní položky vyvolá pokles cash flow.
c) výši po áte ního z statku pen žních prost edk je možno odvodit od výše finan ního majetku
(rozvaha, aktiva . 13). Pen žní prost edky jsou sou ástí finan ního majetku.
Podrobný postup p i tvorb výkazu cash flow:
a) Z výkazu zisk a ztrát ( ádek 57) p epíšeme hodnotu hospodá ského výsledku za ú etní období
do ádku CF 2. Do sloupce CF (období 1) vypisujeme sloupec z výkazu zisk a ztrát (rovn ž
období 1), v dalších obdobích postupujeme stejn (nap . období 2 CF je rovno období 2 výkazu
zisk a ztrát).
b) Z výkazu zisk a ztrát ( ádek 41) p epíšeme hodnotu odpis dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku do ádku CF 3 (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a
ztrát).
c) Z výkazu zisk a ztrát ( ádek 44) p epíšeme hodnotu zm ny stavu rezerv, opravných položek a
asového rozlišení do ádku CF 4. !!!!! P epis je s opa ným znaménkem, nežli je uvedeno ve
výkazu zisk a ztrát (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát).
d) Z rozvahy vypo ítáme zm nu stavu pohledávek. Nejd íve vypo ítáme zm nu stavu dlouhodobých
pohledávek ( ádek 11 z rozvahy). Zm na stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav
dlouhodobých pohledávek v období 0 minus stav dlouhodobých pohledávek v období 1 (z
rozvahy). Neboli stav p edcházející minus stav následující. Zm na stavu dlouhodobých
pohledávek m že vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zm nu stavu dlouhodobých
pohledávek si poznamenáme (nepíšeme p ímo do výkazu CF). Dále spo ítáme zm nu stavu
krátkodobých pohledávek ( ádek 12 z rozvahy). Postupujeme obdobným zp sobem jako u
pohledávek dlouhodobých (viz. výše). Zm na stavu krátkodobých pohledávek m že vyjít se
záporným i s kladným znaménkem. Zm nu stavu krátkodobých pohledávek si poznamenáme
mimo výkazy. Do výkazu CF ( ádek CF 5) zaznamenáme SOU ET hodnot: zm na stavu
krátkodobých pohledávek a zm na stavu dlouhodobých pohledávek.
e) Z rozvahy vypo ítáme zm nu stavu krátkodobých závazk (operace v pasivech), z ádku . 24
rozvahy. Zm na stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav krátkodobých závazk v období 1
minus stav krátkodobých závazk v období 0. Zm na stavu krátkodobých závazk m že vyjít se
záporným i s kladným znaménkem, zm nu zaznamenáme do ádku CF 6.
f) Z rozvahy vypo ítáme zm nu stavu zásob (operace v aktivech), z ádku . 10 rozvahy. Zm na
stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav zásob v období 0 minus stav zásob v období 1 (z
rozvahy). Neboli stav p edcházející minus stav následující. Zm na stavu zásob m že vyjít se
záporným i s kladným znaménkem. Zaznamenáme do ádku . 7 (CF 7).
g) CF (Pen žní tok z provozní innosti) neboli CF 8 vypo ítáme jako sou et položek CF 2 až CF 7.
h) Nákup nového dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (neboli CF 9) nákup
dlouhodobého finan ního majetku (CF 11) je nutno predikovat na základ p edstavy
podnikatelského subjektu o nových investi ních výdajích v pr b hu budoucích let . Do predikce je
nutno zahrnout výdaj na investici, pro kterou je žádána dotace a výdaje na ostatní nové investice
v pr b hu plánovaných let.
i) Z statkovou cenu dl. hmot. a nehmot. majetku nutno p evzít z ádku výkazu zisk a ztrát ( . 43).
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j) Pen žní tok z investi ní innosti (CF 13) je nutno vypo ítat jako sumu CF 9 až CF 12.
k) Zm na stavu dlouhodobých úv r – návaznost na ádek . 26 rozvahy (bankovní úv ry
dlouhodobé, operace v pasivech). Zm na stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav
bankovních úv r dlouhodobých v období 1 minus stav bankovních úv r dlouhodobých v období
0. Zm na stavu dl. bankovních úv r m že vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zm nu
zaznamenáme do ádku CF 14.
l) Zm na stavu b žných bankovních úv r – návaznost na ádek . 27 rozvahy (bankovní úv ry
b žné, operace v pasivech). Zm na stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav bankovních
úv r b žných v období 1 minus stav bankovních úv r b žných v období 0. Zm na stavu
b žných bankovních úv r m že vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zm nu
zaznamenáme do ádku CF 15.
m) Z rozvahy vypo ítáme zm nu stavu dlouhodobých závazk (operace v pasivech), z ádku . 23
rozvahy. Zm na stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav dlouhodobých závazk v období 1
minus stav dlouhodobých závazk v období 0. Zm na stavu dlouhodobých závazk m že vyjít se
záporným i s kladným znaménkem, zm nu zaznamenáme do ádku CF 16.
n) Z rozvahy vypo ítáme zm nu stavu vlastního kapitálu (operace v pasivech), z ádku . 15
rozvahy. Zm na stavu CF pro období jedna se po ítá jako: stav vlastního kapitálu v období 1
minus stav vlastního kapitálu v období 0. Zm na stavu vlastního kapitálu je uvád na bez HV
b žného ú etního období (viz. zákon o ú etnictví). Zm na stavu vlastního kapitálu m že vyjít se
záporným i s kladným znaménkem, zm nu zaznamenáme do ádku CF 17.
o) Do ádku CF 18 vyplníme p edpokládanou výši výplaty dividend nebo podílu na zisku (zachytíme
se záporným znaménkem jako odliv hotovosti). Výplata nesmí p ekro it výši celkového
hospodá ského výsledku za dané období (p i kladném HV). V p ípad záporného HV nelze
výplatu odm n realizovat.
p)
ádek CF 19 je sou tem ádk CF 14 až CF 18.
q) Celkový pen žní tok za období (CF 20) je vypo ítán jako sou et CF 8 plus CF 13 a CF 19.
r) Kone ný z statek pen žních prost edk (CF 21) je vypo ten jako po áte ní stav pen žních
prost edk (CF 1) plus celkový pen žní tok za období (CF 20).
Kone ný z statek pen žních prost edk v období 1 (CF 21) p echází do následujícího období 2
jako po áte ní stav pen žních prost edk (CF 1), atd….
Stavy pen žních prost edk (CF 1 a CF 21) musí v jednotlivých obdobích korespondovat se
stavem finan ního majetku v rozvaze ( ádek 13). Pro zjednodušení je v tomto p ípad veškerý
finan ní majetek z rozvahy považován za vysoce likvidní (pen žní prost edky).
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Vstupní (výchozí) tabulka pro výpo et CASH FLOW projektu (investice), na 5 období
Položka ( íselné položky uvád t
Výpo et
Období 0
Období 1
Období 2
Období 3
Období 4
Období 5
vK )
(odkazy)
20..
20..
20..
20..
20..
20..
Investice (náklady investi ní, bez
1
DPH, a dotace* (ob položky
nutno asov odlišit)
2
Tržby provozní (cena služby)
3
Ostatní výnosy provozní
4
VÝNOSY CELKEM provozní
.2+ .3
5
Spot eba materiálu
6
Spot eba energie
7
Náklady na opravy a údržbu
8
Náklady na služby
9
Pojišt ní, pop .silni ní da
10 Náklady na garážování
11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)
12 Odpisy -z tab. odpis ,položka“O“
13 Ostatní náklady provozní
14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol.“FN“
suma . 5 až .
15 NÁKLADY CELKEM provozní
14
HV provozní, hrubý tj.
16 VYNOSY provozní – NÁKLADY
. 4 - . 15
provozní
17 Da ová sazba**
%
18 Da z p íjmu (absolutní výše )
. 16 x . 17
19 HV istý (po odpo tu dan )
. 16 - . 18
PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV
20
. 19 + . 12
istý + odpisy
Odhad hodnoty ostatních
21
nefinan ních efekt
PROVOZNÍ CASH FLOW 2 =
22 PROVOZNÍ CASH FLOW 1 +
. 20 + . 21
ostatní nefinan ní efekty
*Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na po átku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat
„p íliv“ financí na základ obdržené dotace od platební agentury
** Da ovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje da ových sazeb v R, dle zákona o dani z p íjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z p íjmu pro právnické a
pro fyzické osoby. Vlastní výpo et dan z p íjmu je možno uvád t v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohled ovány da ov p ipo itatelné a odpo itatelné položky.
íslo
.
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Podkladová tabulka pro výpo et ukazatel ekonomické efektivnosti investice :
a) podklad pro výpo et doby návratnosti (DN) a isté sou asné hodnoty (NPV)
Celková výše investi ního nákladu v K , bez DPH, bez dotace, za celou dobu trvání projektu . (Pokud byl investi ní náklad vynaložen ve více obdobích, je nutno položky
se íst). Vše je nutno vypsat do období O, položka se vypl uje v absolutní hodnot (kladné znaménko).
íslo
.
23

Položka ( íselné položky uvád t
vK )
Investice
(náklady investi ní, bez DPH)

Výpo et
(odkazy)
návaznost na ádek . 1 „výchozí
tabulky pro výpo et cash flow
investice“ – náklady investi ní bez
DPH a bez dotace

Období 0
20..

Celková výše provozního cash flow 1 a hodnoty dotace (návaznost na výchozí tabulku pro výpo et cash flow investice)
íslo
.
24

Položka v K
Hodnota dotace
(nediskontováno)
p epsáno z výchozí tabulky

Výpo et
(odkazy)
návaznost na ádek . 1
„výchozí tabulky pro výpo et
cash flow investice“ – pouze
hodnota dotace
návaznost na ádek . 20
„výchozí tabulky pro výpo et
cash flow investice“

Období 0
20..

Období 1
20..

Období 2
20..

Období 3
20..

Období 4
20..

Období 5*
20..

PROVOZNÍ CASH FLOW 1
(nediskontováno)
p epsáno z výchozí tabulky
PROVOZNÍ CASH FLOW 1
26
plus dotace
ádek 24 + ádek 25
(nediskontováno, se teno)
*Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetu na 10 období se pouze navýší po et sloupc .
Hodnota dotace je z metodického hlediska považována za mimo ádný „p íliv hotovosti“ ve fázi provozu investice (navyšuje provozní CASH FLOW 1).
25
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Diskontní sazba – pro výpo et diskontovaných
tok z provozní innosti, vyjád ená v procentech,
zaokrouhlená na 2 desetinná místa (nap . 3,00%)

……………..%

íslo
.
„D“

DISKONTNÍ FAKTOR

Výpo et
(odkazy)
1…
n
(1 + i)

Období 0
20..

Období 1
20..

Období 2
20..

Období 3
20..

Období 4
20..

Období 5
20..

PROVOZNÍ CASH FLOW 1
„D“ x ádek . 26
plus dotace
(diskontováno)
DISKONTNÍ FAKTOR – diskontní faktor se po ítá podle vzorce :
27

1…
n
(1 + i)
kde: hodnota i je diskontní sazba (p i 3% diskontní sazb se do vzorce zapisuje položka 0,03)
hodnota n je období (perioda) , v období nula n=0, v období 1 n=1, …atd.)
Komentá k výpo tu vzorc :
DN doba návratnosti je podílový ukazatel, vycházející z nediskontovaných hodnot investice, který se vypo ítá následovn :
DN = IN / prum. CF1 p. (nediskont.)
Kde: IN je celkový vynaložený investi ní náklad (sou et za všechny roky, etapy) viz. výše ádek . 23
Prum. CF1 p. (nediskont) je pr m rné cash flow provozní (v etn zapo tené dotace) – nediskontované, návaznost na výše uvedený ádek . 26
íslo
.
28

Položka ( íselné položky uvád t
Výpo et
vK )
(odkazy)
Pr m rné cash flow provozní (plus sou et všech hodnot v ádku . 26 /
dotace) – nediskontované
po et t chto hodnot

íslo
.
29 DN

VZOREC
doba návratnosti

Výpo et vzorce
(odkazy)
ádek .23 / ádek . 28

Vypo tená hodnota

Vypo tená hodnota

NPV ( istá sou asná hodnota) je rozdílový (absolutní ) ukazatel, vycházející z diskontovaných hodnot investice, který se vypo ítá následovn :
NPV = Efekty z investice (jejich sou asná hodnota) – IN
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Kde: Efekty z investice (jejich sou asná hodnota) je rovna sou tu diskontovaných hodnot v ádku . 27 (sou asná hodnota efekt z investice)
IN je celkový vynaložený investi ní náklad (sou et za všechny roky, etapy) viz. výše ádek .23
íslo
.
30
íslo
.
31

Položka ( íselné položky uvád t
vK )
Celkové Cash flow provozní (plus
dotace) – diskontované
tj.sou et efekt z investice
VZOREC

NPV istá sou asná hodnota

Výpo et
(odkazy)

Vypo tená hodnota

sou et všech hodnot v ádku . 27
Výpo et vzorce
(odkazy)

Vypo tená hodnota

ádek .30 - ádek . 23

b) podklad pro výpo et FRR (finan ní míry návratnosti) a ERR (ekonomické míry návratnosti)
íslo
.
32

33

34

Položka v K
Investice (náklady investi ní, bez
DPH, a dotace (ob položky nutno
asov odlišit)NEDISKONTOVÁNO
PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV
istý + odpisy
NEDISKONTOVÁNO
PROVOZNÍ CASH FLOW 2 =
PROVOZNÍ CASH FLOW 1 +
ostatní nefinan ní efekty
NEDISKONTOVÁNO

Výpo et
(odkazy)
P epis ze vstupní tabulky ,
ádek . 1, je nutno
zachovat znaménka, tj.
investi ní náklad ( -)
dotace ( +)

Období 0
20..

Období 1
20..

Období 2
20..

Období 3
20..

Období 4
20..

Období 5*
20..

P epis ze vstupní tabulky
ádek íslo 20
P epis ze vstupní tabulky
ádek íslo 22
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íslo
.

Výpo et
(odkazy)

Položka v K

Období 0
20..

Období 1
20..

Období 2
20..

Období 3
20..

Období 4
20..

CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro
výpo et FRR
35
ádek 32 + ádek 33
= PROVOZNÍ CASH FLOW 1 +
Investice + Dotace (nediskont.)
CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro
výpo et ERR
36
ádek 32 + ádek 34
= PROVOZNÍ CASH FLOW 2 +
Investice + Dotace (nediskont.)
*Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetku na 10 období se pouze navýší po et sloupc .

íslo
.
37
38

VZOREC
FRR finan ní míra výnosnosti
ERR ekonomická míra výnosnosti

Výpo et vzorce
(odkazy)
Pomocí funkce MÍRA
VÝNOSNOSTI v programu Excel*
Pomocí funkce MÍRA
VÝNOSNOSTI v programu Excel*

Období 5
20..

Vypo tená hodnota
(zaokrouhlit na 2 desetinná místa)

*Nápov da k využití funkce Míra výnosnosti v programu Excel pro výpo et FRR (obdobné je to i pro výpo et ERR).
a) nejd íve vypíšeme hodnoty v ádku . 35 za sebou do bun k v Excelu, rozlišujeme kladná a záporná znaménka
b) dále v panelu nástroj klikneme na znak

c) vybereme funkce finan ní – MÍRA VÝNOSNOSTI
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d)
e)
f)
g)

do ádku Hodnoty zkopírujeme hodnoty v bu kách ( ádek . 37)
do ádku Odhad nevypisujeme nic
klikneme na tla ítko OK
výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa.

!!!FRR (finan ní míra výnosnosti) nesmí být vyšší než 25%, jinak není spln na podmínka p ijatelnosti v ekonomickém hodnocení projektu!!!
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Vstupní (výchozí) tabulka pro výpo et CASH FLOW projektu (investice), na 10 období
íslo Položka ( íselné položky uvád t
Výpo et Obd. 0
Obd. 1
Obd. 2
Obd. 3
.
vK )
(odkazy)
20..
20..
20..
20..
Investice (náklady investi ní, bez
1
DPH, a dotace* (ob položky
nutno asov odlišit)
2
Tržby provozní (cena služby)
3
Ostatní výnosy provozní
.2+ .3
4
VÝNOSY CELKEM provozní
5
Spot eba materiálu
6
Spot eba energie
7
Náklady na opravy a údržbu
8
Náklady na služby
9
Pojišt ní
10 Dan mimo da z p íjmu
11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.)
12 Odpisy -z tab. odpis ,položka“O“
13 Ostatní náklady provozní
14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol.“FN“
15

NÁKLADY CELKEM provozní

17

HV provozní, hrubý tj.
VYNOSY provozní – NÁKLADY
provozní
Da ová sazba**

18

Da z p íjmu (absolutní výše )

16

19

Obd. 4
20..

Obd. 5
20..

Obd. 6
20..

Obd. 7
20..

Obd. 8
20..

Obd. 9
20..

Obd.10
20..

suma . 5
až . 14

. 4 - . 15
%
. 16 x .
17
. 16 - . 18

HV istý (po odpo tu dan )
PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV
. 19 + .
20
12
istý + odpisy
Odhad hodnoty ostatních
21
nefinan ních efekt
PROVOZNÍ CASH FLOW 2 =
. 20 + .
22 PROVOZNÍ CASH FLOW 1 +
21
ostatní nefinan ní efekty
Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na po átku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat
„p íliv“ financí na základ obdržené dotace
** Da ovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje da ových sazeb v R, dle zákona o dani z p íjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z p íjmu pro právnické a
pro fyzické osoby. Vlastní výpo et dan z p íjmu je možno uvád t v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohled ovány da ov p ipo itatelné a odpo itatelné položky.
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Formální kontrola správnosti vyhotovení investi ních tabulek :
ádek . 12 v investi ních tabulkách (odpisy) se rovná kone nému ádku v tabulkách odpis
ádek . 14 v investi ních tabulkách (úroky) se rovná ro ním sou t m úrok v tabulkách splátkových kalendá .
ádek 16 v investi ních tabulkách (HV hrubý) se rovná ádek 4 minus ádek 15 v investi ních tabulkách
ádek 20 v investi ních tabulkách (cash flow 1) se rovná ádek 19 plus ádek 12 v investi ních tabulkách
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Metodický postup p i vypl ování tabulky pro výpo et cash flow
(pen žních tok ) z projektu (investice)
Výchozí (vstupní) tabulky pro výpo et cash flow z projektu jsou stanoveny na 5 nebo na 10
období. Žadatel vypl uje tu tabulku, která asov souvisí se za azením p edm tu projektu do
stanovené odpisové skupiny (dle zákona o dani z p íjmu).
Pokud je p edm t projektu za azen do 1. – 2. odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní
tabulku na 5 období. Pokud je p edm t za azen do 3. – 6. odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní
tabulku na 10 období. Projektuje se po letech (ne po m sících).
P i kombinaci více p edm t projektu s rozdílnými dobami odepisování (stroj, technologie,
rekonstrukce stavby) se vybere vstupní tabulka, která souvisí s p edm tem projektu s nejdelším
po tem let odepisování. Veškeré podkladové hodnoty pro výpo et cash flow z projektu jsou uvád ny
v K (ne v tis. K !!!).
U investice (strojní, stavební, do technologie) mohou nastat dva druhy efekt po její realizaci
a) Zvýšení provozních výnos (tržeb) podniku, zvýšení objemu výroby
b) Úspora dosavadních provozních náklad (údržba, PHM …oproti p edchozímu stavu..).
U po ízení stroj se p edpokládá realizace investi ního nákladu JEDNORÁZOV
poté je stroj za azen do výroby a generuje cash flow provozní.

(koup ),

Návaznost na ádky vstupní tabulky :
ádek 1 – Investice (investi ní náklady, bez DPH, v etn dotace).
Veškeré investi ní náklady se vypisují do „období 0“ (tj. do období p ed uvedením investice do
provozu“) . Pokud bude investice realizována ve více obdobích (rozložena do let), do sloupce „období
0“ se vypíše SOU ET investi ních náklad všech let (!!!do vstupní tabulky se pro lepší odlišení tok
vypisuje investi ní náklad v . 1 se záporným znaménkem).
V ádku 1 se rovn ž vypisuje výše o ekávané dotace (platební agentura). Dotace se vypisuje
s kladným znaménkem a podle o ekávaného období platby dotace je možno ji za adit nap . do
„období 1“, „období 2“ …atd.
Investi ní náklady (p ijatelné i nep ijatelné) je nutno podrobn ji uvést v následující tabulce.
Vypl ují se pouze v cn p íslušné ádky a sloupce (pokud byl nap . pouze nakoupen stroj, vyplní se
ádek II . Stroje samostatné )
Tabulka rozpo et projektu (INVESTI NÍ NÁKLADY, souhrn p ijatelných a nep ijatelných výdaj )
(Údaje v K bez DPH)
náklady a výdaje
stavba
dodávka
montáž
celkem
I.Technologie
nap . ustájení, napájení
dojení
vzduchotechnika
elektroinstalace
II. Stroje (samostatné)
III. Stavba (rekonstrukce nebo
výstavba)
položka……
položka …..
I+II+III
CELKEM
Náklady na projektové práce se zahrnou pom rnou ástí do položek I-III.
ádek 2 – Tržby provozní (cena služby)
Efekty z provozu stroje (nap . orba, setí) je nutno odvodit od „ceny služeb mechanizovaných prací“ –
uvedeno v publikaci: „Normativy pro zem d lskou a potraviná skou výrobu“, Kavka M. a kol., ÚZPI
Praha 2003, str. 266 -273.
Výpo et tržeb je nutno uvést v samostatné tabulce (množství, cena za m r. jed., cena celkem).
V p ípad , kdy je r st tržeb zap í in n zvýšením množství, a nikoliv pouze cenou, je t eba dále ješt
zpracovat Marketingovou studii.
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Rovn ž musí být p ed výpo tem „provozních“ výnos (tržeb) stroje jednozna n uvedeno, jaká je
ro ní kapacita stroje !!! a jak je napln ní této kapacity zajišt no.
Žadatel, který užívá stroj „pouze“ pro vlastní innost kalkuluje své „výnosy (tržby)“ z provozu stroje
teoreticky (tj. jako kdyby stroj „p j oval“ v cen služby).
ádek 3 – Ostatní výnosy provozní – pokud bude investice (stroj, technologie) na konci doby své
životnosti prodána, je možno uvést tuto položku v ádku . 3.
U investic s dobou odepisování více než 10 let je zde možno uvést i výši neodepsané investice –
„kompenzace“ za neuskute n né odpisy (10 let odpis oproti skute nosti – nap . 20 let).
ádek 4 – Výnosy celkem provozní (sou et ádk 2 + 3)
ádek 5 až ádek . 10 – Spot eba materiálu a energie, náklady na opravu a údržbu, náklady na
služby, na pojišt ní, garážování.
Náklady na pojišt ní, garážování, silni ní da a ostatní provozní náklady stroj v zem d lství –
STANDARDY, jsou uvedeny v publikaci: „Normativy pro zem d lskou a potraviná skou výrobu“,
Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, strany 251-265
Náklady na jednotlivé druhy staveb a technologií (a provozní výnosy) je možno porovnat se
STANDARDY, které jsou uvedeny v publikaci :
„Normativy pro zem d lskou a potraviná skou výrobu“, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003.
Str. 282 - 288 Strojní linky a technologické prvky v ŽV
Str. 317 - 321 Orienta ní náklady zem d lských staveb
Str. 322 - 324 Orienta ní ceny základních stavebních materiál
Str. 131 - 232 Živo išná produkce a technologie – ceny produkt ŽV, spot eba krmiv, vody, steliva,
produkce mrvy, kejdy, trusu, parametry užitkovosti, spot eba pracovního asu, rozm rové parametry
ustájení,
Str. 229 - Požadavky na ustájení zví at s ohledem na welfare.
Str. 25 - Ceny služeb pro RV a ŽV
Str. 30 -130 Rostlinná produkce a technologie – výnosy, farmá ské ceny (v . ovoce a zeleniny), ceny
osiv, sadby, hnojiv, pesticid .
Publikace „Normativy zem d lských výrobních technologií“ Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003.
obsahuje následující informace :
a) Str. 7-294 ….spot ebu variabilních a fixních náklad v RV (obiloviny, kuku ice, hrách,
sója, mák, len, konopí, brambory, cukrovka, krmné plodiny, louky pastviny …atd.)
b) Str. 295- 351 spot ebu variabilních a fixních náklad v ŽV (dojnice, odchov telat a
jalovic, výkrm skotu, odchov prasni ek, prasnice-produkce selat, výkrm prasat, chov
ovcí, slepic, výkrm brojler , tažní kon .)
P i kalkulaci budoucích náklad (výdaj ) na stavby a rekonstrukce stávajících objekt
zohlednit p ípadné limity - Maximální p ijatelné výdaje (viz. Pravidla).

je nutno

ádek 11 – Osobní náklady. Osobní náklady musí být kalkulovány na základ predikce vývoje po tu
pracovních sil, trendu vývoje mezd a trendu vývoje náklad na zdravotní a sociální zabezpe ení.
Výpo ty v tomto ádku je vhodné doplnit komentá em (zd vodn ní trendu jednotlivých položek).
ádek 12 – Odpisy
Pro vypln ní ádku 12 ve vstupní (výchozí) tabulce je nutno zpracovat podkladové tabulky odpis .
Odpisy se provád jí dle zákona o ú etnictví z ceny majetku po ode tení dotace.
A.1. ODPISOVÉ KALENDÁ E - pro p edm t projektu za azený do 1. – 2. odpisové skupiny (v tšinou
strojní investice)
P i hodnocení této kategorie – doba životnosti (odepisování) je bu 3 nebo 5 let
(1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z p íjm
. 586/92 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis ).
Všichni žadatelé budou projektovat odpisy stroj pomocí sazeb pro rovnom rné odepisování
(sjednocení metodiky projekt ).
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VZOR : Tabulka : Pr b h odpis pro 1. odpisovou skupinu
Cena stroje (bez
Odpis 1. rok
Odpis 2 rok
Odpis 3. rok
DPH)
20 % ceny
40 % ceny
40 % ceny
ODPISY
položka „O“
Z statková cena
VZOR : Tabulka : Pr b h odpis pro 2. odpisovou skupinu
Cena stroje (bez Odpis 1. rok Odpis 2 rok Odpis 3. rok Odpis 4. rok Odpis 5. rok
DPH)
11 % ceny 22,5 % ceny 22,5 % ceny 22,5 % ceny 22,5 % ceny
ODPISY
Položka „O“
Z statková cena
Tabulky odpis jsou nutné jako vstupní podklady pro výpo et cash flow vlastní investice (projektu),
položka „O“ se vypisuje do ádku . 12 výchozí (vstupní) tabulky. Odpis za 1. rok provozu
(odepisování) investice se zachycuje ve sloupci „období 1“.
A.2. ODPISOVÉ KALENDÁ E - pro p edm t projektu za azený do 3. – 6. odpisové skupiny (v tšinou
technologie, stavby, pop . kombinace více investic)
P i hodnocení této kategorie (stavby a technologie) je doba životnosti (odepisování) technologie 3
nebo 5 let. (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z p íjm
. 586/92 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .).
Oproti tomu doba odepisování STAVEB je bu 10 let (konstrukce a stavební ásti (celky) z betonu,
železobetonu a kovu, nádrže, zásobníky, kontejnery z kov ) nebo 20 let (domy a budovy ze d eva a
plast , v že a stožáry, v žové zásobníky. Ostatní domy a budovy mají dobu odepisování 30 let (5.
odpisová skupina) nebo 50 let (6. odpisová skupina).
Všichni žadatelé budou projektovat odpisy STAVEB i TECHNOLOGIÍ pomocí sazeb pro rovnom rné
odepisování (sjednocení metodiky projekt ).
Tabulky odpis (stavby i technologie) jsou nutné jako vstupní podklady pro výpo et budoucího cash
flow vlastní investice (projektu, vstupní tabulka . 12)
Obdobným zp sobem jako u odpisových skupin 1. a 2. je nutno postupovat i u odpisových skupin 3.,
4., 5. a 6. Ve všech p ípadech je nutno užívat sazby pro rovnom rné odepisování a sestavit
p ehledné odpisové tabulky dle výše uvedených vzor .
Odpisová skupina

Doba odepisování

1
2
3
4
5
6

3
5
10
20
30
50

Odpis v prvém
roce
20%
11%
5,5%
2,15%
1,4%
1,02%

Odpis další roky
40%
22,25%
10,5%
5,15%
3,4%
2,02%

Zvýšená vstupní
cena
33,3%
20%
10%
5%
3,4%
2%

U rekonstrukcí staveb se využije sazba odepisování pro zvýšenou vstupní cenu.
Celkové ro ní odpisy všech investic (STAVBA, Technologie) se zahrnou do celkové ODPISOVÉ
tabulky, kalkulované min. na 10 let (období).
Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci „období 1“ vstupní tabulky
v ádku . 12.
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P íklad: (KOMBINACE investic)
Dojírna
Míchací v z
Stavební investice
5 mil.K (5 let)
1,1 mil.K (5 let)
8 mil.K (30let)
ROK
odpis
z st cena
odpis
z st cena
odpis
z st cena
2005
550 000
4 450 000
121 000
979 000
112 000
7 888 000
2006
1 112 500
3 337 500
244 750
734 250
272 000
7 616 000
2007
1 112 500
2 225 000
244 750
489 500
272 000
7 344 000
2008
1 112 500
1 112 500
244 750
244 750
272 000
7 072 000
2009
1 112 500
0
244 750
0
272 000
6 800 000
2010
0
0
0
0
272 000
6 528 000
2011
0
0
0
0
272 000
6 256 000
2012
0
0
0
0
272 000
5 984 000
2013
0
0
0
0
272 000
5 712 000
2014
0
0
0
0
272 000
5 440 000
celkem
5 000 000
1 100 000
3 104 000 pokra .
8 000 000 pokra .
Jak je možno vy íst z výše uvedené tabulky, v pr b hu 10 let jsou již technologie (dojírna) a stroj
odepsány, budova ješt nikoliv (budova má dobu odepisování 30 let).
Dochází zde ke dvojímu zkreslení: technologie (dojírna) by již m la být vy azena (nahrazena novou –
pokra ování odpis !!!!!) , stejný problém je u stroje.
Budova je odepsána pouze áste n (3,1 mil. K z celkových 8 mil. K .).
Vzhledem ke sjednocení a zjednodušení metodiky projekt žadatel bude tato „jednoduchá“ verze
výpo tu odpis u projekt ponechána i s výše uvedenými nedostatky. Neodepsanou ást investice je
možno za adit do posledního období v ádku Ostatní výnosy provozní.
Dá se totiž p edpokládat, že podobné projekty budou mít i podobnou strukturu a pom r stavební ásti
a technologické ásti a budou tedy mezi sebou porovnatelné.

ádek 13 - Ostatní provozní náklady – ostatní náklady, které nejsou za len ny ve výše uvedených
kategoriích.
ádek 14 – Finan ní náklady (úroky)
P ed výpo tem hodnot do tohoto ádku by m l žadatel vyplnit následující tabulku:
VZOR : Tabulka zdroj financování projektu, v K , bez DPH, bez dotace na projekt
Položka
Výše financování
Celková výše finan ního nákladu*
(v K )
(bez len ní na jednotlivá období, v K )
INVESTI NÍ náklad CELKEM
Z toho : Vlastní zdroje
*FNv (celkem) :
Cizí zdroje - úv r
*FNu (celkem) :
Cizí zdroje - ostatní
*FNv (celkem) :
*Celková výše finan ního nákladu je uvedena výše bez len ní na jednotlivá období. Pro zápis dat do
vstupní (výchozí) tabulky je nutno ješt roz lenit tok finan ních náklad na období trvání investice
( ase) – viz. tabulka níže. Sou et položek v ádcích v níže uvedené tabulce musí korespondovat
s hodnotou celkové výše finan ního nákladu v tabulce zdroj financování.
Doba splácení úv ru nemusí být vždy stejná s dobou životnosti (odepisování) investice. Banky
mnohdy vyžadují splacení úv ru v kratším limitu, než je vlastní doba tvorby efekt z investice.
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VZOR: Pomocná tabulka pro vymezení finan ních náklad v ase

Položka ( íselné položky
Název
pol.
uvád t v K )
„FNv“ Finan ní náklad na vlastní
zdroje
„FNu“ Finan ní náklad - ÚROKY
„FNo“ Finan ní náklad na ost.cizí
zdroje

Obd. 0
20..

Obd. 1
20..

Obd. 2 Obd. 3 Obd. 4
20..
20..
20..

Obd. 5
20..

Položka „FNu“ (finan ní náklad ve form úrok placených bance tj. nákladových úrok ) musí vycházet
z konkrétního splátkového kalendá e (viz dále).

SPLÁTKOVÉ KALENDÁ E
Splátkové kalendá e u investic (stroj , staveb, technologií) budou v rámci sjednocení metodiky
projekt po ítány jako splátkové kalendá e anuitní, s m sí ní periodicitou plateb. V p ípad odlišnosti
periodicity plateb (nap . platby tvrtletní, ro ní) nebo v p ípad jiných zp sob splácení než anuitních
(rozdílný úmor) je nutno toto zd vodnit – metodika (požadavek) konkrétního finan ního ústavu
(banky).
Doba splácení úv ru je závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem
(možno rozepsat, jaké úv ry již žadatel erpal, k jakým investi ním ú el m a jaká byla jejich doba
splatnosti).
Výše úroku za poskytnutý úv r je rovn ž závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním
subjektem. !!! Úrok v projektech musí být vždy pro základní orientaci uveden v hodnotách p.a. (tj. úrok
ro ní), do splátkových kalendá s m sí ní periodicitou je nutno poté úrok adekvátn upravit.
Splátkový kalendá by m l mít následující strukturu (vstupní data + záhlaví) :
Vstupní data : Výše úv ru:
Doba splácení v letech:
Periodicita splácení:
Po et period:
Úrok p.a.:
P epo et na úrok za periodu:
Perioda
(m síc)
1
2
atd…

Po áte ní stav
Úrok
jistiny
(za periodu)
x
x
x
x

Úmor

Splátka

Kone ný stav jistiny

x
x

x
x

x
x

Úrok
RO NÍ

! Splátkový kalendá bude využit pouze pro financování nové investice !
Splátku za periodu je nutno vypo ítat pomocí vzorce UMO OVATELE (finan ní matematika ).
P ÍKLAD :
Výše úv ru (jistina) :
Doba splácení v letech :
Periodicita splácení :
Po et period (n):
Úrok p.a. :
P epo et na úrok za periodu :
Umo ovatel

1 000 000
3
m sí n
3*12 tj. 36 (m síc )
12 % p.a (ro ní)
tj. 12 % /12 , 1% p.m. (m sí ní)

Splátka (anuita) = Výše úv ru . ____i____
n
1 - 1/ (1 + i)

Výše úv ru je 1 000 000 K , i = 0,01 (tj. 1% m s. úrok), n = 36 (m síc , period).
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Dosazení do vzorce: Splátka (anuita) = 1 000 000 * ____0,01 ____
36
1 - 1/ (1 + 0,01)
neboli: 1 000 000 * 0,03321431
splátka (m sí ní ) = 33 214 K
Bance budeme splácet 33 214 K po dobu 36 m síc , celkem zaplatíme 36*33214 K , tj.1 195 704
K . Dále je nutno vypo ítat, kolik z této ástky budou init úroky v jednotlivých m sících (a poté se íst
na úroky za rok). K tomu poslouží níže uvedený splátkový kalendá .
Perioda
(m síc)

Po áte ní stav
jistiny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 atd…

1 000 000
976 786
953 340
929 659
905 742
881 585
857 187
832 545
807 656
782 519
757 130
731 488
atd…

Úrok za period.
tj. 0,01 * po .
stav jistiny
10 000
9 768
9 533
9 297
9 057
8 816
8 572
8 325
8 077
7 825
7 571
7 315
atd…

Úmor =
Splátka úrok
23 214
23 446
23 681
23 917
24 157
24 398
24 642
24 889
25 137
25 389
25 643
25 899
atd…

Splátka
vypo tená
umo ovatelem
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
33 214
atd…

Kone ný stav jistiny
(po . stav jis. umo ovatel)
976 786
953 340
929 659
905 742
881 585
857 187
832 545
807 656
782 519
757 130
731 488
705 588
atd…

Sou et úrok za periody 1-12 (tj. ro ní úrok) iní 104 156 K (nutno vypsat výše jako položku „FNv“
pro ur ité období.
Dále je nutno ve splátkovém kalendá i pokra ovat (do 36 m síce, resp. periody) a se íst úroky za 1324 m síc a za 25-36 m síc).
ádek 15 – Náklady celkem provozní
Sou et ádk 5 až 14 ve vstupní tabulce
(Všechny PROVOZNÍ náklady v ádcích 5-14 jsou uvád ny s kladným znaménkem – zjednodušení
metodiky, poté se provozní náklady ode tou od provozních výnos . Se záporným znaménkem je ve
vstupní tabulce zachycen pouze INVESTI NÍ náklad a to proto, aby došlo k jeho odlišení oproti p ijaté
dotaci, zachycené rovn ž v ádku . 1 vstupní tabulky)
ádek 16 – Hospodá ský výsledek provozní hrubý, tj. Výnosy provozní-Náklady provozní ( ádek 4 –
ádek 15).
ádek 17 – Da ová sazba (v %) - Da ovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje
da ových sazeb v R, dle zákona o dani z p íjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z p íjmu pro
právnické a pro fyzické osoby. Da ová sazba v „Období 0“ by m la odpovídat da ové sazb v dob
podání projektu, budoucí da ové sazby je nutno odhadnout – v tšinou pokles.
ádek 18 – Da z p íjmu fyzických nebo právnických osob (absolutní výše), výpo et jako ádek 16 x
ádek 17 vstupní tabulky
(!!da ová sazba by m la být v setinném vyjád ení …nap . 30 % = 0,30).
Vlastní výpo et výše dan z p íjmu je možno uvád t v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou
zohled ovány da ov p ipo itatelné a odpo itatelné položky.
ádek 19 – Hospodá ský výsledek istý (po odpo tu dan z p íjmu)
(HV provozní, hrubý – da z p íjmu, tj. ádek 16 – ádek 18).
ádek 20 – Cash flow 1 (HV istý + odpisy, tj. ádek 19 + ádek 12)
CASH FLOW 1 – ve výpo tu toku z investice je snaha zachytit da ový efekt odpis a úrok . Proto
se nejd íve vychází z vymezení veškerých Výnos a Náklad investice (v etn odpis ), stanovení
Hrubého hospodá ského výsledku investice, poté se tento výsledek investice „teoreticky zdaní“ a
k istému HV se p ipo ítají zp t odpisy (jako ú etní náklad, který nebyl skute ným výdajem).
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ádek 21 – Odhad hodnoty ostatních nefinan ních efekt
– vychází z p edpokladu, že investice generuje nefinan ní efekty (lepší životní prost edí, „spokojenost
ve ejnosti“, welfare.
Pokud si je žadatel v dom t chto „efekt “, je nutno tyto kvalitativní efekty kvantifikovat do podoby
„finan ní“ (odhad, zd vodn ní !!!!). V opa ném p ípad se v kolonce „Hodnota ostatních nefinan ních
efekt vyplní položka „0“.
ádek 22 – Cash flow 2 = Cash flow 1 + ostatní nefinan ní efekty ( ádek 20 + ádek 21)
Cash flow 1 je nutno vymezit pro výpo et FRR (finan ní míry návratnosti)
Cash flow 2 je nutno vymezit pro výpo et ERR (ekonomické míry návratnosti)
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