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Abstrakt 
Hlavní náplní této diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku na 

základě finanční analýzy a SWOT analýzy a SLEPTE analýzy za sledované období roků 

2005, 2006 a 2007. 

Pro hodnocení finanční situace podniku jsou použity základní nástroje finanční analýzy a to 

horizontální analýza, vertikální analýza a poměrové ukazatele. 

Aby bylo možné dát podniku nějaké doporučení na zlepšení svojí situace je ještě přidána 

SWOT analýza a SLEPTE analýza. 
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Abstrakt 
 
The capital fill this thesis examines is appreciation of financial situation of choice company in 

virtue of financial analysis, SWOT analysis and SLEPTE analysis for monitor period of the 

years 2005, 2006 and 2007. For assessment of financial situation of company are used the 

basic tools of financial analysis. These are horizontal analysis, vertical analysis and ratio 

indexes. 

For give a eventuality for some change of situation the company is joined more a SWOT 

analysis and SLEPTE analysis. 
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1. Úvod

Díky mému dobrému vztahu ke společnosti Centropen, mi vedení umožnilo vypracovat svoji

bakalářskou práci o této firmě.

V dnešní době, kdy díky globalizaci roste celosvětová konkurence a spolu s ní se neustále

zvyšují ceny všech vstupů, je pro dobře fungující firmu nezbytné důsledně analyzovat

všechny změny, které se jí týkají.

Jedním z hlavních cílů podnikání je zvyšování tržní hodnoty společnosti.

Navíc, jde-li o akciovou společnost, je třeba jednak navyšovat cenu akcie podniku a dále

vyplácet dividendy na akcii ve výšce větší než je zhodnocení dlouhodobých termínových

vkladů + prémie za riziko + prémie za likviditu. Takto vzniklá veličina se v průběhu života

společnosti mění.

Je proto nezbytné, aby společnost byla dlouhodobě zisková a solventní, což je nutné sledovat

a vyhodnocovat.

Vždy při jakémkoliv ekonomickém hodnocení společnosti vycházíme z účetnictví. To však

samo o sobě nedokáže určit stav v jakém se firma nachází.

Pro zhodnocení stavu společnosti z hlediska financí se proto využívá především finanční

analýza. Jako zdroj informací pro tuto analýzu slouží hlavně povinné účetní výkazy a další

podnikové informační zdroje.

Pro komplexní pohled na firmu je však třeba provést řadu dalších analýz, například SWOT

analýzu, SLEPTE analýzu, atp.. Výsledky těchto analýz však jsou pouze prvním krokem.

Dalším nevyhnutelným krokem je interpretace výsledků těchto analýz a vyhodnocení

dosažených výsledků.

Třetím nezbytným krokem je pak doporučit řešení, která by vedla k odstranění slabých míst či

problémů zjištěných na základě provedených analýz.

Cílem mé práce je provést finanční analýzu, SWOT analýzu a SLEPTE analýzu firmy

Centropen a. s., vyvodit nějaké závěry ze zjištěných analýz a navrhnout doporučení pro

management společnosti.
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2. Teoretická východiska práce

2.1. Finanční analýza

Finanční analýza je soubor postupů a vzorců, s jejichž pomocí lze zjistit finanční zdraví

společnosti. Základem je horizontální a vertikální analýza rozvahy, výsledovky a cash flow.

Samotný výkaz cash flow už je nástrojem finanční analýzy, protože nebere data přímo

z účetnictví, ale z rozvahy a výsledovky. Na tyto základní analýzy navazuje poměrová

analýza. To je vlastně soustava několika skupin vzorců, které hodnotí z různých pohledů data

z účetních výkazů. Vrcholem celé analýzy je spočítání bonitních a bankrotních

modelů.Výsledkem takové rovnice je jediné číslo, které charakterizuje finanční zdraví

společnosti.

Ať už jde o analýzu rozvahy, výkazu zisku a ztrát a nebo o cash flow, je třeba vždycky

pamatovat na to, že zdrojem pro všechny navazující analýzy jsou právě tyto výkazy (spolu

s výroční zprávou) a bude jistě zapotřebí se k nim průběžně vracet. Horizontální a vertikální

analýza s poměrovými ukazateli jsou pouze pomocnými nástroji, které umožňují vidět údaje

z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a z výkazu cash flow v nových souvislostech.

2.1.1. Zdroje finanční analýzy

Podkladem pro vypracování finanční analýzy jsou účetní výkazy. Zdrojem pro vznik účetních

výkazů je účetní evidence činnosti firmy za účetní období.

Protože účetní evidence a účetní výkazy slouží jak pro vnitřní účely firmy (finanční řízení),

tak pro vnější uživatele (ocenění podniku), musí být všechny účetní postupy standardizovány

– tedy řídí se příslušnou legislativou. Jde hlavně o obsah a strukturu účetních výkazů, postupy

účtování a zásady oceňování majetku.

Před tím než začne analytik zpracovávat finanční analýzu, musí se dobře seznámit se

strukturou účetních výkazů a hlavně musí zjistit, co se za jednotlivými položkami ve

výkazech skrývá. Bez těchto znalostí by při poměrové analýze mohl analytik dospět

k nepřesným interpretacím a chybným závěrům.
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Slabé stránky účetních výkazů

Hlavní slabinou všech povinných účetních výkazů je, že jsou sestaveny k nějakému okamžiku

v minulosti. Pokud se mezi tím nějak výrazně změnila organizační struktura nebo došlo

k velkým změnám ve výrobě, tak se význam finanční analýzy výrazně snižuje. Navíc pokud

došlo ve sledovaných obdobích k výraznějším změnám v legislativě , je problematické

porovnávat ukazatele za několik po sobě jdoucích obdobích.

Při analýze účetních výkazů je třeba zkontrolovat, zda jsou sestavovány za stále stejná účetní

období (např. kalendářní rok versus hospodářský rok).

Dalším problémem je oceňování majetku, které se projeví zejména v rozvaze.

Historická cena dlouhodobého majetku neodpovídá ceně tržní – jde o pořizovací cenu.

U dlouhodobých aktiv odpisovaných vyvstává problém hodnoty odpisů. Jednak účetní odpisy

si každá účetní jednotka stanovuje sama, jednak odpisy jsou tvořeny právě z historické ceny,

která zejména u majetku s delší dobou životnosti nezachycuje nárůst hodnoty tohoto majetku,

což je vyvoláno především inflací. Pokud by manažer chtěl trochu vylepšit výsledky finanční

analýzy nebo zvýšit zisk, je nejlepší možností jak toho dosáhnout změnit výši odpisů. Touto

operací přestane účetnictví podávat pravdivé informace o společnosti a problém s nízkým

ziskem a rentabilitou se nevyřeší, ale jenom přesune do následujících let.

Tvorba opravných položek zejména u zásob není jednotná, auditor určuje sám

Právní úprava účtování

V České republice se účetnictví primárně řídí Zákonem o účetnictví ale je modifikováno celou

řadou dalších zákonů a ustanovení.

Seznam předpisů souvisejících s vedením účetnictví:

1. Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů

2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

3. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

4. Zákon č. 35/1965 Sb., o literárních , vědeckých a uměleckých dílech (autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisů

5. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

6. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění

pozdějších předpisů

7. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

8. Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů
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9. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku , ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

11. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

14. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů

15. Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve

znění pozdějších předpisů

16. Zákon č. 19/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů

17. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

18. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

19. Zákon č. 343/1992 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů

20. Zákon č. 357/1992 Sb., o daní dědické, daní darovací, dani z převodu nemovitostí, ve

znění pozdějších předpisů

21. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

21. Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

22. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

předpisů

23. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů

24. Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

25. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

26. Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon

o vlastnictví bytů) , ve znění pozdějších předpisů

27. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

28. Zákon č. 219/1995 Sb., Devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

29. Vyhláška ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona o účetnictví

Některé výše uvedené právní předpisy souvisejí přímo s účtováním, jiné jsou používány až při

výpočtu základu daně. Dále je podrobněji popsáno několik nejdůležitějších předpisů.
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Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví je zvláštní zákon upravující rozsah a způsob vedení

účetnictví pro právnické a fyzické osoby (platí jenom pro ty, které vykonávají ekonomickou

činnost a jsou povinny se jím řídit) a stanovuje podobu účetní závěrky. Dále ukládá

obchodním společnostem a družstvům, aby tyto výkazy byly ověřeny auditorem a zveřejněny

ve sbírce listin vedených jako součást obchodního rejstříku. Toto platí jenom pro akciové

společnosti splňující jedno z následujících třech podmínek – obrat větší než 80 mil, aktiva

větší ne 40 mil., více než 50 zaměstnanců. Pro ostatní obchodní společnosti a družstva platí,

že musí splnit alespoň dvě podmínky.

Jde o nejdůležitější právní předpis v oblasti účetnictví.

Zákon č 513/1991 Sb., obchodní zákoník ukládá všem právnickým osobám a fyzickým

osobám vykonávající ekonomickou činnost sestavovat účetní výkazy na konci hospodářského

období a ve zvláštních situacích.

Vyhláška ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o účetnictví. Vyhláška obsahuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání,

označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, uspořádání, označování a

obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření, směrnou účtovou osnovu,

účetní metody a jejich použití, atd.

2.1.1.1. Rozvaha

Je jedním z nejdůležitějších účetních výkazů a poskytuje informace o stavu a struktuře

majetku podniku, závazcích, pohledávkách a o struktuře financování. Rozvaha se dělí na dvě

části a to na aktiva a pasiva, přičemž celková suma aktiv a celková suma pasiv se musí

vždycky rovnat. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému dni, tzv. rozvahový den. Známe

několik druhů rozvahy a to rozvahu zahajovací, řádnou a mimořádnou.

2.1.1.2. Výkaz zisku a ztráty

Poskytuje údaje o struktuře výnosů a nákladů a tvorbě výsledku hospodaření společnosti. Ve

výkazu zisku a ztrát jsou náklady a výnosy dále děleny podle druhového a účelového členění.
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Asi nejdůležitějším údajem ve výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření po zdanění

neboli čistý zisk.

2.1.1.3. Výkaz cash flow

Cash flow mapuje tok financí uvnitř podniku.za určité časové období. Přehled o Cash flow

převádí výnosy a náklady zobrazené ve výkazu zisku a ztrát na příjmy a výdaje peněžních

prostředků. Pomocí tohoto rozboru se podnik snaží přijít na to, proč se dostává do platební

neschopnosti, i když vykazuje docela vysoký zisk.

Výkaz lze sestavit přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda sleduje v průběhu celého

roku náklady a výnosy, které jsou zároveň výdaji a příjmy. Častěji se však používá nepřímá

metoda, která vychází z hospodářského výsledku za dané období, ke kterému se přičtou

náklady, které nejsou výdaji a odečtou se výnosy nepředstavující příjmy.

Cash flow se dělí na tři základní úrovně – provozní cash flow (mapuje generování peněz při

běžném provozu), investiční cash flow (vyjadřuje změny peněz při investování), finanční cash

flow (ukazuje dopad způsobu financování společnosti na její peněžní prostředky).

Jednotlivé položky výkazu cash flow často meziročně mění znaménka, proto nemá smysl

analyzovat každý řádek zvlášť, ale zaměřit se na součtové položky.

2.1.1.4. Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce obsahuje obecné informace o podniku, metody použité v účetnictví a

vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výsledovce. Příloha obsahuje též

informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši

evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů.

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách

vlastního kapitálu.

Obecné informace o podniku - obchodní firma, sídlo, právní forma, jména statutárních a

dozorčích orgánů, počet zaměstnanců, výše úvěru, rozvahový den, atd.

Informace o použitých účetních metodách a způsobu oceňování - jak účetní jednotka tvoří

opravné položky, které vedlejší náklady zahrnuje do pořizovací ceny, jak přepočítává cizí

měny na českou korunu.

12



Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty - rozepisují se zde za účelem dalšího

zpřesnění např. položky skupiny samostatných movitých věcí, nehmotného majetku,

informace o leasingu, rozdělení zisku, popis změn ve vlastním kapitálu, pohledávky a závazky

po lhůtě splatnosti.

Účetní závěrku je možno sestavovat v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Ve

zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny

mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují

účetní závěrku v plném rozsahu.

2.1.2. Metody finanční analýzy

Ve finanční analýze se využívají dvě skupiny metod, které se dělí podle složitosti na metody

elementární, využívající základních údajů z účetnictví a jednoduchou matematiku, a vyšší

metody založené na složitých matematicko – statistických postupech.

Elementární metody finanční analýzy

Pracuje se zde s položkami účetních výkazů, u kterých se posuzuje vývoj v čase, a nebo se

tyto položky použijí ve vzorcích pro výpočet finančních ukazatelů. Takových postupů je velké

množství. Jsou proto rozděleny do několika skupin.

a) analýza absolutních ukazatel

• horizontální analýzy

• vertikální analýza

b) analýza rozdílových ukazatelů

• čistý pracovní kapitál

• čisté pohotové prostředky

• čistý peněžní fond

c) analýza Cash flow

d) analýza poměrových ukazatelů

• ukazatele rentability

• ukazatele likvidity

• ukazatele aktivity

• ukazatele zadluženosti

13



• ukazatele kapitálového trhu

• provozní ukazatele

•

e) analýza soustav ukazatelů

• indikátor bonity

• Altmanův index finančního zdraví

• Quick test

• pyramidové rozklady

Vyšší metody finanční analýzy

Zpravidla se člení na matematicko – statistické metody a na metody, které statistiku

nevyužívají.

a) Matematicko statistické metody

• bodové odhady

• empirické distribuční funkce

• korelační koeficienty

• analýza rozptylu

• faktorová analýza

b) Nestatistické metody

• matné množiny

• experní systémy

V mé další práci se budu zabývat jenom elementárními metodami a to ještě jenom několika

vybranými.

2.1.2.1. Horizontální analýza

Posuzuje změny jednotlivých položek účetních výkazů v čase (většinou se mezi sebou

porovnávají 2 roky) a to jak absolutně, tak i relativně (formou indexů). Porovnání

jednotlivých roků se provádí po řádcích – horizontálně, proto horizontální analýza.
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Matematicky jde index vyjádřit dvěma způsoby. Pokud si označíme hodnotu položky i v čase

t jako Bi(t), pak indexem, který odráží vývoj položky v relaci k minulému časovému období

se rozumí:

Bi(t)

Bi(t-1)

Pomocí prvního vzorce dostaneme výsledek ve tvaru celkové výše ukazatele, zatímco ve

druhém vzorci nám vyjde změna hodnoty pro toto období. Pro vyjádření v procentech stačí

vynásobit výsledky 100.

B(t) – B (t - 1)

B(t - 1)

Problém ale nastává za situace, když se v posuzovaných letech mění znaménko položky (časté

u zisku) nebo když je v obou letech záporné. V takovém případě vyjde výsledek kladný.

Nejedná se ale o přechod ze ztráty do zisku, ale naopak o prohloubení ztráty. Detailní přehled

řešení je uveden v následující tabulce.

rok t rok (t – 1) řešení

+ + bez problémů, lze vypočítat klasickým způsobem

- - je potřeba dbát na to, že kladný výsledek znamená

zvýšení ztráty

+ - podnik přešel ze ztráty do zisku:

abs( t) + abs(t - 1) / abs(t - 1)

- + podnik přešel ze zisku do ztráty:

- abs(t) + abs(t - 1) / abs(t - 1)

Pokud by byl ale dělitel ve vzorci roven 0, tak index nelze vypočítat vůbec. V takovém

případě je možné místo indexů použít diference.

Diference je možné použít i v případě, když meziroční změna položky je o stovky procent a

index by byl nepřehledný.
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D = B(t) – B(t – 1)

U diferencí není potřeba řešit problém se znaménky.

2.1.2.2. Vertikální analýza

Porovnává položky účetních výkazů v relaci k nějaké veličině. Nejčastěji se porovnávají

jednotlivé položky rozvahy k celkové bilanční sumě. Když je potřeba udělat podrobnější

analýzu, tak je možné porovnávat např. procentuální podíl jednotlivých položek oběžných

aktiv k celkovým oběžným aktivům.

Analýza se nazývá vertikální, protože se při jejím posuzováním postupuje odshora dolů.

Pokud hledaný vztah označíme Pi, pak bude výpočet následující:

Pi=Bi/∑Bi

Bi - velikost hodnoty položky

∑Bi - suma hodnot položek v rámci určitého celku

Použití vertikální analýzy na straně aktiv ukazuje, do jakého majetku společnost investovala.

Významnější je použití vertikální analýzy na straně pasiv, protože nám vyplyne struktura

financování společnosti.

Výsledky vertikální analýzy můžeme porovnat s pravidly pro financování a zjistit tak

dlouhodobou finanční stabilitu podniku.

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika

Pravidlo říká, že vlastní zdroje by neměly být nižší než zdroje cizí. V rizikovějších oborech

podnikání by měly být vlastní zdroje dvakrát vyšší než zdroje cizí.

Zlaté bilanční pravidlo financování

Zdůrazňuje, že je potřeba slaďovat časový horizont trvání majetkových účastí s časovým

horizontem finančních zdrojů
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Zlaté pari pravidlo

Pravidlo doporučuje, aby byl dlouhodobý majetek financován jenom z vlastních zdrojů. Toto

pravidlo je dodržováno jen zřídka.

Zlaté poměrové pravidlo

Uvádí, že pro udržení dlouhodobé rovnováhy by tempo růstu investic nemělo ani v krátkém

časovém horizontu být vyšší než tempo růstu tržeb.

2.1.2.3. Poměrová analýza

Horizontální analýza sleduje vývoj ukazatelů v čase, vertikální analýza je vztahuje k určité

veličině. Obě dvě metody mají společné to, že se vždycky zabývají pouze jednou veličinou.

Poměrová analýza dává vždy do poměru několik položek mezi sebou. Aby měl takto nově

vzniklý ukazatel reálnou vypovídací schopnost, musí mezi položkami existovat vzájemná

souvislost.

Tímto postupem vzniklo velké množství ukazatelů, které nám pomáhají vidět finanční situaci

analyzované společnost v dalších souvislostech. Poměrové ukazatele se dělí do několika

hlavních skupin:

Ukazatele rentability

Ukazatele likvidity

Ukazatele aktivity

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele kapitálového trhu (má smysl počítat u společností obchodovaných na burze –

nebudu se jimi dále zabývat)

Ukazatele produktivity práce

Nejde ale při tom říct, které ukazatele jsou důležitější, protože aby podnik dobře prosperoval,

je potřeba mít dobrou rentabilitu, aby se mohl dále rozvíjet, musí mít nízkou zadluženost a

dobrou likviditu.

Ve finanční analýze se používá několik ukazatelů, které vycházejí z výkazu zisku a ztráty, ale

přímo v nich je nenajdeme.
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EBIT

EBIT (Earnings Befor Interest and Taxes = zisk před odečtením úroků a daní) se dá jednoduše

vypočítat tak, že se sečte výsledek hospodaření z běžné činnosti s daní právnických osob a

nákladovými úroky. EBIT se potom používá ve výpočtech ukazatelů poměrové analýzy,

hlavně v ukazatelích rentability. 

EAT

EAT (Earnings After Taxes = zisk po zdanění) se rovná naší položce Výsledek hospodaření

za účetní období. Používá se také převážně v ukazatelích rentability.

2.1.2.3.1. Ukazatele rentability

Ukazatele rentability patří k nejsledovanějším ukazatelům, protože informují o efektivnosti

využití vloženého kapitálu a jeho dalšího zhodnocování.

Obecný vzorec je následující:

výnos / kapitál

Při dosazování do zlomku je dobré se zamyslet nad tím, jestli mezi čitatelem a jmenovatelem

existuje nějaký rozumný vztah. Například ukazatel rentability celkových aktiv se vypočítá

jako podíl zisku před zdaněním s nákladovými úroky - EBIT a celkových aktiv. V případě, že

bychom místo ukazatele EBIT použili čistý zisk, ztratil by ukazatel rentability smysl, protože

aktiva jsou financována jak z vlastních, tak i z cizích zdrojů. A právě ty jsou v EBIT

zastoupeny nákladovými úroky.

Naopak, při posuzování rentability vlastního kapitálu, je lépe použít v čitateli čistý zisk.

Ukazatelů rentabilit jde vymyslet téměř neomezené množství. Jenom je potřeba dávat pozor

na to, aby čitatel byl ke jmenovateli vždy v nějakém smysluplném vztahu a jak takový

ukazatel ekonomicky interpretovat.

Nejdůležitější ukazatele rentability:

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return of equity) vyjadřuje hodnotu zisku po zdanění

a odečtení úroků, která připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. Rentabilita by měla být
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tak vysoká, aby pokrývala obvyklou výnosovou míru na kapitálovém trhu a případné riziko,

tj. musí být vyšší než bezriziková úroková míra státních obligací.

Rentabilita vlastního kapitálu = výsledek hospodaření za účetní období / vlastní kapitál

Rentabilita aktiv (ROA – return on asstes) informuje o výnosnosti celkových vložených

prostředků bez ohledu na zdroj financování a daňové zatížení

Rentabilita aktiv = zisk před zdaněním + nákladové úroky / celková aktiva

Rentabilita tržeb (ROS – return of sales) udává, kolik čistého zisku připadne na 1 Kč tržeb.

Rentabilita tržeb = výsledek hospodaření za účetní období / tržby

2.1.2.3.2. Ukazatele likvidity

Určují schopnost společnosti splatit své závazky do lhůty splatnosti. Likvidita má protikladný

vtah k rentabilitě firmy. Firmy, které mají hodně likvidního majetku mívají většinou nižší

rentabilitu.

Běžná likvidita (current ratio)

Říká, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy. Pohledávky jsou vyjádřeny

v netto výši. Před dosazením sumy oběžných aktiv do vzorce je nutné je očistit o nedobytné

pohledávky a neprodejné zásoby. Tento ukazatel je také citlivý na způsoby oceňování

oběžného majetku.

Literatura uvádí, že optimální hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1,5 – 2,5

Běžná likvidita = (zásoby + krátkodobé pohledávky + finanční majetek) / (krátkodobé

závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci)

Pohotová likvidita (quit ratio)

Na rozdíl od běžné likvidity eliminuje vliv zásob, protože jsou nejméně likvidní složkou

oběžného majetku. Výraznější rozdíl mezi běžnou a pohotovou likviditou ukazuje na

nadměrnou váhu zásob v majetku firmy. Optimální výše ukazatele pohotové likvidity bývá

udávána mezi 1 – 1,5
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Pohotová likvidita = (krátkodobé pohledávky + finanční majetek) / (krátkodobé závazky +

běžné bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci)

Okamžitá likvidita (cash - position ratio)

Udává schopnost firmy uhradit okamžitě všechny svoje závazky. Proto se v čitateli pracuje

jenom s nejlikvidnější formou oběžného majetku – s finančním majetkem. Příliš vysoká

okamžitá likvidita znamená, že firma drží velkou část majetku v peněžních prostředcích nebo

krátkodobých dluhopisech a přichází tak o vyšší zisk, který by získala jejich investováním do

dlouhodobějších aktiv. Optimální výše ukazatele bývá uváděna 0,5.

Okamžitá likvidita = (finanční majetek) / (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry +

krátkodobé finanční výpomoci)

Čistý pracovní kapitál (working capital)

Jedná se o rozdílový ukazatel, ale kvůli zjednodušení jsem ho přiřadil k poměrové analýze.

Tímto výpočtem zjistíme velikost té části oběžného majetku, která je kryta z dlouhodobých

zdrojů. Příliš velký čistý pracovní kapitál pro podnik znamená vyšší náklady kapitálu, protože

dlouhodobý kapitál je dražší. Naopak, čím větší je čistý pracovní kapitál, tím má podnik lepší

cash flow a není pro něj problém včas splácet svoje závazky.

Čistý pracovní kapitál = dlouhodobý kapitál – dlouhodobý majetek

druhý způsob oběžná aktiva – krátkodobé závazky

2.1.2.3.3. Ukazatele aktivity

Tyto ukazatele měří, jak úspěšně dokáže management firmy využít aktiva, která má

k dispozici. Ukazatele se vyjadřují ve dvou formách, buď jako doba obratu anebo jako počet

obrátek za období. Pro každé odvětví jsou typické jiné hodnoty ukazatelů aktivity, proto nelze

mezi sebou porovnávat úspěšnost jakýchkoliv dvou podniků z hlediska ukazatelů aktivity. 
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Obrat aktiv

Je měřítkem využití celého majetku společnosti. Udává, kolikrát se obrátí celková aktiva

v tržbách podniku za jeden rok. Problém je, že ukazatele nebere v úvahu inflaci. V účetnictví

se používá u všech aktiv historická cena.

Ideální hodnoty ukazatele se udávají mezi 1,6 – 3. Pokud je výsledek nižší než 1,6, má podnik

zbytečně mnoho aktiv. Pokud je naopak vyšší než 3, tak má aktiv nedostatek a v budoucnu se

bude muset pravděpodobně vzdát dalších zakázek.

Obrat aktiv = tržby / suma aktiv

Obrat stálých aktiv

Jde o modifikaci předchozího ukazatele, vyjadřující efektivnost využívání výrobních kapacit

(budovy, stroje). Když je hodnota ukazatele nižší než oborový průměr, znamená to, že

kapacity jsou málo využívány a bylo by efektivní některé prodat.

Obrat stálých aktiv = tržby / dlouhodobý majetek

Doba obratu zásob

Vyjadřuje počet dní, který uplyne od nákupu materiálu po prodej výrobku. Po celou dobu jsou

peněžní prostředky vázány v nejméně likvidní formě oběžného majetku. Čím je doba obratu

zásob nižší, tím lépe pro firmu.

Doba obratu zásob = průměrné zásoby / (tržby / 360)

Doba obratu závazků

Udává dobu, která uplyne od nákupu zásob po provedení platby za tento závazek. V zájmu

podniku je, aby tato doba byla co nejdelší. Rozhodně by neměla být kratší než doba obratu

pohledávek, protože pak by se firma dostala do tzv. obchodního deficitu a ke svojí další

činnosti by potřebovala další zdroje.

Doba obratu závazků = závazky / (tržby / 360)
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Doba obratu pohledávek

Představuje lhůtu, která uplyne mezi vystavením faktury a inkasem peněžních prostředků.

Firma se musí snažit, aby doba obratu byla co nejkratší.

Doba obratu pohledávek = pohledávky / (tržby / 360)

2.1.2.3.4. Ukazatele zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Velká zadluženost ještě

nemusí být pro podnik nutně katastrofou, protože díky využívání cizích zdrojů roste

rentabilita vlastního kapitálu. Při analýze zadluženosti je potřeba vyhledat ve výroční zprávě

informace o objemu majetku, který má firma pořízen na leasing. Tento majetek se totiž

neobjevuje v rozvaze, ale jenom ve výkazu zisku a ztráty ve formě nákladů na leasingové

splátky. Firma, která se zdá, že cizí zdroje téměř nepoužívá, může být ve skutečnosti velmi

zadlužená vzhledem k velkému užívání finančního leasingu.

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika, debt ratio)

Vypovídá o tom, z kolika procent jsou celková aktiva financována cizím kapitálem. 

Čím bude tento ukazatel vyšší, tím budou spokojenější vlastníci podniku a naopak, čím bude

nižší, tím budou spokojenější věřitelé.

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková pasiva

Zadluženost vlastního kapitálu (debt equity ratio)

Udává poměr mezi vlastním a cizím kapitálem

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí kapitál / vlastní kapitál

Finanční nezávislost (equity ratio)

Udává dlouhodobou finanční stabilitu a finanční samostatnost podniku. Vlastní kapitál by měl

krýt dlouhodobý majetek a část oběžného majetku. Převrácená hodnota tohoto ukazatele je

finanční páka.

Finanční nezávislost = vlastní kapitál / celková pasiva
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Úrokové krytí

Říká, jaký objem nákladových úroků je kryt ziskem. Čím je hodnota úrokového krytí vyšší,

tím je podnik stabilnější a bude pro něj menší problém žádat o úvěr.

Úrokové krytí = EBIT / úroky

Stav kapitalizace

Pokud bude ukazatel menší než 1 znamená to, že dlouhodobý majetek je z nějaké části kryt

z krátkodobých zdrojů. V takovém případě se podnik označuje jako podkapitalizovaný a hrozí

mu platební neschopnost.

Pokud je ukazatel větší než 1, je podnik překapitalizovaný. To znamená, že jeho finanční

stabilita je zbytečně vysoká na úkor rentability celkového kapitálu.

Stav kapitalizace = dlouhodobé zdroje podniku / dlouhodobý majetek

2.1.2.3.5. Ukazatele produktivity práce

Jde o poměrně novou skupinu ukazatelů, které hodnotí výkonnost podniku ve vztahu

k nákladům na zaměstnance.

Produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / počet pracovníků

Produktivita práce z tržeb = (tržby z prodeje zboží + tržby z prodeje vl. výrobků a služeb) /

počet pracovníků

Průměrná mzda (roční) = mzdové náklady / počet pracovníků

2.1.2.5. Bonitní a bankrotní modely

Banky nejčastěji potřebují vědět, jak daleko jsou jejich klienti od bankrotu. Proto si bankovní

domy vytvářejí systémy hodnocení firem na základě údajů z finanční analýzy, jejichž

výsledkem je jednoznačná odpověď, na otázku jak je firma bonitní.
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Banky používají velice složité modely založené na statistickém hodnocení historických

číselných řad. V běžné praxi se daleko více používají jednoduché modely a to např.

Kralickův rychlý test a Altmanův index důvěryhodnosti. Některé metody jsou zaměřené na

posouzení finančního zdraví firmy v současnosti, jiné dovedou předpovídat vývoj do

budoucnosti, další umí měřit výkonnost podniku. Pokud se podaří odhalit vznikající problémy

už v zárodku, obnovení finančního zdraví firmy je potom výrazně rychlejší a levnější.

2.1.2.5.1. Kralickův rychlý test

Test spočívá v tom, že jsou použity čtyři ukazatele z poměrové analýzy (kvóta vlastního

kapitálu, doba splácení dluhu z CF, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv). Podle toho, do jakého

rozpětí hodnota každého ukazatele spadá se přiřazují firmě známky jako ve škole. Na konec

se ze známek vypočítá aritmetický průměr a výsledná hodnota je známka, kterou společnost

v Kralickově testu obdržela.

Ukazatel
Výborně

Velmi

dobře Dobře Špatně Ohrožení

1 2 3 4 5

Kóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0 % negativní

Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let

Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní

ROA > 15 % > 12% > 8 % > 0 % negativní

Známky a rozmezí pro jednotlivé ukazatele Kralickova krátkého testu

Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / aktiva

Udává finanční stabilitu firmy

Doba splácení dluhu z CF = (krátkodobé + dlouhodobé závazky) / cash flow

Cash flow = výsledek hospodaření + odpisy + změna stavu rezerv

Ukazuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit všechny svoje závazky, když bude každý rok

vytvářet stejné cash flow jako v tomto roce.

CF v tržbách = cash flow / tržby

Jde o rentabilitu tržeb měřenou ne ziskem, ale cash flow.
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ROA = EBIT (1 - t) / aktiva

Udává celkovou schopnost podniku generovat účetní zisk

2.1.2.5.2. Altmanův index důvěryhodnosti

Prof. Altman se snažil na základě statistické analýzy dojít k nějaké metodě, která by dokázala

předpovídat bankrot firem. Postupně vytipoval 5 nejdůležitějších ukazatelů z poměrové

analýzy a přiřadil jim různou váhu. Tak vznikla následující rovnice.

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

X1 –čistý pracovní kapitál / aktiva celkem

X2 – (výsledek hospodaření za účetní období + výsledek hospodaření minulých let + fondy ze

zisku) / aktiva celkem

X3 – EBIT / celková aktiva

X4 – základní kapitál / cizí zdroje

X5 – tržby / celková aktiva

INTERPRETACE VÝSLEDNÉ HODNOTY ALTMANOVI ROVNICE

Z faktor > 2,9 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci

1,2 < Z faktor < 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků

Z faktor < 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

Nedostatkem této rovnice je, že vznikla koncem 60. let v Americe. Proto jsou výsledky při

aplikaci na současné české firmy poněkud zkreslené. Většina firem spadá do šedé zóny. Je

proto lepší nesoustředit se na absolutní hodnotu ukazatele, ale spíše se zajímat o jeho změnu

v čase.

Speciálně pro české prostředí byla rovnice mírně upravena, protože v našich podmínkách je

velice častá platební neschopnost.

Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,7 * X3 + 0,6 * X4 + 1 * X5 – 1 * X6
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X6 – závazky po lhůtě splatnosti / tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

2.1.2.5.3. Index důvěryhodnosti

Index důvěryhodnosti byl stvořen přímo pro podmínky v České Republice. Zpracovali ho

Ivan a Inka Neumaierovi z analýzy více než tisíce českých firem.

IN = -0,017 * A / CZ + 4,573 * EBIT / A + 0,481 * V / A + 0,015 * OA / (KZ + KBU)

A – aktiva

CZ – cizí kapitál

EBIT – hospodářský výsledek před zdaněním + úroky

V – celkové výnosy

OA – oběžná aktiva

KZ – krátkodobé závazky

KBU – krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobé finanční výpomoci

ZPL – závazky po lhůtě splatnosti

INTERPRETACE VÝSLEDNÉ HODNOTY INDEXU DŮVĚRYHODNOSTI

IN > 2,070 Podnik tvoří hodnotu

0,684 < IN < 2,070 Situace podniku není jednoznačná

IN < 0,684 Podnik netvoří hodnotu

2.2. SWOT analýza

SWOT (Strenghts,Weaknesses, Opportunities, Threats) analýza se dělí na analýzu vnitřního

prostředí (silné a slabé stránky) a vnějšího prostředí (příležitosti a ohrožení)
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Analýza vnějšího prostředí

Skládá se z prvků mimo firmu, které na ni mohou mít pozitivní nebo negativní vliv. Aby byla

firma schopná pružně reagovat na poptávku, musí sledovat síly makroprostředí (demograficko

– ekonomické, technologické, politicko – správní a sociálně - kulturní), které mají vliv na její

obchody, a účastníky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, distribuční sítě, dodavatele),

kteří ovlivňují její ziskovost.

Z těchto důvodů se faktory ovlivňující prostředí firmy třídí na příležitosti a ohrožení. 

Příležitosti

Příležitost firmy definujeme:

„Marketingová příležitost firmy je představována přitažlivou oblastí, v níž firma, pomocí

marketingových činností, získá konkurenční výhody.“ Kotler (2004)

Prioritu příležitosti lze stanovit pomocí matice příležitostí. Při tom je potřeba příležitosti

rozdělit podle jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti na úspěch.

Pravděpodobnost úspěchu firmy bude přímo úměrná její obchodní síle a tomu, jestli bude

vyhovovat požadavkům zákazníků. Nejúspěšnější bude samozřejmě ta firma, která dokáže

uspokojovat požadavky svých zákazníků po nejdelší dobu.

Pravděpodobnost úspěchu

vysoký nízká

Příležitosti vysoká
1 2

nízká
3 4

Matice příležitostí

Firma by se měla zaměřit na příležitosti v buňce 1, naopak příležitosti v buňce 4 jsou pro

firmu momentálně nezajímavé.

Ohrožení

Ohrožení firmy definujeme:

27



„Ohrožení firmy je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu, která by mohla

vést v případě absence účelných marketingových aktivit, k narušení firmy.“ Kotler (2004)

Ohrožení, která firma identifikuje, je nutné rozdělit podle jejich závažnosti pomocí matice

ohrožení. Do matice se dosazují zjištěná ohrožení podle jejich pravděpodobnosti výskytu a

závažnosti.

Pravděpodobnost výskytu

vysoký nízká

Závažnost vysoká
1 2

nízká
3 4

Matice ohrožení

Ohrožení umístěná v buňce 1 představují největší hrozby a firma se jimi musí intenzivně

zabývat. Naproti tomu v buňce 4 jsou umístěna ohrožení, která lze zatím přehlížet.

Analýza vnitřního prostředí

Když už firma zná svoje příležitosti, musí ještě zjistit svoje silné stránky, aby jich dokázala

využít. Při posuzování silných a slabých stránek společnosti se hodnotí každá část společnosti

zvlášť – marketing, finance, výroba, organizační schopnost, technická úroveň atd.

Hodnocení silných a slabých stránek může probíhat například formou formuláře.

Výkonnost Závažnost

větší menší menší větší

síla síla průměrná slabost slabost vysoká střední malá

Formulář silných a slabých stránek
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Zjištěné hodnoty z formuláře se dosadí do matice.

Výkonnost

vysoký nízká

Závažnost vysoká
A B

nízká
C D

Matice výkonnost/závažnost

V buňce A jsou faktory, jejichž působení na prosperitu obchodů je velmi slabé, a proto se

firma musí na tyto činnosti více soustředit.

V buňce B jsou naopak faktory, které jsou velmi významné v pozitivním ovlivňování

prosperity podniku. Tady by měla firma pokračovat v dobré práci. 

Do buňky C patří málo významné faktory, které nemají na prosperitu podnikání žádný velký

vliv. A firma se jimi nemusí nijak zabývat.

Do buňky D spadají také velice málo významné faktory, ale takové, ve kterých je firma velice

silná. To znamená, že sem patří faktory, na které je vynakládané úsilí více méně zbytečné.

2.3. SLEPTE analýza

SLEPTE analýza je nástroj pro analýzu vnějšího prostředí jakékoliv společnosti nebo

neziskové organizace. Skládá se z analýzy společenského, legislativního, ekonomického,

politického, technického (či technologického) a ekologického prostředí.

Využitím SLEPTE analýzy lze zjistit důležité jevy, které na podniky působí. Potom má firma

možnost je využít, a nebo se jim vyhnout.
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Analýza sociálních faktorů

Sociální faktory mají schopnost silně ovlivnit strukturu a výšku poptávky. Nepřímo mají tedy

vliv i na nabídku. Je důležité analyzovat strukturu obyvatelstva z hlediska věku, vzdělání,

kvality a kvantity pracovních sil atd. Druhotnou oblast analýzy tvoří životní styl obyvatel,

vztah k přírodě a životnímu prostředí, módní vlny ve společnosti atd. Nejdůležitějším

výstupem z analýzy sociálních faktorů je vývoj demografické křivky a z něho plynoucí vlivy

na podnik.

Analýza legislativních vztahů

Zabývá se analýzou právních podmínek, které vymezují prostor pro podnikání a upravují i

podnikání samotné. Hlavní oblastí zájmu této analýzy je míra a oblast státní regulace

hospodářství. Sem patří hlavně daňové zákony, antimonopolní zákony, živnostenský zákon,

občanský zákoník, obchodní zákoník a vliv z EU.

Analýza ekonomických faktorů

Samotný podnik je ovlivněn makroekonomickým vývojem v zemi, v Evropské Unii i ve

světě. Je potřeba analyzovat současný stav a vývoj v oblasti nezaměstnanosti, inflace,

očekávanou míru ekonomického růstu, sledování hospodářských cyklů a vývoj struktury

spotřebního koše.

Analýza politických faktorů

Hlavně před volbami je potřeba zanalyzovat, programy jednotlivých politických stran a

možné legislativní změny, které můžou nastat. Týká se to hlavně oblasti využívání nástrojů

k regulaci trhu, podpory domácích podnikatelů nebo naopak podpory mezinárodního obchodu

a odstranění celních bariér, vztah k Evropské Unii, daňová politika, podpora globalizace a

stabilita budoucí vlády.

Analýza technologických faktorů

Je potřeba zkoumat trendy ve vývoji nových technologií důležitých pro další investiční

rozhodování a strategické plánování. Dále je nutné analyzovat potřeby zákazníků, co se týče

vyráběného produktu – kladen větší důraz na bezpečnost, kvalitu nebo větší užitnou hodnotu.
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Analýza ekologických faktorů

Firmy se těmito faktory zatím moc nezabývají, jejich význam ale roste. Jde především o

ochranu životního prostředí, snižování emisí vzniklých spalování fosilních paliv, nižší

spotřeba elektrické energie a přechod na elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných

zdrojů, důraz na používání přírodních materiálů ve výrobě, snadná možnost recyklace

výrobků a požadavky na jejich vyšší životnost a snadnou opravitelnost.

2.5. Srovnání podniku s odvětvím

Pro srovnání společnosti Centropen s odvětvím jsem použil systém INFA z internetových

stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Autory systému jsou Doc. Ing. Inka Neumaierová a

Ing. Ivan Neumaier z Vysoké školy ekonomické. Systém slouží k ověření finančního zdraví

podniků a k jejich srovnání s nejlepšími podniky z odvětví nebo s průměrem z odvětví.

Datovou základnou pro analýzu vývoje ekonomiky ČR jsou statistický data Českého

statistického úřadu a pro navazující finanční analýzu jsou tyto data kombinována s daty

z resortního šetření Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Systém INFA se skládá ze šesti analýz různých ukazatelů. Jsou to ukazatele:

hodnocení úrovně podnikové výkonnosti - skutečná výnosnost ROE minus alternativní

výnosnost re

hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu ROE

hodnocení úrovně rizika re

hodnocení úrovně provozní oblasti – produkční síla, obrat aktiv, marže, přidaná hodnota /

výnosy, osobní náklady / výnosy

hodnocení politiky finanční struktury – zadluženost podniku

hodnocení úrovně likvidity – tři stupně likvidity

Nejprve se do programu zadají základní hodnoty z rozvahy a výsledovky (19 položek). Potom

si uživatel vybere jednu ze šesti analýz. Program vypočítá stanovený ukazatel, vygeneruje

stručné slovní hodnocení a graf, kde je podnik srovnán s oborovým průměrem, nejlepším

podnikem v odvětví, ziskovými podniky v odvětví a se ztrátovými podniky v odvětví.
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3. Analýza problému a současné situace

3.1. Popis firmy

CENTROPEN, a.s., 9. května 161/V. Dačice

Centropen, a.s. je druhý největší zaměstnavatel v Dačicích (asi 470 zaměstnanců). Tento stav

je dán historicky. Společně s druhou firmou (nyní TRW-DAS – strojírenský podnik vyrábějící

komponenty pro automobilový průmysl) vytvářel největší počet pracovních míst. Ve

strojírenské firmě jsou převážně zaměstnáni muži, v Centropenu ženy.

3.1.1. Historie firmy

Firma Centropen je akciovou společností se stoprocentní účastí tuzemského kapitálu. Počátky

společnosti se váží ke 40. létům 20. století,

V Dačicích byli tou dobou dva podnikatelé. Jeden se zabýval výrobou z plastických hmot,

druhý výrobky ze železa. Společně založili v roce 1941 novou firmu na výrobu plnicích per a

výrobků z plastických hmot, s názvem Omega. V té době se využívalo vysokého podílu ruční

práce např. při soustružení a frézování, a i přesto, že cena takto vyráběných per byla vysoká,

se prodávaly dobře. Denně se jich v období 2. světové války vyrobilo asi 150 kusů. Plnění

prvních typů plnicích per bylo výhradně pístovou mechanikou s korkovým pístem, kovové

díly z oceli a mosazi s bohatou povrchovou galvanickou úpravou niklem, chrómem nebo

zlatem, hroty ocelové s iridovou kuličkou zlacené nebo ze 14 karátového zlata, vodiče z tvrdé

gumy a vnější části z hořlavého, ale velmi efektního celuloidu.

Výrobní závod firmy Omega byl na stejném místě jako je dnešní Centropen.

V roce 1948 měla firma 50 zaměstnanců, což byla hranice pro znárodnění. Výroba tak přešla

pod Pardubický Centropen a následně v roce 1964 do koncernu Koh-i-noor Hardtmuth České

Budějovice, kde byl zařazen jako jeden závod vyrábějící psací prostředky na bázi inkoust,

hrot, tampon a plnicí pera. V 60. letech byly také pod dačický závod Koh – i – nooru

začleněni malí výrobci z okolí. Postupem času byly vyvíjeny nové typy psacích prostředků a

více se při jejich výrobě využívaly nové technologie.
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V 70. letech byla rozšířena výroba psacích a technických per a zahájena výroba nového typu

popisovačů s vláknovým hrotem podle československého patentu. Úspěch tohoto nového

výrobku znamenal, že jeho výroba brzy převýšila produkci plnících per a stala se tak hlavním

výrobním programem dačického závodu. Denně vyrábělo téměř 550 zaměstnanců patnáct až

dvacet tisíc plnicích per a tři sta dvacet tisíc popisovačů. Původně projektovaný roční objem

30 mil. popisovačů koncem sedmdesátých let byl však brzy překonán. Dnes je již překročen

více než šestkrát.

V roce 1989 se závod osamostatnil jako státní podnik pod názvem Centropen a následně byl

v roce 1990 transformován jako akciová společnost se 100% účastí státu. Zlomovým rokem

byl pro firmu rok 1992, v němž byla společnost zprivatizována pouze českým kapitálem.

Dnešní denní produkce Centropenu je asi milión kusů psacích prostředků.

Základní kapitál společnosti je 100 000 000 Kč a tvoří ho 100 000 akcií ve jmenovité hodnotě

1 000 Kč. Akcie nejsou obchodovatelné.

3.1.2. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem a. s. Centropen je valná hromada, jejímž prostřednictvím se akcionáři

účastní řízení firmy. Statutárním orgánem je představenstvo v čele s předsedou,

místopředsedou a pěti členy. Každý člen představenstva je oprávněn jednat za akciovou

společnost Centropen. Dohled nad uskutečňováním podnikatelské činnosti firmy vykonává

tříčlenná dozorčí rada v čele s předsedou.

Provozní činnost firmy zajišťují jednotlivé organizační úseky: ředitelský, finanční, prodejní

(pro tuzemsko a zahraničí), technický a výrobní, které jsou řízeny příslušnými odbornými

řediteli.

Schéma v příloze

Ze schématu vyplývá, že firma má liniově štábní organizační strukturu. To znamená

seskupení pracovníků do útvarů podle podobnosti úkolů, zkušeností a kvalifikace. V rámci

těchto seskupení jsou definovány linie, které jsou podporovány štábními orgány směrem

k vyšším organizačním úrovním. Štábní složky se podílejí na vlastním řízení pouze

zprostředkovaně, nemají všeobecné právo rozhodovat.
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3.2. Finanční analýza

Pro potřeby předkládané práce jsem vybral následující analytické metody a nástroje finanční

analýzy

• horizontální analýza

• vertikální analýza

• analýza cash flow

• analýza ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a provozních ukazatelů

• analýza soustav ukazatelů – Quick test, Altmanův index finančního zdraví, index IN

3.2.1. Horizontální analýza rozvahy

AKTIVA

2006 2005 2004

meziroční meziroční meziroční meziroční
změna v meziroční

v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v změna v
tis. Kč změna

% % % tis. Kč

AKTIVA CELKEM 707 775 -0,9 -6 566 714 341 2,8 19 264 695 077 11,0 68 785

Pohledávky za upsaný

základní kapitál (A)
0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0

Dlouhodobý majetek (B) 280 349 3,4 9 346 271 003 1,2 3 291 267 712 5,3 13 578

Dlouhodobý nehmotný

majetek (B.I.)
955 -17,0 -196 1 151 89,6 544 607 -29,9 -259

Software (B.I.3.) 756 -25,2 -255 1 011 128,2 568 443 -33,9 -227

Ocenitelná práva (B.I.4.) 117 -16,4 -23 140 -14,6 -24 164 -16,3 -32

Nedokončený dlouhodobý

nehmotný majetek (B.I.7.)
82 0,0 82 0 0,0 0 0 0,0 0

Dlouhodobý hmotný

majetek (B.II.)
219 950 -18,3 -49 291 269 241 1,0 2 584 266 657 5,5 13 840

Pozemky (B.II.1.) 4 991 -32,2 -2 373 7 364 0,0 0 7 364 0,0 0

Stavby (B.II.2.) 62 865 -46,1 -53 748 116 613 -1,7 -2 062 118 675 51,0 40 076

Samostatné movité věci a 149 924 16,0 20 680 129 244 -3,4 -4 581 133 825 -11,6 -17 583
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soubory movitých věcí

(B.II.3.)

Nedokončený dlouhodobý

hmotný majetek (B.II.7.)
1 595 -81,1 -6 842 8 437 1 742 7 979 458 -96,5 -12 739

Poskyt. zál. na

dlouhodobý hmotný

majetek (B.II.8.)

575 -92,4 -7 008 7 583 19,7 1 248 6 335 181,7 4 086

Dlouhodobý finanční

majetek (B.III.)
59 444 9 629 58 833 611 36,4 163 448 -0,7 -3

Podíly v ovládaných a

řízených osobách

(B.III.1.)

59 444 9 629 58 833 611 193,8 403 208 -1,4 -3

Podíly v účetních

jednotkách pod podstat.

vlivem (B.III.2.)

0 0,0 0 0 240,0 -240 240 0,0 0

V roce 2004 dochází v důsledku růsty výroby i k růstu aktiv o 11 % na 695 077 tis. Kč. Je to

způsobeno hlavně růstem oběžného majetku a to o 14,4 % na 423 059 tis. Kč. V dalším roce

pokračuje rostoucí výroba a s ní rostou i aktiva a to o 2,8 %. V roce 2006 došlo k odštěpení

části majetku společnosti a vznik samostatné firmy. To se projevilo na aktivech jako pokles o

0,9 % na 707 775 tis. Kč.

Velikost dlouhodobého nehmotného majetku je zanedbatelná, proto, se jím vůbec nebudu

zabývat.

Dlouhodobý hmotný majetek

V prvních dvou letech roste a to hlavně kvůli růstu položky stavby a poskytnuté zálohy na

dlouhodobý hmotný majetek a v roce 2005 i růstu položky nedokončený dlouhodobý hmotný

majetek. V prvním roce o 5,5 % a další rok o 1 %. V roce 2006 dochází k jeho poklesu o 18,3

% na 219 950 tis. Kč právě kvůli již zmiňovanému odštěpení. Šlo o pozemek v hodnotě 2 373

tis. Kč a budovu v ceně 53 748 tis. Kč.
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Rozbor vybraných položek

• Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Tvoří nejvýznamnější položku dlouhodobého hmotného majetku. Jejich pokles o 11,6 % na

133 825 tis. Kč v roce 2004 znamená, že nebyly utraceny všechny finanční prostředky

z odpisů. Je to vidět i na celkem velkém nárůstu krátkodobého finančního majetku o 35,7 %.

Přesně obrácená je situace v roce 2006, kdy tato položka roste o 16 % na 149 924 tis. Kč a

naproti tomu se o 8,2 % snižuje krátkodobý finanční majetek.

Dlouhodobý finanční majetek

Zajímavý je jenom rok 2006 kde se projevilo nárůstem o 58 833 tis. Kč. 100 % vlastnictví

nově vzniklé společnosti, do které přešel dlouhodobý hmotný majetek.

2006 2005 2004

meziroč meziro meziro
meziroční

v tis. Kč
ní změna v

v tis. Kč
ční meziroční

v tis. Kč
ční

změna v
změna v tis. Kč změna změna změna

tis. Kč
% v % v %

Oběžná aktiva (C.) 424 782 -3,3 -14 372 439 154 3,8 16 095 423 059 14,4 53 249

Zásoby (C.I.) 143 741 11,6 14 942 128 799 15,0 16 814 111 985 1,0 1 154

Materiál (C.I.1.) 66 239 -3,8 -2 647 68 886 9,7 6 098 62 788 0,7 467

Nedokon. výroba a

polotovary (C.I.2.)
31 940 8,9 2 602 29 338 16,8 4 214 25 124 2,5 621

Výrobky (C.I.3.) 41 277 54,0 14 482 26 795 14,0 3 292 23 503 4,0 908

Poskytnuté zálohy na

zásoby (C.I.6.)
4 285 13,4 505 3 780 563,2 3 210 570 -59,6 -842

Dlouhodobé pohledávky

(C.II.)
2 200 -29,4 -918 3 118 -60,8 -4 834 7 952 -23,8 -2 477

Pohledávky za ovládanými

a řízenými osobami 2 200 -29,4 -918 3 118 -60,8 -4 834 7 952 -23,8 -2 477

(C.II:2.)

Krátkodobé pohledávky

(C.III.)
72 116 -12,0 -9 821 81 937 30,0 18 886 63 051 -12,0 -8 614
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Pohledávky z obchod.

vztahů (C.III.1.)
66 995 5,4 3 415 63 580 56,8 23 022 40 558 -22,4

-11

707

Pohledávky za ovládanými

a řízenými osobami

(C.III.2.)

2 000 0,0 2 000 0 0,0 0 0 0,0 0

Stát – daňové pohledávky

(C.III.6.)
1 524 -91,5 -16 359 17 883 -17,8 -3 872 21 755 14,2 2 704

Ostatní poskytnuté zálohy

(C.III.7.)
1 222 241,3 864 358 -26,0 -126 484 47,1

Dohadné účty aktivní

(C.III.8.)
367 256,3 264 103 123,9 57 46 0,0 46

Jiné pohledávky (C.III.9.) 8 -38,5 -5 13 -93,8 -195 208 940,0 188

Krátkodobý finanční

majetek (C.IV.)
206 725 -8,2 -18 575 225 300 -6,2 -14 771 240 071 35,7 63 186

Peníze (C.IV.1.) 51 -87,7 -365 416 407,3 334 82 57,7 30

Účty v bankách (C.IV.2.) 206 674 -8,1 -18 210 224 884 36,2 59 766 165 118 41,8 48 672

Krátkodobé cenné papíry a

podíly (C.IV.3.)
0 0,0 0 0 -100 -74 871 74 871 24,0 14 484

Oběžná aktiva

Nejvýrazněji rostou v roce 2004 a to o 14,4 % na 423 059 tis. Kč. Na této změně se nejvíce

podílí krátkodobý finanční majetek. V tomto roce nebyly utraceny všechny odpisy a navíc i

výrazně poklesl objem krátkodobých pohledávek o 12 %. V dalším roce vzrostl oběžný

majetek o 3,8 % na 439 154 tis. Kč hlavně ve formě krátkodobého finančního majetku. V roce

2006 poklesla oběžná aktiva o 3,3 % na 424 782 tis. Kč. kvůli poklesu pohledávek o 12 %.

Rozbor vybraných položek

• Zásoby

S tím, jak každým rokem rostou tržby, rostou i zásoby materiálu a zásoby hotových výrobků.

V roce 2004 je změna této položky jenom minimální. Velký růst začíná v roce 2005 a to o 15

% na 128 799 tis. Kč. Největší vliv na to měl růst hotových výrobků o 14 % kvůli

předzásobení na hlavní sezónu. V roce 2006 pokračoval růst celkových zásob o 11,6 % na

143 741 tis. Kč. Hlavní zásluhu na tom měly zase hotové výrobky, které vzrostly o 54 % na

41 277 tis. Kč, neboť firma zvolila jednoznačně novou filosofii v zajišťování školní sezóny.
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Vyrobit maxilmální množství výrobků – limitováno výrobními technologiemi z důvodu

uspokojení požadavků zákazníků v rámci krátkého období školní sezóny.

• Krátkodobé pohledávky

Vedle daňových pohledávek, které ale nejsou z hlediska řízení peněžních zdrojů tak zajímavé,

jsou nejdůležitější krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů. Proto se budu zabývat pouze

jimi. V roce 2004 se vyvíjela výše těchto pohledávek příznivě – klesla o 22,4 % na 40 558 tis.

Kč. V dalším roce ale výrazně vzrostla o 56 % (to je o 23 022 tis. Kč) na 63 580 tis. Kč.

V roce 2006 už rostly pohledávky z obchodních vztahů jenom mírně a to o 5,4 %.

• Krátkodobý finanční majetek

Peníze v hotovosti hrají bezvýznamnou roli. Nejdůležitější jsou peníze na účtech a v roce

2004 i krátkodobé cenné papíry. Peníze na účtu rostou v roce 2004 o 41,8 % na 168 118 tis.

Kč. V roce 2005 rostly znovu o 36,2 % na 224 884 tis. Kč. Při porovnání s položkou výsledek

hospodaření, zjistíme, že takto vysoký růst v obou letech je způsoben výplatou nízkých

dividend a neutracením všech peněžních prostředků získaných z odpisů. V posledním roce

peníze na účtu klesy o 8,1 % na 206 674 tis. Kč. Důvodem je investice v Praze, ze které se

později stala již zmiňovaná dceřiná společnost s následným odštěpením.

74 871 tis. Kč v položce krátkodobé cenné papíry a podíly v roce 2004 jsou ve skutečnosti

peníze uložené na zvláštním termínovém účtu pro krátkodobou přebytečnou likviditu, které

jsou ale podle účetních předpisů účtované jako cenné papíry.

2006 2005 2004

meziroční meziroční meziroční meziroční
změna v meziroční

v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v změna v
tis. Kč změna

% % % tis. Kč

Časové rozlišení (D.I.) 2 644 -36,8 -1 540 4 184 -2,8 -122 4 306 83,4 1 958

Náklady příštích období

(D.I.1.)
2 095 -41,9 -1 513 3 608 0,2 7 3 601 182,2 2325

Komplexní náklady příštích

období (D.I.2.)
268 -48,5 -252 520 -24,6 -170 690 -26,0 -243

Příjmy příštích období (D.I.3.) 281 401,8 225 56 273,3 41 15 -89,2 -124
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Časové rozlišení

Celé časové rozlišení má na v rozvaze jenom malý význam. V roce 2004 se jeho výše

pohybuje těsně nad 4 000 tis. Kč. V roce 2006 potom klesá o 36,8 % na 2 644 tis. Kč.

PASIVA

2006 2005 2004

meziroční meziroční meziroční meziroční
změna v meziroční

v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v změna v
tis. Kč změna

% % % tis. Kč

PASIVA CELKEM 707 775 -0,9 -6 566 714 341 2,8 19 264 695 077 11,0 68 785

Vlastní kapitál (A.) 664 489 1,8 11 667 652 822 2,4 15 009 637 813 7,0 41 970

Základní kapitál (A.I.) 100 000 0,0 0 100 000 0,0 0 100 000 0,0 0

Základní kapitál (A.I.1.) 100 000 0,0 0 100 000 0,0 0 100 000 0,0 0

Kapitálové fondy (A.II.) -12 925 -58750 -12 903 -22 -37,5 -6 -16 -84,6 -88

Oceňovací rozdíly z přeceň.

majetku a závazků (A.II.3.)
0 -100,0 22 -22 -37,5 -6 -16 -84,6 -88

Oceňovací rozdíly z přeceň.

při přeměnách (A.II.4.)
-12 925 0,0 -12 925 0 0,0 0 0 0,0 0

Rezervní fondy,

nedělitelný fond a ostatní 21 770 2,1 439 21 331 2,3 474 20 857 2,6 535

fondy ze zisku (A.III.)

Zákonný rezervní fond /

Nedělitelný fond (A.III.1.)
20 000 0,0 0 20 000 0,0 0 20 000 0,0 0

Statutární a ostatní fondy

(A.III.2.)
1 770 33,0 439 1 331 55,3 474 857 166,1 535

Výsledek hospodaření

minulých let (A.IV.)
500 676 2,1 10 171 490 505 5,7 26 307 464 198 9,1 38 766

Nerozdělený zisk minulých

let (A.IV.1.)
500 676 2,1 10 171 490 505 5,7 26 307 464 198 9,1 38 766

Výsledek hospodaření

běžného účetního období 54 968 34,0 13 960 41 008 -22,3 -11 766 52 774 5,1 2 581

(A.V.)
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Celková suma pasiv roste s tím, jak společnost nerozděluje veškerý realizovaný zisk, ale

nechává ho ve firmě. V roce 2004 se bilanční suma zvýšila o 11 % na 695 077 tis. Kč. V roce

2005 poprvé v historii firmy překročila hranici 700 mil. na 714 341 tis. Kč. V roce 2006

poklesla o 0,9 % na 707 775 tis. Kč vlivem účetní přípravy odštěpení části společnosti

v následujícím roce.

Vlastní kapitál

I když relativní změna této položky je malá, v absolutním vyjádření jde o velká čísla. V roce

2004 vzrostl vlastní kapitál o 41 970 tis. Kč, v roce 2005 o 15 009 tis. Kč a v posledním roce

o 11 667. Tento růst vypovídá o tom, že se firma snaží zvyšovat svůj majetek a nerozdělovat

všechen zisk mezi akcionáře.

Rozbor vybraných položek

• Základní kapitál

Základní kapitál dosáhl úrovně 100 tis. Kč a tato úroveň je stejná od roku 2000.

• Oceňovací rozdíly z přeceňování při přeměnách

Oceňovací rozdíl 12 925 tis. Kč vznikl v roce 2006 při přecenění části společnosti, která se

následně odštěpila jako samostatná společnost.

2006 2005 2004

meziroční meziroční meziroční meziroční
změna v meziroční

v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v změna v
tis. Kč změna

% % % tis. Kč

Cizí zdroje (B.) 42 996 -29,1 -17 674 60 670 8,3 4 625 56 045 86,9 26 064

Rezervy (B.I.) 0 -100,0 -13 358 13 358 -24,0 -4 209 17 567 0,0 17 567

Ostatní rezervy (B.I.4.) 0 -100,0 -13 358 13 358 -24,0 -4 209 17 567 0,0 17 567

Dlouhodobé závazky

(B.II.)
13 459 2,3 303 13 156 25,4 2 666 10 490 -8,0 -908

Odložený daňový závazek

(B.II.10.)
13 459 2,3 303 13 156 25,4 2 666 10 490 -8,0 -908

Krátkodobé závazky 29 537 -13,5 -4 619 34 156 22,0 6 168 27 988 50,6 9 405
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(B.III.)

Závazky z obchodních

vztahů (B.III.1.)
21 045 -17,6 -4 494 25 539 22,2 4 633 20 906 58,3 7 700

Závazky k zaměstnancům

(B.III.5.)
29 -34,1 -15 44 131,6 25 19 -85,6 -113

Závazky ze soc. zabezpečení

a zdrav. pojištění (B.III.6.)
4 355 -4,7 -214 4 569 54,6 1 614 2 955 -2,8 -85

Stát – daňové závazky a

dotace (B.III.7.)
2 050 51 150 2 046 4 0,0 0 4 0,0 0

Krátkodobě přijaté zálohy

(B.III.8.)
893 -65,0 -1 662 2 555 -13,7 -405 2 960 5 003 2 902

Dohadné účty pasivní

(B.III.10.)
1165 -19,4 -280 1 445 29,1 326 1 119 32,3 273

Jiné závazky (B.III.11.) 0 0,0 0 0 -100,0 -25 25 -98,1 -1 272

Bankovní úvěry a

výpomoci (B.IV.)
0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0

Cizí zdroje

Firma využívá převážně financování z vlastních zdrojů, proto cizí zdroje tvoří jenom relativně

malé procento pasiv. V roce 2004 cizí zdroje vzrostly o 86,9 % na 56 045 tis. Kč vlivem růstu

závazků z obchodního styku. V dalším roce opět rostly závazky z obchodního styku a to se na

celkových pasivech projevilo růstem o 8,3 % na 60 670 tis. Kč. V roce 2006 cizí zdroje

poklesly o 29,1 % na 42 996 tis. Kč a to hlavně kvůli úplnému vyčerpání rezerv.

Rozbor vybraných položek

• Rezervy

Byly vytvořeny v roce 2004 ve výši 17 567 tis. Kč jako rezerva na daň z příjmu. V roce 2005

klesly tyto rezervy o 24 % na 13 358 tis. Kč v závislosti na vývoji zisku v průběhu

příslušného roku. V roce 2006 došlo ke změně účtování této rezervy – jedná se pouze o

administrativní změnu.
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• Dlouhodobé závazky

Bankovní půjčky vůbec neexistují. Dlouhodobé závazky tvoří jenom odložený daňový

závazek, jehož důvodem je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy dlouhodobého majetku.

• Krátkodobé závazky

Kromě závazků za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je tvoří hlavně závazky

z obchodních vztahů, proto se budu zabývat jenom jimi. V roce 2004 vzrostly závazky

z obchodních vztahů o 58,3% na 20 906 tis. Kč. V roce 2005 znovu vzrostly, tentokrát o 22,2

% na 25 539 tis. Kč. V roce 2006 klesly o 17,6 % na 21 045 tis. Kč. Tento vývoj závisí pouze

od úrovně nakupovaných položek v souvislosti s růstem předzásobení pro rostoucí výrobu a

ne se zpožďováním úhrad. Společnost má dostatek vlastních peněžních prostředků na plnění

dohodnutých platebních podmínek. Nejsou vykazovány žádné závazky po lhůtě splatnosti.

2006 2005 2004

meziroční změna meziroční meziroční meziroční
meziroční

v tis. Kč změna v v tis. v tis. Kč změna v v tis. Kč změna v změna v
změna

% Kč % % tis. Kč

Časové rozlišení (C.I.) 290 -65,8 -559 849 -30,4 -370 1 219 160,5 751

Výdaje příštích období (C.I.1.) 290 -63,3 -501 791 -31,6 -366 1 157 147,2 689

Výnosy příštích období (C.I.2.) 0 -100,0 -58 58 -6,5 -4 62 0,0 62

Časové rozlišení

Nehraje v celkové sumě pasiv téměř žádnou roli. Jde při tom hlavně o nájemné, která firma

platí za další skladovací prostory, protože její vlastní sklady už delší dobu nedostačují.

3.2.2. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

Výkony

Celkové výkony ve všech sledovaných letech rostou. Je to způsobeno hlavně zvyšujícími se

tržbami a dále potom změnou stavu zásob.
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2006 2005 2004

meziroč

meziroční
meziroční

meziroční
meziroční

ní
v tis. Kč

změna v
změna v v tis. Kč

změna v
změna v v tis. Kč meziroční

změna v

%
tis. Kč

%
tis. Kč změna v %

tis. Kč

Výkony (A.II) 591 734 10,5 55 994 535 740 11,4 54 753 480 987 0,1 562

Tržby za prodej vlastních

výrobků a služeb (II.1.)
556 150 7,8 40 141 516 009 10,3 48 287 467 722 -0,1 -414

Změna stavu zásob vlastní

činnosti (II.2)
17 676 123,7 9 776 7 900 248,5 5 633 2 267 1 211,3 2 471

Aktivace (II.3.) 17 908 51,4 6 077 11 831 7,6 833 10 998 -12,0 -1 495

Srovnání výkonů, výkonové spotřeby a přidané hodnoty
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300 000
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600 000
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Přidaná hodnota

Rozbor vybraných položek

• Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Zatímco v roce 2004 je ještě vidět doznívající propad tržeb, v letech 2005 a 2006 neustále

výrazně rostou. V roce 2005 vzrostly tržby o 10,3 %, o rok později o 7,8 %. V absolutním

vyjádření je to růst o více než 40 000 tis. Kč v každém roce. Hlavním důvodem je, že výrobky

jsou konkurenceschopné a všichni velcí zákazníci neustále zvyšují svoje objednávky. V roce

2006 přibyl jeden nový důležitý zákazník z Anglie.
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• Změna stavu zásob vlastní činnosti

Stejně jako tržby roste od roku 2004 i změna stavu zásob velmi významně. V roce 2004 o 1

211 %, v roce 2005 o 248 % a v roce 2006 o 123 % Příčinou je snaha firmy, předzásobit se na

konci roku na nadcházející školní sezónu. Na tomto řádku je dobře vidět, jak rychle roste

objem vyráběného zboží.

Výkonová spotřeba

V roce 2004 rostly výkony o 0,1 % a výkonová spotřeba o 2,4 %. To znamená, že rostla cena

materiálu, energie a služeb. V roce 2005 je výsledek ještě horší, když výkony vzrostly o 11,4

% a výkonová spotřeba o 20 %. Tento růst výkonové spotřeby nebyla firma schopna

kompenzovat růstem prodejních cen svého sortimentu vzhledem k cenám konkurence. V roce

2006 už se poměr mezi oběma položkami o něco zlepšil. Výkony vzrostly o 10,5 % a

výkonová spotřeba o 11,9 %.

2006 2005 2004

meziroční meziroční meziro meziroční

v tis. Kč
mezir

změna v v tis. Kč
meziro

změna v v tis. Kč ční změna v
oční

tis. Kč
ční

tis. Kč změna tis. Kč
změna změna

v %
v % v %

Výkonová spotřeba (B.) 327 590 11,9 34 888 292 702 20,0 48 766 243 936 2,4 5 786

Spotřeba materiálu a energie

(B.1.)
290 480 13,8 35 289 255 191 19,6 41 732 213 459 3,3 6 913

Služby (B.2.) 37 110 -1,1 -401 37 511 23,1 7 034 30 477 -3,6 -1 127

Rozbor vybraných položek

• Spotřeba materiálu a energie

Zatímco v roce 2004 vzrostly tyto náklady o 3,3 %, o rok později to bylo již o 19,6 % a v roce

2006 o 13,8 %. Hlavním důvodem takto vysokého růstu v letech 2005 a 2006 je neustále se

zvyšující cena ropy a od ní odvozená cena plastu, který je hlavní surovinou ve výrobě. Jenom
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v roce 2005 vzrostla cena polypropylenu o 30 %. Zároveň je nutné říci, že absolutní nárůst

spotřeby materiálu a energie souvisí s růstem prodeje, a proto je důležitější analyzovat poměr

spotřeby k tržbám.

• Služby

Na službách se snaží firma ušetřit, což se jí v celku daří až na rok 2005, kdy vzrostly náklady

na služby o 23,1 %, to je o více než 7 000 tis. Kč. Je to hlavně kvůli růstu provize prodejcům

(zvyšuje se objem prodaného zboží) a najmutí externí úklidové firmy. Tím pádem se náklady

na úklid transformovaly z osobních nákladů do služeb.

2006 2005 2004

v tis. Kč
meziroční

změna v

%

meziroční

změna v tis.

Kč

v tis. Kč
meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

v tis. Kč

meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

Přidaná hodnota 264 144 8,7 21 106 243 038 2,5 5 987 237 051 -2,2 -5 224

Osobní náklady (C.) 130 797 9,4 11 231 119 566 13,5 14 193 105 373 2,2 2 257

Mzdové náklady

(C.1.)
96 395 8,9 7 894 88 501 13,5 10 536 77 965 2,2 1 710

Odměny členům

orgánů spol. a 707 0,0 707 0 0,0 0 0 0,0 0

družstva (C.2.)

Náklady na soc.

zabezpečení a zdrav. 33 641 8,5 2 630 31 011 13,4 3 667 27 344 2,2 591

pojiš. (C.3.)

Sociální náklady

(C.4.)
54 0,0 0 54 -15,6 -10 64 -40,7 -44

Přidaná hodnota

Kromě roku 2004, kdy zaznamenala pokles o 2,2 % se firmě daří její hodnotu zvyšovat.

V roce 2005 vzrostla o 2,5 % na 243 038 tis. Kč a v roce 2006 o dalších 8,1 % na 264 144 tis.

Kč. Zvyšování přidané hodnoty souvisí s růstem tržeb a růstem osobních nákladů – růst mezd

a zároveň růst výrobních dělníků v souvislosti s růstem objemu prodeje. 
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Osobní náklady

Osobní náklady rostou ve všech třech sledovaných letech. V roce 2004 o 2,2 %, v roce 2005 o

13,5 % a v roce 2006 9,4 %. Příčinou neustálého růstu je každoroční zvyšování platů a v roce

2005 a 2006 ještě mimořádné odměny za práci přesčas. Zajímavé je, že náklady na sociální

zabezpečení a zdravotní pojištění nerostou stejně rychle jako mzdové náklady. Je to dáno

různě vysokými příplatky k pojištění v jednotlivých letech, např. kvůli tomu, že firma

nezaměstnává předepsaný počet hendikepovaných pracovníků

2006 2005 2004

v tis. Kč
meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

v tis. Kč
meziro

ční

změna

meziroční

změna v

tis. Kč

v tis. Kč
meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

v %

Daně a poplatky (D.) 288 -18,9 -67 355 17,2 52 303 -2,9 -9

Odpisy dlouhodob.

nehmotného a hmotného 53 792 2,0 1 053 52 739 -2,9 -1 568 54 307 -1,7 -964

majetku (E.)

Tržby z prodeje hmotného

majetku a materiálu (III.)
11 569 39,9 3 302 8 267 69,4 3 388 4 879 -9,8 -530

Tržby z prodeje dlouhodobého

majetku (III.1..)
730 34,2 186 544 -16,6 -108 652 -31,9 -305

Tržby z prodeje materiálu

(III.2.)
10 839 40,3 3 116 7 723 82,7 3 496 4 227 -5,1 -225

Zůstatková cena prod.

dlouhodob. majetku a mater. 9 905 41,8 2 920 6 985 70,7 2 892 4 093 -15,2 -735

(F.)

Zůstatková cena prod.

dlouhodob. majetku (F.1.)
415 0,0 415 0 -100 -90 90 -71,9 -230

Prodaný materiál (F.2.) 9 490 -5,0 -495 9 985 149,4 5 982 4 003 -11,2 -505

Změna stavu rezerv a oprav.

položek v provoz. oblasti a

omplex. nákladů příštích

období (G.)

-1 709 -136,8 -6 359 4 650 160,7 12 314 -7 664 -2 717 -7 392

Ostatní provozní výnosy (IV.) 5 045 158,9 3 096 1 949 75,7 840 1 109 -24,7 -364
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Ostatní provozní náklady (H.) 8 099 -26,5 -2 925 11 024 4,8 507 10 517 305,1 7 921

Provozní hospodářský

výsledek
79 586 37,4 21 651 57 935 -23,9 -18 175 76 110 -8,6 -7 196

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Položka odpisů se ve sledovaném období mění pouze nepatrně. První dva roky klesá o 1,7 %

(964 tis. Kč ) a 2,9 % (1 568 tis. Kč ) a v roce 2006 mírně roste o 2 % (1 053 tis. Kč ). Svědčí

to o tom, že se firma snaží svoje investice rozložit do více let, aby odpisy zůstávaly ve stejné

výši a nezkreslovaly výsledek hospodaření.

Tržby z prodeje hmotného majetku a materiálu

Od roku 2004 rostou. V roce 2005 o 69,4 % na 8 267 tis. Kč a v roce 2006 o 39,9 % na

11 569 tis. Kč. Protože zákazníci neustále požadují větší dodávky zboží a kapacita některých

strojů je vytížená na maximu, nechává si firma některé části výrobků vyrábět v jiném

podniku, kterému prodává materiál z vlastních zásob. Tím se zvětšují tržby z prodeje

materiálu. Dalším důvodem prodeje je výpomoc menším podnikům v okolí, kterým dodavatel

nepřivezl materiál a také prodej nepotřebného materiálu.

Zůstatková cena prodaného hmotného majetku a materiálu

Při porovnání s položkou tržby z prodeje hmotného majetku a materiálu je vidět, že se firmě

podařilo prodat přebývající majetek a materiál se ziskem.

Ostatní provozní výnosy

Největší částku v této položce v letech 2004 a 2005 představují pokuty a penále placené

dodavateli. V roce 2004 je to 1 109 tis. Kč a v roce 2005 1 949 tis. Kč. V roce 2006 je nárůst

o 158,9 % na 5 045 tis. Kč. Podařilo se totiž získat peněžní prostředky z již odepsané

pohledávky za více jak 3 000 tis. Kč.

Ostatní provozní náklady

Hlavní položkou jsou tady odpisy nedobytných pohledávek. Za zmínku ještě stojí, že

společnost měla ve všech třech letech téměř nulové zaplacené pokuty a penále. To znamená,

že všem svým obchodním partnerům dodává zboží v dobré kvalitě a včas. Celkové ostatní

provozní náklady rostou významně v roce 2004 a to o 305 % na 10 517 tis. Kč – odpis
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nedobytných pohledávek z obchodního styku z minulých let. V roce 2005 znovu rostou o 4,8

% na 11 024 tis. Kč. V tomto roce byla odepsaná půjčka dceřiné společnosti v Anglii a

společnost přešla do likvidace. V roce 2006 náklady klesly o 26,5 % na 8 099 tis. Kč.

Provozní hospodářský výsledek

V roce 2004 klesl o 8,6 % na 76 110 tis. Kč. V roce 2005 znovu klesal a to o 23,9 % na

celkových 57 935 tis. Kč. V roce 2006 provozní hospodářský výsledek vzrostl o 37,4 % na

79 586 tis. Kč.

• Hlavní příčiny poklesu zisku v roce 2005:

Růst tržeb o 10,3 % (48 287 tis. Kč)

Vyšší počet výrobků na skladě o 248 % (5 633 tis. Kč)

Vyšší spotřeba materiálu a energie o 19,6 % (41 732 tis. Kč)

Růst nákladů na služby o 23,1 % (7 034 tis. Kč)

Růst osobních nákladů o 13,5 % (14 193 tis. Kč)

Zvýšení rezerv o 160 % (12 314 tis. Kč)

• Hlavní příčiny růstu zisku v roce 2006:

Růst tržeb o 7,8 % (40 141 tis. Kč)

Vyšší počet výrobků na skladě o 124 % (9 776 tis. Kč)

Vyšší spotřeba materiálu a energie o 13,8 % (35 289 tis. Kč)

Pokles nákladů na služby o 1,1 % (-401 tis. Kč)

Růst osobních nákladů o 9,4 % (11 231tis. Kč)

Snížení rezerv o 137 % (-6 359tis. Kč)
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2006 2005 2004

v tis. Kč

meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

v tis. Kč

meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

v tis. Kč

meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

Výnosy z krátkodob. finančního

majetku (VIII.)
0 -100,0 -486 486 78,7 214 272 86,3 126

Náklady z finančního majetku

(K.)
57 -88,6 -443 500 0,0 500 0 0,0 0

Změna stavu rezerv a oprav.

položek ve finanč. oblasti (M.)
-42 -90,8 416 -458 0,0 -458 0 0,0 0

Výnosové úroky (X.) 4 394 40,3 1 263 3 131 -9,5 -329 3 460 19,6 566

Nákladové úroky (N.) 1 -50,0 -1 2 0,0 2 0 -100,0 -2

Ostatní finanční výnosy (XI.) 2 364 -71,5 -5 917 8 281 -44,8 -6 711 14 992 120,9 8 206

Ostatní finanční náklady (O.) 15 332 20,4 2 602 12 730 -49,9 -12 670 25 400 8,1 1 907

Finanční výsledek

hospodaření
-8 590 880,6 -7 714 -876 -86,9 5 800 -6 676 -51,2 6 993

Výnosové úroky

Firma má přebytečné finanční prostředky uložené na termínovém účtu a z nich plyne úrok.

Výnosové úroky se pořád zvětšují s tím, jak firma nerozděluje dosažený zisk, ale nechává ho

v podniku ve formě peněžních prostředků a zároveň je tato výše závislá na růstu sazby těchto

úroků v bankovní sféře. V roce 2004 vzrostly úroky o 19,6 % na 3 460 tis. Kč, v roce 2005

klesly v důsledku investiční akce o 9,5 % na 3 131 tis. Kč a v roce 2006 znovu vzrostly o 40,3

% na 4 394 tis. Kč.

Nákladové úroky

Jejich výše je nepodstatná asi 1tis. Kč. To je úrok jenom z krátkodobých závazků. Žádné

dlouhodobé závazky firma nemá.

Ostatní finanční výnosy

I když v současné době koruna posiluje a firma zaznamenává hlavně kursové ztráty,

v důsledku kolísání kurzu vznikají i kursové zisky. V roce 2004 byly kursové výnosy 14 992

tis. Kč. Ty se skládaly z kursových zisků a výnosů z derivátových operací – zajišťování
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kursového rizika. Kč. V roce 2005 klesly o 44,8 % na 8 281 tis. Kč a v dalším roce znovu

klesly o 71,5 % na 2 364 tis. Kč.

Ostatní finanční náklady

Jsou nejvýznamnější položkou ve finančním výsledku hospodaření. Jsou to hlavně kursové

ztráty. Protože firma vyváží 73 % produkce, je pro ni současné posilování koruny velice

bolestivé. V roce 2004 došlo ke zvýšení o 8,1 % na 25 400 tis. Kč, v roce 2005 finanční

náklady klesly o 49,9 % na 12 730 tis. Kč, ale v dalším roce zase vzrostly o 20,4 % na 15 332

tis. Kč. Největší objem růstu tvoří kursové ztráty, dále pojištění majetku firmy a v roce 2004

náklady spojené se zajišťováním kursového rizika.

Finanční výsledek hospodaření

Ovlivňují ho hlavně kursové náklady a výnosy a dále potom ještě výnosové úroky. Podnik

dlouhodobě dosahuje finanční ztráty v důsledku neustále posilující koruny. V roce 2004 byla

finanční ztráta ve výši 6 676 tis. Kč. V roce 2005 byl dosažen nejlepší výsledek a to ztráta

pouze 876 tis. Kč. To je zlepšení téměř o 89 % proti předcházejícímu roku. Takto malá ztráta

byla zapříčiněna hlavně výrazným poklesem kursových nákladů téměř o 50 % a souběžně

mírnějším poklesem kursových výnosů o 44 %. V roce 2006 se ale podnik znovu propadl do

výrazné finanční ztráty a to na 8 590 tis. Kč. To je zhoršení o 880 %. Takto relativně výrazný

propad proti minulému roku byl zapříčiněn opětovným vzestupem kursových nákladů o 20 %

a současně výrazným snížením kursových výnosů o 71,5 % – kurz koruny jednoznačně

nastoupil trend posilování, i když v průběhu roku dochází k oboustranným výkyvům.

2006 2005 2004

v tis. Kč

meziroční

změna v

%

meziroční

změna v

tis. Kč

v tis. Kč

meziroční

změna v

%

meziroční

změna v tis.

Kč

v tis. Kč

meziro

ční

změna

v %

meziroční

změna v

tis. Kč

Daň z příjmu za běžnou činnost

(Q.) 16 028 -0,1 -23 16 051 -3,7 -609 16 660 -14,3 -2 784

splatná (Q.1.) 15 725 17,5 2 340 13 385 -23,8 -4 183 17 568 1,8 311

odložená (Q.2.) 303 -88,6 -2 363 2 666 -393,6 3 574 -908 -141 -3 095
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Výsledek hospodaření za

běžnou činnost 54 968 34,0 13 960 41 008 -22,3 -11 766 52 774 5,1 2 581

Mimořádný výsledek

hospodaření 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0

Výsledek hospodaření za

účetní období 54 968 34,0 13 960 41 008 -22,3 -11 766 52 774 5,1 2 581

Výsledek hospodaření za účetní období

I přes neustálé posilování koruny a zdražování vstupu se daří firmě udržet čistý zisk nad

50 000 tis. Kč. Výjimku tvoří rok 2005, kdy byl čistý zisk pouze 41 008 tis. Kč. I když tržby

vzrostly o 10,3 %, hlavní příčinou byly příliš rychle rostoucí náklady a to hlavně růst cen

materiálu a dále odpis pohledávky za anglickou dceřinou společností a likvidace starých

nepotřebných materiálových zásob. V roce 2006 se už podařilo růst nákladů zpomalit a díky

dalšímu růstu výnosů opět dosáhnout čistého zisku nad hranicí 50 000 tis. Kč.

Vývoj jednotlivých výsledků hospodaření
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Horizontální analýza Cash flow

2006 2005 2004

meziroční meziroční meziroční

meziroční změna v tis. změna v změna v tis.

v tis. Kč změna v % Kč v tis. Kč % Kč

Stav peněžních prostředků na

počátku období
225 300 -6,15 -14 771 240 071 35,72 63 186 176 885

Účetní zisk nebo ztráta z běžné

činnosti před zdaněním
70 996 24,43 13 937 57 059 -17,82 -12 375 69 434

Čistý peněžní tok z provozní

činnosti před zdaněním, změnami

pracovního kapitálu, placenými 106 722 4,72 4 806 101 916 -25,76 -35 370 137 286

úroky a mimořádnými položkami –

A1

Čistý peněžní tok z provozní

činnosti před zdaněním, placenými

úroky a mimořádnými položkami –

A2

98 881 28,47 21 911 76 970 -50,48 -78 451 155 421

Čistý peněžní tok z provozní

činnosti
87 246 36,22 23 198 64 048 -54,97 -78 173 142 221

Čistý peněžní tok vztahující se k

investiční činnosti
-62 823 13,22 -7 337 -55 486 -17,58 11 837 -67 323

Čistý peněžní tok vztahující se k

finanční činnosti
-42 998 84,28 -19 665 -23 333 99,22 -11 621 -11 712

Čisté zvýšení, respektive snížení

peněžních prostředků
-18 575 -25,75 -3 804 -14 771 -76,62 -48 415 63 186

Stav peněžních prostředků na konci

období
206 725 -8,24 -18 575 225 300 -6,15 -14 771 240 071

V roce 2004 došlo vůbec k největšímu nárůstu cash flow za sledované období a to o 63 186

tis. Kč, což je o dost více než čistý zisk (52 774 tis. Kč). Ke zvýšení cash flow přispěly odpisy

(54 307 tis. Kč), změna stavu opravných položek a rezerv (17 567 tis. Kč), změny stavu

nepeněžních složek pracovního kapitálu (18 135 tis. Kč) a změna stavu krátkodobých závazků
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z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (10 156 tis. Kč). Naopak na zmenšení celkového

cash flow působila daň z příjmů (16 660 tis. Kč) a dále potom z oblasti investiční cash flow

výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (67 323 tis. Kč)

V roce 2005 čisté zvýšení peněžních prostředků pokleslo o 76 % na 14 771 tis. Kč. Příčinnou

byl pokles výsledku hospodaření z běžné činnosti o 17,8 %. V oddílu A1 došlo k výraznému

poklesu u změny stavu opravných položek a rezerv až do záporných hodnot. V oddílu A2 je

výrazný pokles změny stavu pohledávek, také až do záporných hodnot (pokles asi o 25 000

tis. Kč). Ta samá změna v oblasti pohledávek je vidět i v rozvaze, kdy krátkodobé pohledávky

vzrostly oproti minulému roku o 56 %. Podobný stav je i v případě změny stavu zásob, které

v rozvaze v roce 2005 vzrostly o 15 %. V cash flow se to projevilo poklesem peněžních

prostředků o 16 814 tis. Kč. V oddílu A3 je největší minusovou položkou daň z přijmu

právnických osob – 16 051 tis. Kč.

Díky poklesu u tolika položek byl čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2005 o 54,9 %

(78 173 tis. Kč) nižší než v předešlém roce.

Společnost v roce 2005 utratila méně peněz za dlouhodobý majetek. Z tohoto důvodu čistý

peněžní tok z investiční činnosti zpomalil svůj pokles o 17,5 % na - 55 486 tis. Kč.

Čistý peněžní tok z finanční činnosti byl ve ztrátě (14 771 tis. Kč) hlavně zásluhou

vyplacených dividend.

V roce 2006 výsledek hospodaření z běžné činnosti opět vzrostl (70 996 tis. Kč) až k hodnotě

z roku 2004. Oproti roku 2005 je to růst o 24,4 %. Celkové cash flow v roce 2006 však

pokleslo o 8,2 % ( 18 575 tis. Kč). V oddílu A1 je nejvýraznější pokles u položky Změna

stavu opravných položek, rezerv a to pokles o 9 149 tis. Kč. V oddílu A2 je růst položky

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv vykompenzován

poklesem všech ostatních položek, takže čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

a mimořádnými položkami je o 7 841 tis. Kč nižší než čistý peněžní tok z prov. činnosti před

zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami.

V oddíle A3 je opět jedinou významnou položkou úbytek peněz kvůli dani z přijmu a to o

16 028 tis. Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti je tak 87 246 tis. Kč, to je o 36,2 % více

než v předešlém roce.

V roce 2006 opět narostla položka výdaje spojené s nabytím stálých aktiv, a proto je celkový

čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti o 13,2 % nižší než v loňském roce. 
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Také čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti poklesl na – 42 998 tis. Kč. To je

snížení proti roku 2005 o 84,2 %. Největší vliv na to měla opět položka Vyplacené dividendy

nebo podílu na zisku včetně zaplacené daně.

3.2.3. Vertikální analýza rozvahy

2006 2005 2004

v tis. Kč

podíl z

celkových

aktiv v % v tis. Kč

podíl z

celkových

aktiv v% v tis. Kč

podíl z

celkových

aktiv v %

Dlouhodobý majetek (B) 280 349 39,61 271 003 37,94 267 712 38,52

Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.) 955 0,13 1 151 0,16 607 0,09

Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.) 219 950 31,08 269 241 37,69 266 657 38,36

Dlouhodobý finanční majetek (B.III.) 59 444 8,40 611 0,09 448 0,06

Oběžná aktiva (C.) 424 782 60,02 439 154 61,48 423 059 60,87

Zásoby (C.I.) 143 741 20,31 128 799 18,03 111 985 16,11

Pohledávky (C.II. + C.III.) 74 316 10,50 85 055 11,91 71 033 10,22

Krátkodobý finanční majetek (C.IV.) 206 725 29,21 225 300 31,54 240 071 34,54

Časové rozlišení (D.I.) 2 644 0,37 4 184 0,59 4 306 0,62

AKTIVA CELKEM 707 775 100,00 714 341 100,00 695 077 100,00

Vertikální analýza aktiv

Po krátkém pohledu na tabulku vertikální analýzy aktiv je jasné, že Centropen patří ke

skupině společností, které mají větší část svého majetku v oběžných aktivech. U této

společnosti je to dáno hlavně velkou zásobou finančních prostředků na účtu, které jsou zatím

bez využití.

Dlouhodobý majetek

Nejvýznamnější část z dlouhodobého majetku zabírá dlouhodobý hmotný majetek. V letech

2004 a 2005 se jeho podíl na celkových aktivech pohyboval mezi 37,5 % - 38,5 %. V roce

2006 ale došlo k založení 100% dceřiné společnosti. To se projevilo poklesem dlouhodobého

hmotného majetku o 6,6 procentních bodů a růstem dlouhodobého finančního majetku o 8,3

procentních bodů.
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Podíl dlouhodobého nehmotného majetku se pohybuje okolo 0,1 % a je naprosto

zanedbatelný.

Oběžný majetek

Celková oběžná aktiva zaujímají asi 60 % celkového majetku společnosti. Pouze v roce 2005

došlo k jejich dočasnému zvýšení na téměř 61,5 % a to hlavně kvůli růstu pohledávek v tomto

roce.

Zajímavý je rychlý růst zásob. V roce 2004 byl jejich podíl na celkových aktivech 16,11 %,

v roce 2005 18,03 % a v roce 2006 už to bylo 20,31 %.

2006 2005 2004

v tis. Kč

podíl z

celkových

aktiv v tis. Kč

podíl z

celkových

aktiv v tis. Kč

podíl z

celkových

aktiv

Zásoby (C.I.) 143 741 20,31 128 799 18,03 111 985 16,11

Materiál (C.I.1.) 66 239 9,36 68 886 9,64 62 788 9,03

Nedokon. výroba a polotovary (C.I.2.) 31 940 4,51 29 338 4,11 25 124 3,61

Výrobky (C.I.3.) 41 277 5,83 26 795 3,75 23 503 3,38

Poskytnuté zálohy na zásoby (C.I.6.) 4 285 0,61 3 780 0,53 570 0,08

Detailnější rozbor položky zásoby

Rozbor položek oběžného majetku

• Zásoby

Po podrobnějším prozkoumání položky zásob zjistíme, že v absolutním vyjádření rostou

všechny její části. Položka materiál se ale stále drží nad 9 %, takže její podíl na celkových

aktivech je pořád stejný. Položka nedokončená výroba a polotovary mírně roste z 3,38 %

v roce 2004 až na 4,51 % v roce 2006. To je důsledek zvyšování výroby a tím pádem i většího

počtu rozpracovaných výrobků a dále růstem rozpracované výroby vstřikovacích forem, které

si firma vyrábí částečně ve vlastní režii a zbytek roční potřeby získává dodavatelsky. Největší

nárůst je u položky výrobky. V roce 2004 měla podíl na celkových aktivech 3,38 %, o rok

později 3,75 % a v roce 2006 5,83 %. Na rok 2007 byla zahájena výroba na hlavní školní
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sezónu už koncem roku 2006 a došlo proto k velkému nárůstu zásob hotových výrobků.

Poskytnuté zálohy na zásoby jsou zanedbatelné.

• Pohledávky

Pro zjednodušení jsem spojil položky krátkodobé pohledávky a dlouhodobé pohledávky.

V letech 2004 a 2006 je jejich podíl na aktivech asi 10,5 %, v roce 2005 je to o něco více –

11,9 %. Při porovnání s pouhými 4 % krátkodobých závazků zjistíme, že společnost je velice

„hodná“ na svoje odběratele a ponechává jim až příliš dlouhou dobu splatnosti.

• Krátkodobý finanční majetek

V roce 2004 byl zastoupen v majetku společnosti 34,5 %. V roce 2005 jeho podíl klesl na

31,5 % a v roce 2006 na 29,2 %, to je ale stále velmi vysoká suma (206 725 tis. Kč) oproti

jiným společnostem. Společnost Centropen dlouhodobě nerozděluje veškerý dosažený zisk a

snaží se ho kumulovat uvnitř firmy pro další investice. Mezi roky 2004 a 2006 krátkodobý

finanční majetek klesá, protože byla v tomto období realizována investice do cestovního

ruchu v hodnotě 56 mil. Kč.

Díky takto vysoké přebytečné likviditě může firma bez problémů poskytovat i déle trvající

obchodní úvěry svým odběratelům a má tak výhodu před konkurencí.

Firma Centropen je převážně exportní společností. Při dnešním posilování koruny ji dělá kurz

velké problémy. Velký nadbytek finančních prostředků také umožňuje inkasované devizy

neprodávat okamžitě za koruny, ale vyčkat např. několik měsíců, až bude výhodnější kurz, to

znamená, že společnost spekuluje nad vývojem devizového kurzu ve svůj prospěch.

Časové rozlišení

Nedosahuje na celkových aktivech ani jednoho procenta. V letech 2004 a 2005 se pohybuje

okolo 0,5 % a v roce 2006 kleslo na 0,37 %.

2006 2005 2004

v tis. Kč

podíl z

celkových

pasiv v tis. Kč

podíl z

celkových

pasiv v tis. Kč

podíl z

celkových

pasiv

Vlastní kapitál (A.) 664 489 93,88 652 822 91,39 637 813 91,76

Základní kapitál (A.I.) 100 000 14,13 100 000 14,00 100 000 14,39

Fondy ze zisku (A.II. + A.III.) 30 615 4,33 42 640 5,97 41 698 6,00
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Nerozdělený zisk minulých let (A.IV.1.) 500 676 70,74 490 505 68,67 464 198 66,78

Výsledek hospodaření běžného účetního

období (A.V.)
54 968 7,77 41 008 5,74 52 774 7,59

Cizí zdroje (B.) 42 996 6,07 60 670 8,49 56 045 8,06

Rezervy (B.I.) 0 0,00 13 358 1,87 17 567 2,53

Dlouhodobé závazky (B.II.) 13 459 1,90 13 156 1,84 10 490 1,51

Krátkodobé závazky (B.III.) 29 537 4,17 31 156 4,36 27 988 4,03

Časové rozlišení (C.I.) 290 0,04 849 0,12 1 219 0,18

PASIVA CELKEM 707 775 100,00 714 341 100,00 695 077 100,00

Vertikální analýza pasiv

Vlastní kapitál

Ve všech třech sledovaných letech se podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech drží nad

hranicí 91 % a v roce 2006 dosahuje téměř 94 %. Pokud se podíváme do aktiv, zjistíme, že na

bankovních účtech společnosti je asi 200 mil. Kč. To znamená, že společnost je financována

téměř jednoznačně z vlastních zdrojů.

Detailnější rozbor vybraných položek

• Nerozdělený zisk minulých let

Na tomto účtu se kumuluje dosažený zisk. Je proto logické, že nerozdělený zisk minulých let

roste s tím, jak roste celková suma pasiv. Během tří sledovaných let se pohybuje mezi 66 %

až 71 % - roste asi o 2 procentní body ročně.

• Výsledek hospodaření běžného účetního období

V roce 2004 byl čistý zisk 7,59 % z celkového kapitálu. V roce 2005 se vlivem snížení čistého

zisku zmenšil i jeho podíl na pasivech na 5,97 %. V roce 2006 čistý zisk opět stoupl na 7,77

% celkového kapitálu.

Cizí zdroje

Jsou daleko méně významné než vlastní kapitál – netvoří ani desetinu celkového kapitálu

společnosti (v roce 2004 8,06 %, v roce 2005 8,49 %, v roce 2006 6,07 %). Zajímavý je

pokles v roce 2006, ale to pouze administrativní změnou účtování rezervy na daň z příjmu.
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Detailní rozbor některých položek

• Dlouhodobé závazky

Zaujímají necelá 2 % kapitálu. Jedná se ale jenom o odložený daňový závazek. Společnost

nemá žádný zpoplatněný dlouhodobý kapitál.

• Krátkodobé závazky

Jejich podíl na celkových pasivech se drží okolo 4 %. Při porovnání s pohledávkami, které

tvoří přes 10 % aktiv, zjistíme, že společnost vlastně úvěruje svoje odběratele. V tomto

případě ale na štěstí nehrozí ohrožení likvidity společnosti, protože její zásoby finančních

prostředků na účtu jsou i tak nadbytečné.

Srovnání vývoje tržeb s vývojem pohledávek a závzaků
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Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb (II.1.)

Krátkodobé závazky

Krátkodobé pohledávky

Časové rozlišení

Je naprosto bezvýznamné. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2004 a to 0,18 %.¨
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3.2.4. Vertikální analýza výsledovky

2006 2005 2004

v tis. Kč

podíl z

tržeb

(II. 1)

v tis. Kč

podíl z

tržeb

(II. 1)

v tis. Kč

podíl z

tržeb

(II. 1)

Výkony (A.II) 591 734 106,4 535 740 103,8 480 987 102,8

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

(II.1.)
556 150 100,0 516 009 100,0 467 722 100,0

Změna stavu zásob vlastní činnosti (II.2) 17 676 3,2 7 900 1,5 2 267 0,5

Aktivace (II.3.) 17 908 3,2 11 831 2,3 10 998 2,4

Výkonová spotřeba (B.) 327 590 58,9 292 702 56,7 243 936 52,2

Spotřeba materiálu a energie (B.1.) 290 480 52,2 255 191 49,5 213 459 45,6

Služby (B.2.) 37 110 6,7 37 511 7,3 30 477 6,5

Přidaná hodnota 264 144 47,5 243 038 47,1 237 051 50,7

Osobní náklady (C.) 130 797 23,5 119 566 23,2 105 373 22,5

Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného

majetku (E.)
53 792 9,7 52 739 10,2 54 307 11,6

Ostatní provozní náklady (H.) 8 099 1,5 11 024 2,1 10 517 2,2

Provozní hospodářský výsledek 79 586 14,3 57 935 11,2 76 110 16,3

Finanční výsledek hospodaření -8 590 -1,5 -876 -0,2 -6 676 -1,4

Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.) 16 028 2,9 16 051 3,1 16 660 3,6

Výsledek hospodaření za účetní období 54 968 9,9 41 008 7,9 52 774 11,3

Všechny významnější položky výsledovky jsou vždy poměřovány k tržbám za prodej

vlastních výrobků a služeb. Samotné tržby rostou o 10,3 % v roce 2005 a o 7,8 % v roce 2006

viz. horizontální analýza.

Výkony

Během tří sledovaných let roste část výkonů, která nesouvisí s prodejem těchto výkonů,

v porovnání s celkovými tržbami. Zatímco v roce 2004 představovaly tyto položky 2,8
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procentních bodů tržeb, o rok později už to bylo 6,4 procentních bodů. Na tomto růstu se

podílela především položka změna stavu zásob vlastní činnosti, jejíž poměr k tržbám se

během uplynulých let zvedl z 0,5 % na 3,2 %. Méně významná byla změna položky aktivace,

která vzrostla z 2,4 % v roce 2004 na 3,2 % v roce 2006.

Výkonová spotřeba

Její poměr k celkovým tržbám má vzestupný charakter (52,2 % v roce 2004, 56,7 % v roce

2005 a 58,9 % v roce 2006), což není příznivý trend. Tento vzestup je tvořen hlavně položkou

spotřeba materiálu a energie. V roce 2004 zaujímala tato položka 45,6 % tržeb a v roce 2006

již to bylo 52,2 %. Znamená to, že růst cen materiálů a energie je vyšší než růst cen hotových

výrobků.

Podíl služeb vzrostl v roce 2005 téměř o 1 procentní bod oproti předchozímu roku. V dalším

období se hodnota vrátila zpátky na úroveň roku 2004 díky růstu tržeb a při tom neměnné výši

nákladů na služby.

Přidaná hodnota

Pokud výkonová spotřeba roste, musí přidaná hodnota klesat. Pro podnik by byla příznivější

přesně opačná situace. Z poměru 50,7 % v prvním roce se přidaná hodnota propadla na 47,1

% v roce 2005. V tomto roce se naopak nejvíce zvýšil podíl výkonové spotřeby. V roce 2006

začala přidaná hodnota opět pozvolna růst na 47,5 %.

Osobní náklady

U společnosti Centropen tvoří co do objemu téměř polovinu přidané hodnoty. Mírně rostou

během všech tří období z hodnoty 22,5 % v roce 2004 až na 23,5 % v roce 2006. V roce 2004

jejich růst předběhl jak tržby, tak přidanou hodnotu. Znamená to, že nominální mzdy rostly

rychleji než produktivita práce.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Firma se snažila držet odpisy dlouhodobě ve stejné výši. Při růstu tržeb tedy jejich podíl na

tržbách klesá. V roce 2004 to bylo 11,6 % o rok později 10,2 % a v posledním roce 9,7 %.

Pokud budou růst tržby i nadále stejným tempem, nemusí se společnost bát vzrůstajících

odpisů a může realizovat některé odkládané investice.
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Ostatní provozní náklady

Jejich poměr k celkovým tržbám klesá z 2,2 % v roce 2004 na 1,5 % v roce 2006. Hlavní

položkou ostatních provozní nákladů jsou odepsané nedobytné pohledávky. Klesající trend je

tedy určitě pozitivní a vzhledem k obsahu této nákladové položky zcela nepředvítalný.

Poměr jakéhokoliv hospodářského výsledku k tržbám se dá interpretovat jako určitý typ

rentability tržeb.

Provozní hospodářský výsledek

Hodnoty jsou podobné jako v klasickém výpočtu rentability tržeb při použití EBIT místo

provozního hospodářského výsledku. Rozhodně nejhorším obdobím je rok 2005 s 11,2 %

(likvidace nedobytné pohledávky za anglickou dceřinnou společností), kvůli rychlému růstu

výkonové spotřeby. O něco lépe je na tom rok 2006 s 14,3 % a nejlepší je rok 2004 s 16,3 %.

Finanční výsledek hospodaření

Překvapivě nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2005 a to pouze 0,2 % tržeb díky

kolísajícímu kurzu a tím pádem i růstu kurzových výnosů. Oba ostatní roky se pohybují okolo

hodnoty 1,5 %.

Daň z přijmu za běžnou činnost

Vývoj této položky je velice zajímavý hlavně při porovnání s výsledkem hospodaření za

účetní období v letech 2005 a 2006. Poměr čistého zisku k tržbám roste, zatímco poměr daně

z přijmu za běžnou činnost k tržbám klesá. V roce 2006 se firmě podařilo oproti předchozímu

roku zvýšit procento daňových nákladů. U této položky hraje roli výše daňové sazby a úroveň

daňově neuznatelných nákladů.

Výsledek hospodaření za účetní období

Jeho vývoj zhruba kopíruje provozní hospodářský výsledek.
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3.2.6. Poměrová analýza

3.2.6.1. Ukazatele rentability

2006 2005 2004

ROE 8,27% 6,28% 8,27%

ROA 10,03% 7,98% 9,98%

ROS 12,76% 11,05% 14,84%

Rentabilita vlastního kapitálu

V letech 2004 a 2006 je ROE na slušné úrovni 8,27 %. Může za to především výše zisku nad

úrovní 50 mil. V roce 2006 stoupl sice čistý zisk oproti roku 2004 o 2 194 tis. Kč, vzrostl ale

také vlastní kapitál a to o 26 679 tis. Kč. Výše ROE proto zůstala stejná. Rok 2005 je trochu

odlišný, protože čistý zisk poklesl oproti roku 2004 o 11 766 tis. Kč (odpis nedobytné

pohledávky za anglickou dceřinou společností a likvidace nepotřebných materiálových zásob

z minulých let) při současném růstu vlastního kapitálu o 15 009 tis. Kč. To se projevilo na

propadu ROE na 6,28 %.

Rentabilita aktiv

Vývoj ROA prakticky kopíruje ROE, je ale o několik procent vyšší. To je způsobeno tím, že

se v ROA používá v čitateli EBIT (hrubý zisk), který je výrazně vyšší než čistý zisk, a ve

jmenovateli celkový kapitál, který se ale v případě společnosti Centropen téměř rovná

vlastnímu kapitálu (minimální nárůst). Tím tento ukazatel trochu ztrácí smysl.

Rentabilita tržeb

Rentabilita tržeb se vyvíjí ze všech ukazatelů nejméně příznivě. Z 14,84 % v prvním roce

došlo k poklesu na 11,05 % v roce 2005. K tomu přispěl růst tržeb o 10,3 % a současný

pokles EBIT o 17,8 %. Díky jeho opětovnému růstu v roce 2006 se ROS dostalo až na 12,76

%. EBIT v tomto roce překročil dokonce hodnotu z roku 2004. Rozdíl tržeb mezi oběma roky

je ale téměř 90 mil. Proto je ROS o více než 2 procentní body nižší než v roce 2004.
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3.2.6.2. Ukazatele likvidity

2006 2005 2004

Běžná likvidita 14,31 14,00 14,83

Pohotová likvidita 9,44 9,86 10,83

Okamžitá likvidita 7,00 7,23 8,58

Všechny 3 typy likvidit v průběhu hodnoceného období klesají, přesto překračují doporučené

hodnoty o stovky procent. To znamená, že společnost má velké zásoby přebytečné likvidity.

Běžná likvidita je asi 7 krát vyšší než doporučená hodnota. Takto vysoký výsledek je kvůli

předzásobení hotovými výrobky na novou sezónu, která začíná až na jaře. Mírný pokles

v roce 2005 byl dán poklesem krátkodobých finančních prostředků o 6,1 % (14 771 tis. Kč) a

zároveň růstem krátkodobých závazků o 11,3 % (3 168 tis. Kč)

Pohotová likvidita je asi 6 krát vyšší než je doporučená hodnota. Pokud ale odečteme od

pohotové likvidity okamžitou likviditu, zjistíme, že vysoké hodnoty pohotové likvidity jsou
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hlavně zapříčiněny velmi velkou zásobou krátkodobého finančního majetku. Vlivem

postupného snižování tohoto majetku pohotová likvidita pomalu klesá.

Hodnoty okamžité likvidity překračují doporučené hodnoty 14 krát v roce 2006 a více než 17

krát v roce 2004. Tento pokles je dán postupným snižováním krátkodobého finančního

majetku o 6,2 % (14 771 tis. Kč) v roce 2005 a o 8,2 % (18 575 tis. Kč) v roce 2006.

Společnosti se daří obnovovat svůj strojní park a to jak z odpisů, tak z realizovaného zisku.

Další příčina poklesu okamžité likvidity jsou investice do cestovního ruchu.

3.2.6.3. Ukazatele aktivity

2006 2005 2004

Obrat aktiv 0,79 0,72 0,67

Obrat stálých aktiv 1,98 1,90 1,74

Doba obratu zásob 93,04 89,86 86,19

Doba obratu závazků 19,12 21,74 21,54

Doba obratu

pohledávek 48,11 59,34 54,65

Obrat aktiv

Pomalu roste, ale pořád je dost hluboko pod doporučenými hodnotami (1,6 - 3). Na jeho

zvyšování působí rychleji rostoucí obrat stálých aktiv. Naopak proti zvyšování je růst

celkových aktiv, a to hlavně zásob viz. Horizontální analýza rozvahy.

Obrat stálých aktiv

Ve sledovaných letech vzrostly tržby o necelých 90 mil. Kč při využití téměř stejného počtu

výrobních zařízení. Díky tomu roste i obrat stálých aktiv, tzn. že jsou hlavně stroje využívány

efektivněji.

Je dobré, že kromě doby obratu zásob zbylé dva ukazatele klesají. Ve všech třech

sledovaných letech totiž celkem významně rostou tržby. Jejich růst působí na snižování všech

tří ukazatelů doby obratu. Je ale důležité, že tržby rostou výrazně rychleji než krátkodobé

závazky nebo pohledávky. Jedině zásoby rostou ve sledovaném období rychlejším tempem
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než tržby. To je ale dáno tím, že společnost se snaží na konci roku předzásobit hotovými

výrobky na nastávající sezónu.

V tabulce můžeme porovnat mezi sebou dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků.

Zatímco doba obratu závazků je velice nízká – společnost je schopna platit své závazky

(většinou závazky z obchodního styku) do 22 dnů (firma využívá skont a slev za kratší doby

splatnosti), doba obratu pohledávek je téměř tři krát vyšší. Společnost dává až příliš času na

zaplacení svým odběratelům – tato skutečnost souvisí s typy odběratelů v tuzemsku i

zahraničí. Vzhledem k její výborné likviditě si to ale může dovolit.

3.2.6.4. Ukazatele zadluženosti

2006 2005 2004

Celková zadluženost 6,07 % 8,49 % 8,06 %

Zadluženost vlastního

kapitálu 6,47 % 9,29 % 8,79 %

Finanční nezávislost 93,88 % 91,39 % 91,76 %

Úrokové krytí 70 997 28 531 -

Stav kapitalizace 2,418 2,457 2,422

v tis. Kč

Celková zadluženost

V případě firmy Centropen je zadlužení velice malé – do 9 %. V roce 2004 bylo 8,06 %. Růst

cizích zdrojů v roce 2005 předběhl růst pasiv, a proto celková zadluženost vzrostla na 8,49 %.

V roce 2006 byl pokles cizích zdrojů větší než pokles pasiv. Proto klesla i celková

zadluženost. Společnost nevyužívá téměř žádný úročený kapitál. Cizí zdroje jsou jenom

krátkodobé závazky z obchodního styku a rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

Zadluženost vlastního kapitálu se počítá jako vztah vlastního jmění k cizím zdrojům a proto

jeho vývoj kopíruje vývoj celkové zadluženosti. I zde je nejlepšího výsledku dosaženo v roce

2006.
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Finanční nezávislost

Spolu se zadlužeností vlastního kapitálu musí dát dohromady 100%. S tím jak se snižuje

zadluženost vlastního kapitálu, tak roste finanční nezávislost společnosti. V roce 2004 byla

finanční nezávislost 91,76 %, o rok později 91,39 % a v roce 2006 vzrostla až na 93,88 %

vlivem poklesu krátkodobých závazků a rozpuštěním rezerv.

Úrokové krytí

Protože společnost nepoužívá téměř žádný úročený kapitál, je tento ukazatel bezvýznamný.

V roce 2004 nešel vůbec vypočítat, protože nákladové úroky byly 0. V dalších dvou letech

dosahuje obrovských čísel, protože v roce 2005 byly nákladové úroky 2 tis. Kč a v roce 2006

1 tis. Kč.

Stav kapitalizace

Pokud by byly výsledné hodnoty 1, znamenalo by to, že dlouhodobý majetek je plně kryt

z dlouhodobých zdrojů. V tomto případě výsledky dosahují téměř hodnoty 2,5. (Nejvyšší je

hodnota v roce 2005 a to vlivem pomalého růstu dlouhodobého majetku v tomto roce.) Z toho

plyne, že společnost má 2,5 krát více dlouhodobých zdrojů, než dlouhodobého majetku. To

znamená, že je stabilní, nemá problémy s likviditou, má velký čistý pracovní kapitál, ale je

vysoce překapitalizovaná. 

3.2.6.5. Ukazatele produktivity práce

2006 2005 2004

Produktivita práce z přidané

hodnoty 545,75 510,58 506,52

Osobní náklady na pracovníka 270,24 251,19 225,16

Produktivita práce z tržeb 1149,07 1084,05 999,41

Průměrná mzda roční 199,163 185,926 166,592

Průměrná mzda měsíční 16,597 15,494 13,883

v tis. Kč
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Produktivita práce z přidané hodnoty (přidaná hodnota na pracovníka)

Tento ukazatel, stejně jako všechny ostatní z této skupiny, ve všech třech letech roste. V roce

2005 zaznamenal oproti předchozímu roku jenom mírný růst o 4 tis. Kč, protože přidaná

hodnota vzrostla o 2,5 % a počet pracovníků o 1,6 % (8 lidí). Naproti tomu v roce 2006

vzrostla přidaná hodnota o 8,7 % a počet pracovníků zase 1,6 %. Díky tomu zaznamenala

produktivita práce z přidané hodnoty v roce 2006 růst o 35 tis. Kč. 

Osobní náklady na pracovníka

Dá se říct, že vývoj těchto nákladů prakticky kopíruje vývoj produktivity práce z přidané

hodnoty. Největší růst zaznamenaly v roce 2005 a to o 26 tis. Kč. V dalším roce vzrostly už

jenom o 19 tis. Kč. Počet pracovníků se zvyšoval vždy o 8 (1,6 %) za rok, ale nárůst osobních

nákladů za rok 2006 (9,4 %) je nižší než za rok 2005 (13,5 %). To znamená, že v roce 2006

oproti minulému roku zpomalil růst mezd.

Produktivita práce z tržeb

Pro společnost je dobré, že se produktivita neustále zvyšuje. V roce 2005 vzrostla o 84 tis. Kč

na pracovníka a v roce 2006 o 65 tis. Kč na pracovníka. Počet pracovníků sice rostl po oba

dva roky o 1,6 %, růst tržeb však byl daleko rychlejší a samotné tržby rostly o 11,4 % za rok

2005 a 10,5 % za rok 2006

Průměrná mzda

V České Republice je zvykem uvádět spíše mzdu měsíční, roční nám většinou nic neříká. Při

analýze nárůstu měsíční mzdy dojdeme ke stejným závěrům jako při analýze osobních

nákladů na pracovníka a to, že větší růst zaznamenaly nominální mzdy v roce 2005, konkrétně

o 10,3 % na průměrnou mzdu 15 494 Kč na pracovníka. V roce 2006 se růst zpomalil na 6,6

%.
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Srovnání produktivity práce s nominální mzdou
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3.2.8. Bonitní modely

3.2.8.1. Kralickův test

2006 2005 2004

hodnota

výpočtu známka

hodnota

výpočtu známka

hodnota

výpočtu známka

Kvóta vlastního kapitálu 93,88% 1 91,38% 1 91,76% 1

Doba splácení dluhu z CF 0,21 1 0,20 1 0,16 1

Cash flow v tržbách -3% 5 -2% 5 13% 1

ROA 7,62% 4 5,91% 4 7,19% 4

výsledná známka 2,75 2,75 1,75

Rozhodně nejlepší známku dostala společnost v roce 2004 – 1,75. Ve třech prvních

ukazatelích dostala známku 1. Průměr kazí pouze ukazatel ROA s hodnotou 7,19 % a

známkou 4. Po oba následující roky došlo ke zhoršení průměru známek na 2,75. V obou dvou

případech byla známka 5 z ukazatele cash flow v tržbách, které bylo v těchto letech záporné.

To bych ale neviděl jako žádný velký problém, protože z rozvahy zjistíme, že v roce 2006

ještě stále zbývalo na účtu přes 200 mil. Kč a okamžitá likvidita byla v roce 2006 8,58 (peníze
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byly použity na investice, cash flow z provozní činnosti v roce 2005 64 mil. a v roce 2006 87

mil. Kč).

V roce 2005 také kleslo ROA na hodnotu 5,91 %. Podle Kralickova testu, ale pořád dostává

známku 4 jako v minulém roce. V roce 2006 se hodnota ROA zase zvedla na 7,62 %.

Zbývající 2 ukazatele v testu jsou bez problémů a vždy se známkou 1.

Celkově se dá říct, že si společnost Centropen vedla v Kralickově testu dobře.

Kralickův test
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3.2.8.2. Index důvěryhodnosti

2006 2005 2004

A 707 775 714 341 695 077

CZ 42 996 60 670 56 045

EBIT 70997 57061 69434

V 615 106 557 854 505 700

OA 424 782 439 154 423 059

KZ 29 537 31 156 27 988

KBU 0 0 0

ZPL 0 0 0

výsledek rovnice 0,81261725 0,7521856 0,8226642
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Podle tohoto modelu se společnost nachází v šedé zóně, kde nelze jednoznačně určit její

situaci. Pomalu se ale blíží k dolní hranici, která je ohraničena hodnotou 0,684. Když

vypustíme rok 2005, který se z ostatních roků trochu vymyká nízkým ziskem, a budeme

posuzovat jenom roky 2004 a 2006, tak je trend vývoje velmi pozvolna klesající. To je dáno

hlavně ukazatelem oběžná aktiva/krátkodobé závazky (OA/KZ).

Celkový výsledek v tomto testu je spíše horší kvůli nízké rentabilitě aktiv, které přikládá

model největší váhu.
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3.2.8.3. Altmanův index důvěryhodnosti

2006 2005 2004

X1 0,5617 0,5529 0,5475

X2 0,8283 0,8037 0,8037

X3 0,1003 0,0798 0,0998

X4 2,3257 1,6482 1,7842

X5 0,7857 0,7223 0,6729

X6 - - -

klasická rovnice 3,1769 2,7382 2,8043

rovnice pro české podniky 4,51143 3,92396 4,01568

Šedá zóna u altmanova modelu je mezi 1,2 – 2,9. Z toho vyplývá, že do šedé zóny firma

spadá v letech 2004 a 2005 s hodnotami indexu 2,8043 a 2,7382. V roce 2006 se s hodnotou
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3,1769 řadí mezi vynikající společnosti. Zásluhu na tom má zlepšení ukazatele X3 (EBIT /

aktiva), kterému model přiřazuje největší váhu.

V rovnici upravené pro české podniky vyšly ještě lepší hodnoty. V prvních dvou letech se

výsledek pohybuje okolo hodnoty 4, v roce 2006 dokonce 4,5. To je dáno hlavně tím, že

ukazatel X6 (závazky po lhůtě splatnosti / tržby) je nulový.

Altmanův index důvěryhodnosti
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3.3. SWOT analýza

Silné stránky

ekonomický růst tažen exportem

nízká cena pracovní síly

nízké regionální náklady – region s vyšší nezaměstnaností – menší tlak na zvyšování mezd

tradice výroby psacích prostředků

vysoká kvalita produktů

flexibilnost v požadavcích zákazníků

vlastní výzkum a vývoj

finanční nezávislost na cizím kapitálu

finanční síla a zdraví firmy

míra specializace vyráběných produktů

vlastnická struktura a její stabilita

silná pozice na tuzemském a slovenském trhu
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jednoduchá a účelná organizační struktura

Slabé stránky

omezená strojní kapacita

vyčerpanost pracovní síly u speciálních profesí

neschopnost konkurovat čínským konkurentům v ceně

nízká úroveň informací o některých zahraničních trzích

neexistence marketingová strategie

slabá obchodní značka na západních trzích

slabý přehled o konkurenci

Příležitosti

oslovení nových zákaznických segmentů

zvýšení necenové konkurenceschopnosti produktů

zájem zahraničních zákazníků o evropského dodavatele s evropskou kvalitou

schopnost maximálně vyhovět zákazníků

výstavba expedičního skladu

Ohrožení

čínská konkurence

nejasnost ve strategii firmy

pomalost obnovy strojního parku

nízká úroveň zdrojů pracovní síly v dělnických kategoriích i ve specializovaných technických

kategoriích (konstruktér, seřizovač, technolog, nástrojař)

3.4. SLEPTE analýza

Analýza sociálních faktorů

Pro firmu je zásadní vývoj demografické křivky v její dolní části. 60 % výrobků je totiž

určeno pro děti, jejichž počet ubývá. Druhou oblast zákazníků tvoří pracovníci s vyšším

vzděláním, kteří používají výrobky určené pro kancelář. Tady je situace příznivější, protože

počet vysokoškolsky vzdělaných lidí roste.
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Analýza legislativních faktorů

Velký vliv má dnes evropská legislativa a to hlavně předpisy týkající se životního prostředí.

Dodavatelé postupně upouštějí od výroby méně ekologických inkoustů a barviv, protože

jejich testování a likvidace je stále nákladnější.

Zásadní vliv mají také daňové zákony, které jsou neustále novelizovány.

Analýza ekonomických faktorů

V současnosti je nejaktuálnější téma vysoká inflace a její dopad do osobních nákladů. Dále

potom nastupující recese v USA a její možný přenos do Evropy. Tím pádem by se snížila

poptávka po výrobcích v zahraničí, a protože je Centropen převážně exportní firma, mělo by

to na ni přímý dopad.

V oblasti zaměstnanosti je v současnosti v regionu Dačicka nedostatek některých profesí, jako

například technologové, konstruktéři a nástrojaři (obecně černá řemesla).

Analýza politických faktorů

Politická situace v České Republice už bude stabilní, ať vyhraje ve volbách jakákoliv strana.

Jediné co se bude měnit je daňová zátěž a systém zdravotního a sociálního pojištění.

Analýza technologických faktorů

Firma se snaží sledovat aktuální trendy v oblasti nových technologií a neustále obměňuje svůj

strojní park. Jsou nakupovány nové montážní automaty, balící stroje a lisy plastických hmot

nejnovější generace. V současnosti se řeší nový projekt spotřeby energie pro celou firmu. Jde

o efektivnější využívání elektrické energie, stlačeného vzduchu (výroba je energeticky velice

náročná) a tepla. Tomu předcházela kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů a zateplení

budov.

Firma také analyzuje, co zákazníci očekávají od jejích výrobků, a to hlavně na západ od

našich hranic.

Analýza ekologických faktorů

Společnost Centropen věnuje likvidaci odpadu velkou pozornost. Celé odpadové hospodářství

je na vysoké úrovni prováděno specializovanou firmou. Škodlivé látky vzniklé při výrobě

nejsou vypouštěny do ovzduší, ale jsou ekologicky likvidovány – např. aceton, který vzniká

při výrobě hrotů je spalován ve speciálním zařízení, tím se ho většina přemění na vodní páru.
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3.5. Srovnání podniku s odvětvím

2006 2005 2004

Centropen
odvětví

nejlepší v Centropen
odvětví

nejlepší v Centropen
odvětví

nejlepší v

a.s. odvětví a.s. odvětví a.s. odvětví

SPREAD 1,39% 13,22% 34,39% -0,61% 7,28% 29,04% -0,20% 3,31% 23,67%

ROE 8,27% 25,60% 44,12% 6,28% 20,29% 38,85% 8,27% 19,20% 36,30%

re 6,89% 12,39% 9,74% 6,89% 13,02% 9,81% 8,47% 15,89% 12,63%

produkční

síla 10,03% 16,16% 27,46% 7,99% 11,93% 20,85% 9,99% 13,67% 24,41%

obrat

aktiv 0,87 1,69 1,85 0,78 1,59 1,7 0,73 1,7 1,87
provozní

oblast
marže 11,54% 9,55% 14,84% 10,23% 7,49% 12,30% 13,73% 8,02% 13,08%

přidaná

hodnota/V 42,94% 23,36% 24,35% 43,57% 23,48% 24,33% 46,88% 22,98% 24,39%

osobní

náklady/V 21,26% 12,40% 8,93% 21,43% 11,86% 8,28% 20,84% 12,71% 9,71%

finanční

politika 93,88% 44,49% 46,15% 91,39% 38,61% 38,57% 91,76% 44,81% 46,43%

úroveň

likvidity

L3 14,3 2,15 3,19 12,86 1,24 1,24 15,12 1,34 1,52

L2 9,51 1,52 2,57 9,09 0,85 0,99 11,11 0,86 1,12

L1 6,99 0,43 0,81 6,6 0,45 0,69 8,58 0,14 0,15

Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti

Program hodnotí podnikovou výkonnost Centropenu ve všech 3 letech jako špatnou, v roce

2004 a 2005 dokonce se zápornými hodnotami. Od roku 2004 se hodnota SPREAD sice

zlepšuje, ale rozdíl mezi Centropenem a odvětvím neustále narůstá. Hlavní vinu na tom má

nízká hodnota ROE.

Hodnocení výkonnosti vlastního kapitálu ROE

Ve srovnání s odvětvím se jeví ROE hodnocené společnosti jako dost nízké. V roce 2004 byl

mezi těmito dvěma hodnotami rozdíl 10,93 procentního bodu, v roce 2005 14,01 procentního
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bodu a v roce 2006 17,33 procentního bodu. Trend je rostoucí, a tedy dost nepříznivý.

Podrobnější rozbor ROE viz. ukazatele rentability.

Hodnocení úrovně rizika re

Náklady na vlastní kapitál dosahují ve všech třech obdobích vynikajících hodnot. V roce 2004

8,47 % a v letech 2005 a 2006 6,89 %. To je o 3 -4 procentní body lepší výsledek než nejlepší

podniky v odvětví a o 6 – 7 procentních bodu lepší výsledek než oborový průměr.

Hodnocení úrovně provozní oblasti

Program vyhodnotil ve všech obdobích celkovou provozní výkonnost jako slabou kvůli

špatným výsledkům produkční síly, obratu aktiv a osobní náklady/výnosy. Naopak dobře jsou

na tom ukazatele marže a přidané hodnoty.

Produkční síla

Jde vlastně o formu rentability a ta není zrovna silnou stránkou společnosti. Hodnota

ukazatele se sice zlepšuje, rozdíl proti odvětví ale dále roste.

Obrat aktiv

Je výrazně nižší než průměrná hodnota v odvětví, na druhou stranu ale roste a přibližuje se

k průměru. Společnost využívá neefektivně svůj majetek.

Marže

V roce 2004 je hodnota tohoto ukazatele 13,73 %, to je o 0,65 procentního bodu vyšší než

nejlepší podniky v odvětví. V letech 2005 a 2006 hodnota klesá na 10,23 % a 11,54 %. To je

stále o 3 procentní body více než oborový průměr.

Přidaná hodnota/výnosy

Ve srovnání s odvětvím dosahuje společnost Centropen v tomto ukazateli vynikajících

hodnot. V roce 2004 46,88 %, v roce 2005 43,57 % a v roce 2006 42,94 %. To znamená, že

v roce 2004 byla přidaná hodnota v Centropenu 2krát vyšší než je průměr v odvětví a daleko

lepší než u nejlepšího podniku. V dalších letech byla situace jenom o trochu horší.
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Osobní náklady / výnosy

Tento ukazatel je pro Centropen dost nepříznivý. Ukazuje velkou závislost výroby na

pracovní síle. Hodnoty jsou okolo 21%, zatímco průměr odvětví se pohybuje kolem 11 %.

Hodnocení politiky finanční struktury

Jde o ukazatel, který jsem už podrobně hodnotil v poměrové analýze. Při srovnání jak

s odvětvím, tak s nejlepšími firmami je Centropen o více než 40 procentních bodů lepší. To je

dáno strukturou financování, ve které jsou použity hlavně vlastní dlouhodobé zdroje.

Hodnocení úrovně likvidity

Všechny ukazatele v této skupině mají ve srovnání s odvětvím až nepřirozeně vysoké

hodnoty. Největší rozdíl mezi společnosti Centropen a oborovým průměrem je v likviditě

prvního stupně v roce 2004. Likvidita je 61 krát vyšší než průměr v odvětví. Podrobnější

analýza všech stupňů likvidity je v poměrové analýze.

Zajímavé je, že průměrná hodnota likvidita L1 v odvětví je ve všech letech nižší než

doporučená hodnota (0,5). To znamená, že většina firem v oboru má problémy s likviditou.
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4. Vlastní návrhy řešení

4.1. Současná situace podniku

Celkově se dá říct, že si firma vede dobře. Financování společnosti probíhá téměř výhradně

z vlastních zdrojů, takže společnost nemá žádné dluhy. Likvidita je na skvělé úrovni a zásoba

peněžních prostředků na účtu je obrovská, až nadbytečná. Proto si může firma dovolit mít

dobu obratu závazků asi 3x menší než dobu obratu pohledávek. Naproti tomu obrat aktiv

výrazně zaostává za průměrem v odvětví, to znamená, že majetek společnosti je využíván

neefektivně. Tomu by odpovídala i nižší rentabilita vlastního kapitálu než je v odvětví

obvyklé. Společnost Centropen se ale může pochlubit nízkými náklady na vlastní kapitál (asi

2x menší než zbytek odvětví) a žádnými náklady na cizí kapitál.

Tržby z prodeje vlastních výrobků rostou a s nimi roste i čistý zisk. Akcionáři společnosti

nechávají každým rokem část zisku ve firmě, takže stále roste i její majetek. Horší je, že

nákladová spotřeba roste rychleji než tržby a tím pádem klesá přidaná hodnota. Dalším

problémem je relativně vysoký podíl osobních nákladů na tržbách a jeho další pravděpodobný

růst kvůli vysoké inflaci.

U prodeje hraje a bude hrát významnou roli posilování koruny vůči dolaru i euru, které už

dnes působí velké problémy.

4.2. Návrhy na zlepšení situace

Kvůli rostoucím osobním nákladům snížit podíl ruční práce nákupem nových strojů a tím

zvýšit produktivitu práce.

Výstavbou nových skladovacích prostor pro polotovary a hotové výrobky, snížit náklady za

nájemné – zrušení externích skladovacích prostor.

Prověřit využitelnost technologických zařízení a případně ta, která mají nízkou, prodat a tím

snížit potřebu kapitálu.

Zaměřit se na snížení pohledávek, to znamená zrychlení jejich obratu.

Využít tzv. přirozené zajištění devizových kurzů, to znamená, že firma bude ve větší míře

využívat nákupy materiálů v zahraničí. 
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Zvážit, zda by nebylo rentabilnější omezit nebo zrušit kooperující výrobu plastových dílců a

zabezpečit vlastní výrobu – rozšíření výrobní kapacity – výstavba výrobní haly a nákup

nových lisů.

S využitím dotací z EU snížit energetickou náročnost výroby.

S využitím dotací z EU zřídit novou bezbariérovou dílnu pro ruční balení, ve které by mohli

být zaměstnáni tělesně postižení. To by dále znamenalo úsporu prostředků na platbách

sociálního pojištění.

Naplánovat dlouhodobou reklamní kampaň k podpoře svých výrobků jak v České Republice,

tak na Slovensku.
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5. Závěr

Hlavním cílem mé práce bylo provést finanční analýzu společnosti Centropen a. s. za období

2004 až 2006 a v návaznosti na zjištěné výsledky vypracovat seznam doporučení na zlepšení

situace společnosti.

Analýzu jsem provedl na základě veřejně přístupných dat z účetnictví - rozvaha, výkaz zisku a

ztráty. Protože výkaz cash flow společnost nesestavuje, musel jsem si ho vypočítat sám.

Při vlastní analýze jsem postupoval podle metod uvedených v druhé části mojí práce.

Výsledek byl zjištění současného stavu financí ve společnosti Centropen a. s. Musím

konstatovat, že Centropen a. s. je z pohledu financí silnou společností s minimem závazků a

vynikající likviditou. Jediný vážnější nedostatek bych viděl v příliš nízké rentabilitě kapitálu.

Posledním krokem bylo vypracování doporučení na zlepšení finanční situace a jejich

odevzdání managementu firmy.

Tím jsem splnil stanovené cíle práce.
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Výkaz zisku a ztráty

2006 2005 2004

Výkony (A.II) 591 734 535 740 480 987

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (II.1.) 556 150 516 009 467 722

Změna stavu zásob vlastní činnosti (II.2) 17 676 7 900 2 267

Aktivace (II.3.) 17 908 11 831 10 998

Výkonová spotřeba (B.) 327 590 292 702 243 936

Spotřeba materiálu a energie (B.1.) 290 480 255 191 213 459

Služby (B.2.) 37 110 37 511 30 477

Přidaná hodnota 264 144 243 038 237 051

Osobní náklady (C.) 130 797 119 566 105 373

Mzdové náklady (C.1.) 96 395 88 501 77 965

Odměny členům orgánů společnosti a družstva (C.2.) 707 0 0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravot. pojištění
(C.3.)

33 641 31 011 27 344

Sociální náklady (C.4.) 54 54 64

Daně a poplatky (D.) 288 355 303

Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku (E.) 53 792 52 739 54 307

Tržby z prodeje hmotného majetku a materiálu (III.) 11 569 8 267 4 879

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku (III.1..) 730 544 652

Tržby z prodeje materiálu (III.2.) 10 839 7 723 4 227

Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku a mater. (F.) 9 905 6 985 4 093

Zůstatková cena prod. dlouhodob. majetku (F.1.) 415 0 90

Prodaný materiál (F.2.) 9 490 9 985 4 003

Změna stavu rezerv a oprav. položek v provoz. oblasti a
komplex. nákladů příštích období (G.)

-1 709 4 650 -7 664

Ostatní provozní výnosy (IV.) 5 045 1 949 1 109

Ostatní provozní náklady (H.) 8 099 11 024 10 517

Převod provozních výnosů (V.) 0 0 0

Převod provozních nákladů (I.) 0 0 0

Provozní hospodářský výsledek 79 586 57 935 76 110

83



2006 2005 2004

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (VI.) 0 0 0

Prodané cenné papíry a vklady (J.) 0 0 0

Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (VII.) 0 0 0

Výnosy z podílu ovládaných a řízených osobách a
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (VII.1.)

0 0 0

Výnosy z ostat. dlouhodob. cen. papírů a podílů (VII.2.) 0 0 0

Výnosy z ostat. dlouhodob. finančního majetku (VII.3.) 0 0 0

Výnosy z krátkodob. finančního majetku (VIII.) 0 486 272

Náklady z finančního majetku (K.) 57 500 0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů (IX.) 0 0 0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů (L.) 0 0 0

Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanč. oblasti
(M.)

-42 -458 0

Výnosové úroky (X.) 4 394 3 131 3 460

Nákladové úroky (N.) 1 2 0

Ostatní finanční výnosy (XI.) 2 364 8 281 14 992

Ostatní finanční náklady (O.) 15 332 12 730 25 400

Převod finančních výnosů (XII.) 0 0 0

Převod finančních výnosů (P.) 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření -8 590 -876 -6 676

Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.) 16 028 16 051 16 660

- splatná (Q.1.) 15 725 13 385 17 568

- odložená (Q.2.) 303 2 666 - 908

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 54 968 41 008 52 774

Mimořádné výnosy (XIII.) 0 0 0

Mimořádné náklady (R) 0 0 0

Daň z příjmu z mimořádné činnosti (S.) 0 0 0

- splatná (S.1.) 0 0 0

- odložená (S.2.) 0 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0

Převod podílu na výsl. hospod. společníkům (W.) 0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období 54 968 41 008 52 774
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Rozvaha

2006 2005 2004

AKTIVA CELKEM 707 775 714 341 698 077

Pohledávky za upsaný základní kapitál (A) 0 0 0

Dlouhodobý majetek (B) 280 349 271 003 267 712

Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.) 955 1 151 607

Zřizovací výdaje (B.I.1.) 0 0 0

Nehmot. výsl. výzkumu vývoje (B.I.2.) 0 0 0

Software (B.I.3.) 756 1 011 443

Ocenitelná práva (B.I.4.) 117 140 164

Goodwill (B.I.5.) 0 0 0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.6.) 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.7.) 82 0 0

Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehmot. maj. (B.I.8.) 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.) 219 950 269 241 266 657

Pozemky (B.II.1.)
Stavby (B.II.2.)

4 991
62 865

7 364
116 613

7 364
118 675

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (B.II.3.) 149 924 129 244 133 825

Pěstit. celky trval. porostu (B.II.4.) 0 0 0

Zákl. stádo a tažná zvířata (B.II.5.) 0 0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek (B.II.6.) 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (B.II.7.) 1 595 8 437 458

Poskyt. zál. na dlouhodobý hmotný majetek (B.II.8.)
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (B.II.9.)

575
0

7 583
0

6 335
0

Dlouhodobý finanční majetek (B.III.) 59 444 611 448

Podíly v ovládaných a řízených osobách (B.III.1.) 59 444 611 208

Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem
(B.III.2.)

0 0 240

Ost. dlouhodobé cen. papíry a podíly (B.III.3.) 0 0 0

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním
jednotkám pod podstatným vlivem (B.III.4.)

0 0 0

Jiné dlouhodobý finanční majetek (B.III.5.)
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (B.III.6.)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanč. majetek

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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2006 2005 2004

Oběžná aktiva (C.) 424 782 439 154 423 059

Zásoby (C.I.) 143 741 128 799 111 985

Materiál (C.I.1.) 66 239 68 886 62 788

Nedokon. výroba a polotovary (C.I.2.) 31 940 29 338 25 124

Výrobky (C.I.3.) 41 277 26 795 23 503

Zvířata (C.I.4.) 0 0 0

Zboží (C.I.5.) 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby (C.I.6.) 4 285 3 780 570

Dlouhodobé pohledávky (C.II.) 2 200 3 118 7 952

Pohledávky z obchod. vztahů (C.II.1.) 0 0 0

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami (C.II:2.) 2 200 3 118 7 952

Pohledávky za účet. jednot. pod podstat. vlivem (C.II.3.) 0 0 0

Pohled. za společ., čl. družstva a za účast. sdružení
(C.II.4.)

0 0 0

Dohadné účty aktivní (C.II.5.)
Jiné pohledávky (C.II.6.)
Odložená daňová pohledávka (C.II.7.)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Krátkodobé pohledávky (C.III.) 72 116 81 937 63 051

Pohledávky z obchod. vztahů (C.III.1.) 66 995 63 580 40 558

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami (C.III.2.) 2 000 0 0

Pohledávky za účet. jednot. pod podstat. vlivem (C.III.3.) 0 0 0
Pohled. za společ., čl. družstva a za účast. sdružení (C.III.4.) 0 0 0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (C.III.5.) 0 0 0

Stát – daňové pohledávky (C.III.6.) 1 524 17 883 21 755

Ostatní poskytnuté zálohy (C.III.7.) 1 222 358 484

Dohadné účty aktivní (C.III.8.)
Jiné pohledávky (C.III.9.)

367
8

103
13

46
208

Krátkodobý finanční majetek (C.IV.) 206 725 225 300 240 071

Peníze (C.IV.1.) 51 416 82

Účty v bankách (C.IV.2.) 206 674 224 884 165 118

Krátkodobé cenné papíry a podíly (C.IV.3.)
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (C.IV.4.)

0
0

0
0

74 871
0

Časové rozlišení (D.I.) 2 644 4 184 4 306

Náklady příštích období (D.I.1.) 2 095 3 608 3 601

Komplexní náklady příštích období (D.I.2.) 268 520 690

Příjmy příštích období (D.I.3.) 281 56 15
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2006 2005 2004

PASIVA CELKEM 707 775 714 341 695 077

Vlastní kapitál (A.) 664 489 652 822 637 813

Základní kapitál (A.I.) 100 000 100 000 100 000

Základní kapitál (A.I.1.) 100 000 100 000 100 000

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (A.I.2.)

Změna základního kapitálu (A.I.3.)

0

0

0

0

0

0

Kapitálové fondy (A.II.) - 12 925 - 22 - 16

Emisní ažio (A.II.1.) 0 0 0

Ostatní kapitálové fondy (A.II.2.) 0 0 0

Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závazků (A.II.3.) 0 - 22 - 16

Oceňovací rozdíly z přeceň. při přeměnách (A.II.4.) - 12 925 0 0

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze
zisku (A.III.)

21 770 21 331 20 857

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond (A.III.1.) 20 000 20 000 20 000

Statutární a ostatní fondy (A.III.2.) 1 770 1 331 857

Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.) 500 676 490 505 464 198

Nerozdělený zisk minulých let (A.IV.1.) 500 676 490 505 464 198

Neuhrazená ztráta minulých let (A.IV.2.) 0 0 0

Výsledek hospodaření běžného účetního období (A.V.) 54 968 41 008 52 774

Cizí zdroje (B.) 42 996 60 670 56 045

Rezervy (B.I.) 0 13 358 17 567

Rezervy podle zvláštních právních předpisů (B.I.1.) 0 0 0

Rezervy na důchody a podobné závazky (B.I.2.) 0 0 0

Rezerva na daň z příjmu (B.I.3.)

Ostatní rezervy (B.I.4.)

0

0

0

13 358

0

17 567

Dlouhodobé závazky (B.II.) 13 459 13 156 10 490

Závazky z obchodních vztahů (B.II.1.) 0 0 0

Závazky k ovládaným a řízeným osobám (B.II.2.) 0 0 0

Závazky k účet. jednotkám pod podstat. vlivem (B.II.3.) 0 0 0

Závaz. ke společ., čl. družstva a k účast. sdruž. (B.II.4.) 0 0 0

Dlouhodobé přijaté zálohy (B.II.5.) 0 0 0

Vydané dluhopisy (B.II.6.) 0 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě (B.II.7.) 0 0 0

Dohadné účty pasivní (B.II.8.) 0 0 0

Jiné závazky (B.II.9.) 0 0 0

Odložený daňový závazek (B.II.10.) 13 459 13 156 10 490
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2006 2005 2004

Krátkodobé závazky (B.III.) 29 537 31 156 27 988

Závazky z obchodních vztahů (B.III.1.) 21 045 25 539 20 906

Závazky k ovládaným a řízeným osobám (B.III.2.) 0 0 0

Závazky k účet. jednotkám pod podstat. vlivem (B.III.3.) 0 0 0
Závazky ke společ., člen. družstva a k účast. sdružení (B.III.4.) 0 0 0

Závazky k zaměstnancům (B.III.5.) 29 44 19

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (B.III.6.) 4 355 4 569 2 955

Stát – daňové závazky a dotace (B.III.7.) 2 050 2 299 4

Krátkodobě přijaté zálohy (B.III.8.) 893 2 555 2 960

Vydané dluhopisy (B.III.9.) 0 0 0

Dohadné účty pasivní (B.III.10.) 1165 1 445 1 119

Jiné závazky (B.III.11.) 0 0 25

Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.) 0 0 0

Bankovní úvěry dlouhodobé (B.IV.1.) 0 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry (B.IV.2.) 0 0 0

Krátkodobé finanční výpomoci (B.IV.3.) 0 0 0

Časové rozlišení (C.I.) 290 849 1 219

Výdaje příštích období (C.I.1.) 290 791 1 157

Výnosy příštích období (C.I.2.) 0 58 62
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