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ABSTRAKT

Anotace:
edm tem této diplomové práce je aplikace metod a postup  finan ní analýzy

zam ené na finan ní zdraví spole nosti. První ást se v teoretické rovin  v nuje

finan ní analýze, p íprav  dat a definici použitých finan ních ukazatel . Druhá ást

vymezuje vybranou spole nost a její sou asnou pozici. V poslední ásti diplomové

práce jsou teoretické poznatky uplatn ny v praxi zhodnocením finan ního zdraví

konkrétní spole nosti. Následuje celkové zhodnocení a doporu ení pro sledovaný

podnik.

Annotation:

The subject of this thesis is application of methods and procedures of financial analysis

focused on financial health. The first part focuses on financial analysis, data preparation

and definition of applied financial indicators in theoretical level. The second part sets

out the chosen company and its present position. These theoretical pieces of knowledge

are applied to the real situation by valuation of the concrete company in the last part of

this thesis. The overall rating and recommendations follows.
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Úvod

Jako hlavní cíl podnikání se obvykle uvádí maximalizace tržní hodnoty podniku.

K napln ní tohoto dlouhodobého finan ního cíle slouží dosažení díl ích, krátkodobých

finan ních cíl  - zejména v oblasti rentability, platební schopnosti a finan ní stability.

Hodnocení t chto oblastí hospodá ského procesu v podniku je smyslem práv  finan ní

analýzy.

Finan ní analýza je proto d ležitým nástrojem finan ního ízení, které je jedním

ze základních pilí ízení podniku. Hlavním cílem finan ní analýzy je souhrnné

posouzení finan ní situace podniku, identifikace jeho silných a slabých stránek a

ipravení podklad  pro budoucí ídící rozhodování. Výsledky finan ní analýzy

neposkytují informace pouze managementu podniku, ale také dalším zainteresovaným

subjekt m v podniku jako jsou v itelé, dodavatelé, zam stnanci podniku, bankovní

instituce a další.

Finan ní zdraví podniku je možné posuzovat na základ  schopnosti podniku

udržet vlastní existenci a produkovat efekty pro vlastníky ve form  co nejlepších

výsledk  hospoda ení. Jedná se tedy o schopnost podniku udržet si dynamickou

rovnováhu, a to jak ve vztahu k m nícím se podmínkám a požadavk m vn jšího

prost edí, tak ve vztahu k rozhodujícím zájmovým skupinám, které se na chodu podniku

podílejí.

Cílem této diplomové práce je navrhnout opat ení ke zlepšení finan ní situace

spole nosti a její budoucí strategii. V práci budou analyzována data z ú etních výkaz ,

získaných kvalitním zpracováním firemního ú etnictví vybrané spole nosti v letech

2004 – 2007. Na základ  takto vypracované finan ní analýzy dostate  dlouhé asové

ady dat budu schopen popsat vývoj a skute ný stav finan ního hospoda ení podniku,

který následn  využiji k definování problémových oblastí podnikových aktivit a

navržení opat ení použitelných pro zlepšení finan ní situace spole nosti a její budoucí

strategii.
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V naší ekonomice jsou zatím nástroje a metody finan ní analýzy využívány v

malém rozsahu. P esto je patrný nar stající zájem jak samotných podnik , tak i

ratingových agentur a poradenských spole ností o zpracovávání analýz za celá odv tví i

za jednotlivé firmy. Pro zpracování kvalifikovaných analýz je zapot ebí nejen aplikovat

jednotlivé metody, kterými finan ní analýza disponuje, ale p edevším nau it se

interpretovat jejich výsledky. V této oblasti se m žeme v poslední dob  setkat s adou

publikací i odborných lánk , které nazna ují, že se za ínají v našich ekonomických

podmínkách objevovat odborníci na finan ní analýzy.

Teoretická ást této diplomové práce uvede tená e do problematiky finan ní

analýzy, charakterizuje samotnou finan ní analýzu, metody a p ístupy k finan ní

analýze, její zdroje, ale také faktory omezující její spolehlivost. Následuje detailn jší

popis jednotlivých ukazatel  elementárních metod finan ní analýzy, které budou

v aplika ní ásti použity. Jedná se p edevším o pom rové ukazatele a soustavy

ukazatel . Celá teoretická ást je obsahem první kapitoly.

V praktické ásti budou vybrané elementární metody finan ní analýzy aplikovány

na firmu Wolseley Czech Republic spol. s r.o. za sledované období 2004 – 2007.

V druhé kapitole analyzovaný podnik nejprve p edstavím, aby si tená  mohl zasadit

pr h a výsledky analýzy do konkrétn jšího rámce. Následuje t etí kapitola, která již

zahrnuje aplikaci vybraných metod finan ní analýzy se zam ením na pom rové

ukazatele a soustavy ukazatel  vypovídajících o finan ním zdraví spole nosti. Výsledky

všech analýz provedených v této kapitole jsou vyhodnoceny v jejím záv ru.

V souladu s cílem diplomové práce bude v záv re né návrhové ásti zhodnocena

celková finan ní situace firmy Wolseley Czech Republic spol. s r.o. a formulována

konkrétní doporu ení, která by m la vést ke zlepšení finan ní situace spole nosti a její

budoucí strategii.
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1 Teoretická východiska práce

Jedním z hlavních dlouhodobých cíl  všech spole ností je považována

maximalizace tržní hodnoty. V sou asné dob , kdy na v tšin  trh  vládne silná

konkurence, si management spole nosti nem že dovolit u init neefektivní kroky, které

by mohly negativn  ovlivnit postavení firmy. Proto se p i rozhodování neobejde bez

kvalitních informací, které mu m že poskytnout práv  finan ní analýza.

1.1 Definice, cíle a pojetí finan ní analýzy

Finan ní analýza je obecn  definována jako formalizovaná metoda, která

pom uje získané údaje mezi sebou navzájem a rozši uje tak jejich vypovídající

schopnost, umož uje dosp t k ur itým záv m celkového hospoda ení a finan ní

situaci podniku, podle nichž by bylo možné p ijmout r zná rozhodnutí.1

BLAHA 2 uvádí, „že finan ní analýza p edstavuje ohodnocení minulosti,

sou asnosti a p edpokládané budoucnosti finan ního hospoda ení podniku“.

Podle  VALACHA 3:  „smyslem a ú elem finan ní analýzy je provést s pomocí
speciálních metodických prost edk  diagnózu finan ního hospoda ení podniku,

podchytit všechny jeho složky v p ípad  pot eby p i podrobn jší analýze zhodnotit

které ze složek finan ní situace (nap . analýzu rentability, analýzu zadluženosti,

analýzu likvidity apod.).“
Jako další možné mohu být použity následující definice:

- „Finan ní analýza p edstavuje hodnocení minulosti, sou asnosti a p edpokládané
budoucnosti finan ního hospoda ení podniku.“4

- „Jakékoliv finan ní rozhodování musí být podloženo finan ní analýzou, na jejíchž
výsledcích je založeno ízení majetkové i finan ní struktury podniku, investi ní a

1 GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 320.
ISBN 978-80-86929-26-2.

2 BLAHA, Z., JIND ICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finan ní zdraví firmy. 3.rozší ené vyd. Praha: Management Press,
2006. str. 194. ISBN 80-7261-145-3.

3 VALACH, J. Finan ní ízení podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 1999. str. 324. ISBN 8086119211
4 GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 320.

ISBN 978-80-86929-26-2.
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cenová politika, ízení zásob atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o

finan ním zdraví podniku.“5

- „Finan ní analýza je nejenom procesem analytickým, ale i hodnotícím. Finan ní
analýza jako nástroj hodnocení podniku je nezbytnou sou ástí procesu rozhodování

o podniku bez ohledu na to, zda subjekt rozhodování stojí uvnit  nebo vn
podniku.“6

Z výše uvedených definic jednozna  vyplývá, že finan ní analýza je metoda,

která využívá dat finan ního výkaznictví a pom uje jednotlivé údaje mezi sebou

navzájem. D ležitým faktorem ovšem je, že rozši uje vypovídací schopnost

jednotlivých finan ních dat, protože samotné finan ní údaje nejsou schopny poskytnout

úplný obraz o finan ní situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách a celkové

kvalit  hospoda ení. Pro tyto ú ely využívá speciálních metodických prost edk ,

pomocí nichž lze takovou diagnózu finan ního zdraví a hospoda ení podniku ur it.

Historie finan ní analýzy
Ko eny finan ní analýzy lze nalézt v dob , kdy lidstvo za ínalo ke sm

využívat pen z. Je z ejmé, že metody finan ní analýzy se b hem dlouhé doby velmi

dynamicky m nili zejména dle aktuálních pot eb. Základní principy sestavování

finan ní analýzy ovšem z stali stejné.

Ko eny moderní finan ní analýzy jsou zapušt ny ve Spojených státech, kde se jí

novalo nejvíce teoretických prací. Ve Spojených státech také byly jako v první zemi

sestaveny na základ  analýzy ú etních dat oborové p ehledy, které sloužili a slouží

k porovnání jednotlivých podnik .

vodní chápání finan ní analýzy se zam ovala zejména na sledování rozdíl

absolutních ukazatel . V dalších letech vstoupily do pop edí ukazatele likvidity a p ežití

podniku, ke které se postupem asu p idaly i ukazatele rentability a hospodárnosti.

V sou asné dob  je hlavním smyslem finan ní analýzy dojít k výsledk m, které

zobracují celkovou finan ní a hospodá skou situaci podniku. Nezbytnou podmínkou

5 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. str. 475. ISBN 80-247-9069-6.
s.466.

6 ERNÁ, A. aj. Finan ní analýza. 1.vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. str. 293.
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k dosažení takovýchto výsledk  je jednozna né stanovení cíl  finan ní analýzy, správná

volba informa ních zdroj , ukazatel  a metody finan ní analýzy.

Cíle finan ní analýzy
Význam finan ní analýzy je jak pro podnik jako celek tak pro jednotlivé

stakeholdery zásadní, jelikož napomáhá získat objektivní informace o finan ním

hospoda ení a finan ním zdraví podniku. Finan ní analýza7 poskytuje podklady pro

hodnocení dosavadního vývoje hospoda ení podniku, odhaluje jeho slabé stránky, které

by mohly zp sobovat v budoucnu nep íjemnosti, na druhé stran  identifikuje jeho silné

stránky, které by v budoucnu mohly zajistit prosperitu podniku. Na základ  t chto

informací pak finan ní manažer uskute uje strategická rozhodování o investicích a

financování a posuzuje rozvoj podniku do budoucna v kontextu s jeho okolním

prost edím. Podmínkou pro získání kvalitních odhad  do budoucna je pot eba

posuzovat výstupy z finan ní analýzy jak v souvislosti se subjekty ve stejném odv tví,

tak v souvislosti s m nícími se podmínkami na trhu.

V první fázi finan ní analýzy je pot eba vhodn  zvolit informa ní zdroje, ze

kterých budou erpána vstupní data, a to v závislosti na cíli a použité metod  finan ní

analýzy. Tato data jsou získávána p edevším z ú etnictví, které poskytuje p evážn

stavové absolutní veli iny uvád né k ur itému datu, resp. za ur ité období, mají samy o

sob  malou vypovídací schopnost a nemohou být použity pro celkové hodnocení

výkonnosti a finan ní situace podniku. Proto se ve druhé fázi pom ují tyto údaje mezi

sebou navzájem, ímž se jejich vypovídací schopnost k danému problému i rozhodnutí

rozši uje. T etí fáze finan ní analýzy je zam ena na propojení informací získaných z

finan ní analýzy a umož uje dosp t k ur itým záv m o celkovém hospoda ení a

finan ní situaci podniku. Na jejich základ  pak p ijímá finan ní manažer r zná

rozhodnutí, která pomohou podniku dosahovat svých cíl .

Pro správnost výb ru ukazatel , které budou v rámci finan ní analýzy použity, je

eba definovat jasné požadavky. K vlastnostem aplikovaných ukazatel  pat í zejména:8

7 SEDLÁ EK, J. Ú etnictví pro manažery. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. str. 228. ISBN 80-247-1195-8., str. 171.
8 KRAFTOVÁ, I. Finan ní analýza municipální firmy. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. str. 206. ISBN 80-7179-778-2.,

str. 28
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srozumitelnost – konstrukce ukazatel  by nem la být p íliš složitá, aby bylo snazší

využití výstup  pro ízení,

jednozna nost – up ednost ování díl ích ukazatel  p ed syntetickými vede k

lepšímu využití ukazatel  pro ízení,

jednoduchost p i dostate né p esnosti – pro interpretaci je vhodné rozložení

problému na elementární ásti, je t eba však zohled ovat také souvislosti mezi nimi

a sou asn  dbát na vyváženost mezi jednoduchostí a p esnosti pro zachování

elnosti finan ní analýzy,

významnost – metody a nástroje, použité ve finan ní analýze musí být relevantní

vzhledem k jejímu cíli,

neredundantnost – výstupy z finan ní analýzy by nem ly být zbyte  obšírné,

jelikož by byly nesrozumitelné, zvyšovaly by vynaložené prost edky a snižovaly by

elnost finan ní analýzy.

1.2 Vstupní data pro finan ní analýzu

Výb r vhodných dat je prvním, velmi významným krokem finan ní analýzy.

Teprve z t chto dat jsou potom získávány ur ité informace. Odborná literatura d sledn

odlišuje pojem data a informace.

1.2.1 íprava dat a ukazatel

Finan ní analýza pot ebuje velké množství dat z r zných zdroj  r zné povahy.

Analyzovat lze úsp šn  jen ta data, o nichž bezpe  víme, co opravdu znamenají.

ležitý je i odhad spolehlivosti (míry neur itosti i chyby) dat, abychom se vyvarovali

neoprávn ného zdání jednozna nosti záv  založených na zkreslujících datech.

Pro hodnocení finan ního zdraví je t eba ú etních dat v podob  finan ních

výkaz , v zásad  se skládajících z rozvahy (ú etní bilance), výsledovky (výkazu zisku a

ztráty), a výkazu cash-flow (výkaz o pen žních tocích). K využití metod fundamentální

analýzy je nezbytné t mto finan ním výkaz m správn  porozum t.
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1.2.2 Interní zdroje dat

Základním interním zdrojem informací pro finan ní analýzu je ú etní záv rka,

jejíž obsah stanoví zákon.9 Povinnými prvky ú etní záv rky jsou rozvaha, výkaz zisku a

ztráty a p íloha, nepovinným, avšak standardním ú etním výkazem je ješt  p ehled o

pen žních tocích. Podniky, které podle § 21 zákona o ú etnictví podléhají auditu, mají

navíc povinnost zve ej ovat výro ní zprávu o svém hospoda ení.

Rozvaha
Jedním z primárních pramen  informací je rozvaha nebo také bilance spole nosti,

která zachycuje stav aktiv a pasiv k ur itému okamžiku. Strana aktiv nám dává p ehled

o majetku spole nosti. Na stran  pasiv evidujeme, jak je tento majetek financován.

Základní bilan ní vztah vyjad uje rovnice:10

Celková aktiva = Celkové závazky + Vlastní kapitál

Vlastní kapitál = Aktiva spole nosti – Pasiva spole nosti

Pro finan ní zdraví firmy je vhodný vztah mezi strukturou aktiv a strukturou pasiv

upraven t emi základními pravidly: zlaté pravidlo financování, zlaté pravidlo pari a zlaté

pravidlo vyrovnání rizik.11 Zlaté pravidlo financování zd raz uje vhodnost financování

dlouhodobých aktiv dlouhodobými zdroji a naopak financování krátkodobých aktiv

krátkodobými zdroji, aby korespondovala životnost aktiv s lh tami splatností pasiv.

Zlaté pravidlo pari doporu uje, aby byl pom r dlouhodobého majetku k vlastním

zdroj m roven maximáln  jedné, tedy aby vlastní zdroje financovaly p inejmenším

dlouhodobý majetek podniku. Tento p ístup je však velice konzervativní a dosti drahý.

Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty podává informace o efektivnosti hospoda ení podniku za

vykazované období. Zobrazuje vztahy mezi výnosy a náklady podniku vždy v

stup ovitém len ní na provozní, finan ní a mimo ádné. Výnosy jsou chápány jako

9 zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis
10 BLAHA, Z., JIND ICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finan ní zdraví firmy. 3.rozší ené vyd. Praha: Management Press,

2006. str. 194. ISBN 80-7261-145-3.
11 KALOUDA, F. Základy firemních financí. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. str. 171. ISBN 80-210-4106-

4, s. 144
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edem ocen né výkony podniku a náklady jsou definovány jako pen zi ocen ná

spot eba výrobních faktor  za dané zú tovací období. Rozdíl mezi výnosy a náklady

jednotlivých období vyjad uje výsledek hospoda ení, kterým je zisk (v p ípad , že

výnosy p evyšují náklady) nebo ztráta (v opa ném p ípad ). Výsledek hospoda ení je ve

výkazu zisku a ztráty rozd len obdobn  jako výnosy a náklady na provozní, finan ní a

mimo ádný. Celkový výsledek hospoda ení b žného období po zdan ní se pak musí

rovnat výsledku hospoda ení vykázanému za dané období v rozvaze.

íloha ú etní záv rky
etí povinnou sou ástí ú etní záv rky je p íloha, jejímž cílem je dopln ní,

rozpracování a objasn ní informací z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Informuje také

uživatele o obecných ú etních a oce ovacích metodách aplikovaných v ú etnictví

podniku. Do p ílohy se uvádí významné údaje pro posouzení finan ní majetkové a

chodové situace podniku z hlediska externích uživatel , p emž k t mto údaj m jsou

ipojeny srovnatelné údaje za minulé ú etní období.12

íloha ú etní záv rky obsahuje tyto základní ásti:13

- obecné údaje o ú etní jednotce,

- informace o ú etních metodách, ú etních zásadách a zp sobech oce ování,

- dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty,

- výkaz o pen žních tocích (cash flow)

Výkaz cash flow
Výkaz cash flow je nepovinnou sou ástí p ílohy ú etní záv rky (v p ípad , že

podnik podléhá auditu, je pak tento výkaz povinný). Cash flow podává informace o

pohybu pen z za vykazované období, a to v len ní na cash flow z provozní, investi ní,

a finan ní innosti. Jednotlivé p íjmy a výdaje jsou sledovány bez ohledu na to, zda

mají dané hospodá ské operace vliv na výnosy i náklady. Proto nejsou výsledky

zkreslovány asovým rozlišením ani nerealizovanými výnosy. Výkaz cash flow

12 ERNÁ, A. aj. Finan ní analýza. 1.vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. str. 293., s. 45-46
13 KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. str. 714. ISBN 80-7179-802-9., s. 40
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zobrazuje finan ní situaci podniku, proto je využíván p i ízení likvidity, investi ním

rozhodování a pro posouzení finan ního zdraví podniku.

Výro ní zpráva
Výro ní zpráva podává informace o hospodá ské a finan ní situaci podniku za

uplynulý rok a sestavují ji povinn  podnikatelské subjekty, které jsou ze zákona

povinny mít ú etní záv rku ov enou auditorem. Výro ní zpráva poskytuje zájemc m

detailn jší údaje než p íloha, a to o p inách vývoje ve sledovaném období, o zám rech

do budoucna, odhadech vývoje zisku, odbytu apod.

1.2.3 Externí zdroje dat

Aby mohl finan ní analytik co nejlépe zhodnotit finan ní situaci podniku, má k

dispozici také informa ní zdroje získané mimo daný subjekt. K t mto zdroj m pat í

nap . zákony upravující základní právní rámec (obchodní zákoník, živnostenský zákon,

zákon o ú etnictví, zákon o cenných papírech a da ové zákony), St edisko cenných

papír , databáze kapitálového trhu, eský statistický ú ad, eská národní banka,

Ministerstvo pr myslu a obchodu R nebo odborný tisk.

1.2.4 Uživatelé dat finan ní analýzy

Každý subjekt, který n jakým zp sobem p ichází do kontaktu s danou

spole ností, má zájem o ur ité specifické informace, které získává prost ednictvím

finan ní analýzy. Tak jak jsou specifické požadavky r zných uživatel  finan ní

analýzy, jsou rozdílné i metody, pomocí kterých tyto subjekty své informace získávají.14

Mezi uživatele pat í: Manaže i, Investo i, Banky a jiní v itelé, Obchodní partne i,

Zam stnanci, Stát a jeho orgány, Konkurenti.

14 GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 320.
ISBN 978-80-86929-26-2.
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1.2.5 Omezení spolehlivosti údaj  finan ní analýzy

To, zda výsledky finan ní analýzy poskytnou pravdivou informaci o finan

ekonomickém postavení podniku a zda se stanou kvalitním podkladem pro rozhodování,

nezávisí pouze na ší i získaných informací, ale také na:15

dostupnosti a v rohodnosti informací,

zvolené metod  výb ru a zpracování údaj s co nejlepší vypovídací schopností,

správné interpretaci získaných výsledk .

Nižší míra v rohodnosti vykazovaných finan ních údaj  i následná nižší míra

srovnatelnosti výsledk  finan ní analýzy nemusejí být jen d sledkem zve ej ování

nep esných ísel ú etní jednotkou. Záleží na výb ru údaj  s nejlepší vypovídací

hodnotou a na jejich po áte ní pot ebné p íprav  a úprav . Totiž samotný systém

etnictví není vybaven takovými nástroji, které by mohly zabránit subjektivnímu

vykazování veli in. Konkrétní problémy ovliv ující vypovídací hodnotu ú etních

výkaz :

Oce ování majetku v ú etnictví je založeno na principu historických cen. V

podmínkách inflace a p i zm nách tržních cen pak neodpovídají ú etní ceny

skute né hodnot  majetku.

etní záv rka prezentuje výsledky za celý rok, ale nedává p ehled o sezónních i

konjunkturálních výkyvech, o p ípadné krátkodobé finan ní napjatosti b hem roku

apod.

etnictví nezachycuje vlivy nepen žních faktor  – image firmy, kvalifikace

pracovník , postavení na trhu.

etní ukazatele nezohled ují asovou hodnotu pen z a p edevším riziko.

15 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8.
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1.3 Metody a ukazatele finan ní analýzy

K finan ní analýze je možné p istupovat z n kolika stran. Nej ast ji se rozlišují

dva p ístupy k hodnocení hospodá ských jev  – fundamentální a technická analýza.

Avšak z hlediska zp sobu práce s daty rozlišujeme ty i ístupy:16

Technická analýza
Pro kvantitativní zpracování dat využívá technická analýza matematických,

matematicko-statistických a jiných algoritmizovaných metod a získané výsledky

následn  kvalitativn  posuzuje.

Fundamentální analýza
Základem fundamentální analýzy jsou rozsáhlé znalosti vzájemných souvislostí

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, které ovliv ují innost analyzovaného

podniku, dále pak zkušenosti odborník  z oblasti, ve které podnik p sobí, ale také

subjektivní odhady. Analyzuje velké množství údaj , které mají v tšinou kvalitativní

charakter. P i zpracování kvantitativních dat se v tšinou obejde bez algoritmizovaných

metod. Nutno dodat, že oba p ístupy mají jak své výhody, tak také nevýhody.

Kauzální analýza
Kauzální analýza hodnotí p inn  d sledkové vazby mezi jevy a využívá

pyramidální rozklady ukazatel , kdy je vrcholový ukazatel rozkládán na díl í ukazatele.

Takto pak zjistíme p iny vývoje daného vrcholového ukazatele.

Kompara ní analýza
Kompara ní analýza srovnává jednotlivé ekonomické subjekty navzájem pomocí

srovnávací báze nebo m že být analýza založena na srovnávání subjekt  s tzv.

standardními hodnotami ukazatel . Zde však musí být brána v úvahu srovnatelnost

ekonomického prost edí, specifika oboru apod. Specifickou metodou kompara ní

analýzy je pak tzv. benchmarking, porovnávající daný podnikatelský subjekt s

nejlepším subjektem ve svém oboru.

16 KRAFTOVÁ, I. Finan ní analýza municipální firmy. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. str. 206. ISBN 80-7179-778-
2. s.26
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Finan ní analýza m že být definována podle hlavních etap, v nichž probíhá.

Takto m žeme rozlišit:

- Užší pojetí finan ní analýzy.

- Širší pojetí finan ní analýzy.

Tabulka 1: Srovnání etap užšího a širšího pojetí finan ní analýzy

Užší pojetí finan ní analýzy Širší pojetí finan ní analýzy
1 Výpo et ukazatel  zkoumaného

podniku
1.a
1.b
1.c

Výb r srovnatelných podnik
íprava dat a ukazatel

Ov ení p edpoklad  o ukazatelích
2 Srovnání hodnot ukazatel  s

odv tvovými pr ry
2.a

2.b
2.c

Výb r vhodné metody pro analýzu a pro
hodnocení ukazatel
Zpracování vybraných ukazatel
Hodnocení relativní pozice podniku

3 Analýza asových trend 3 Identifikace modelu dynamiky
4 Hodnocení vzájemných vztah  ukazatel

pomocí pyramidové
soustavy

4
4.a
4.b
4.c

Analýza vztah  mezi ukazateli:
- pyramidové funk ní vazby
- vzájemné korelace ukazatel
- identifikace modelu vztah

5 Návrh na opat ení ve finan ním
plánování

5.a
5.b

Variantní návrhy na opat ení
Odhady rizik možných variant

Zdroj: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242.
ISBN 80-85967-47-2.

Podle jednoduchosti i složitosti použitých matematických postup  lze soubor

metod technické finan ní analýzy rozd lit na dv  velké skupiny: 17

Ukazatele základních (elementárních) metod finan ní analýzy
Metody, které používá základní (elementární) technická analýza, mohou být

rozd leny do n kolika skupin, literatura18 uvádí následující len ní:

Analýza absolutních ukazatel  (stavových i tokových):

Analýza trend  (tzv. horizontální analýza)

Procentní rozbor (vertikální analýza)

Analýza rozdílových ukazatel :

analýza fond  finan ních prost edk

17 R KOVÁ, P. Finan ní analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. str.
120. ISBN 978-80-247-1386-1.

18 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8.
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Analýza tokových ukazatel .

analýzy cash flow

Analýza pom rových ukazatel :

analýza ukazatel  rentability

analýza ukazatel  aktivity

analýza ukazatel  zadluženosti a finan ní struktury

analýza ukazatel  likvidity

analýza ukazatel  kapitálového trhu,

analýza ukazatel  na bázi finan ních fond  a cash flow

Analýza soustav ukazatel :

Du Pont v rozklad

pyramidové rozklady

predik ní modely.

Obrázek 1: Schéma t íd ní ukazatel

Zdroj: zpracováno dle: S VOVÁ, H. a kol. Finan ní analýza v ízení podniku, v bance a na po íta i. 1.vyd. Praha:
Bankovní institut a.s. str. 622. ISBN 80-7265-027-0, s. 21
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V sou asnosti se nejvíce používá len ní ukazatel  na extenzivní a intenzivní.

Extenzivní ukazatele poskytují informaci o kvantit  (objemu) analyzované položky, v

ípad  analýzy ú etních výkaz  jsou vyjád eny v pen žních jednotkách.

Intenzivní ukazatele informují o tom, v jaké mí e podnik využívá extenzivní ukazatele

a jak se m ní.

Vyšší metody finan ní analýzy
Vyšší metody finan ní analýzy mohou být rozd leny do dvou skupin. Na

matematicko-statistické metody a na nestatistické metody, které využívají

matematickou statistiku pouze áste  anebo jsou založeny na jiných p ístupech.19

Matematicko-statistické metody: Bodové odhady, Statistické testy odlehlých dat,

Empirické distribu ní funkce, Korela ní koeficienty, Regresní modelování,

Autoregresní modelování, Analýza rozptylu, Faktorová analýza.

Nestatistické metody finan ní analýzy: Metody založené na teorii matných (fuzzy)

množin, Metody založené na alternativní teorii množin, Metody formální

matematické logiky, Expertní systémy, Metody fraktální geometrie, Neuronové sít ,

Metody založené na gnostické teorii neur itých dat.

Ve finan ní analýze se používá velkého množství r zných metod. Ne vždy jsou

dv  odlišné metody vhodné k ešení stejného problému, nemusí si tedy v každém

ípad  konkurovat. N která metoda je vhodn jší pro získání požadovaných dat pro

jednoho uživatele finan ní analýzy, jiný uživatel preferující získání jiných informací

použije z ejm  jinou metodu.

1.3.1 Analýza absolutních ukazatel

K hodnocení finan ní situace firem se p i této analýze využívá p ímo údaj

obsažených v ú etních výkazech. Vedle sledování zm n absolutní hodnoty ukazatel

v ase se obvykle zjiš ují také jejich relativní (procentní) zm ny.20

19 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242. ISBN
80-85967-47-2.

20 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8.
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1.3.1.1 ANALÝZA TREND  (TZV. HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA)
Analýza trend  sleduje vývoj ukazatel  v ase, nej ast ji ve vztahu k n jakému

minulému ú etnímu období. Aby bylo možné identifikovat ur ité vývojové trendy

v hodnot  ukazatel , doporu uje se použít ú etní výkazy alespo  za p t let. Existují dva

základní postupy, jak kvantifikovat meziro ní zm ny:21

1) Relativní kvantifikace meziro ní zm ny
Postup pomocí index . Index nám íká, o kolik se jednotlivé absolutní ukazatele

zm nily oproti minulému roku. Matematicky lze index vyjád it následujícím zp sobem:

= )
)
     , p íp. = ( ) )

)
     , kde

I … je index,  Bi … je hodnota bilan ní položky i, t … je as.

Oba uvedené vzorce poskytují stejnou informaci. Vyjád íme-li je v procentech,

tak první vzorec p adí veli in Bi(t-1)   hodnotu 100, zatímco druhý vzorec nám

ímo ekne, o kolik procent se položka zm nila.

2) Absolutní kvantifikace meziro ní zm ny
Postup pomocí diferencí (rozdíl ). Diference nám udává, o kolik se jednotlivé

ukazatele zm nily absolutn . Diference nachází své uplatn ní zejména v p ípad , kdy

index nelze vypo ítat (d litel je roven nule), anebo kdy ukazatel v minulém období byl

velmi malý a v následujícím období vzrostl (index v procentech nabývá vysokých a

nep ehledných hodnot). Matematicky vyjád íme diferenci takto:

( ) 1)     , kde

Dt /t-1  je zm na oproti minulému období,  Bi  je hodnota bilan ní položky,  t je as,

Tyto absolutní ukazatele vyjad ují ur itý jev bez vztahu k jinému jevu. Velmi

závisí na velikosti podniku, což znemož uje nebo komplikuje jejich použití p i

porovnávání výsledk  r zných podnik , m žeme je však dob e srovnávat v rámci

21 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan ní analýza krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. str. 137.
ISBN 80-7179-321-3. s. 11-13
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jednoho podniku. N kdy pro n  bývá používán pojem extenzivní ukazatele, které nesou

informaci o rozsahu (objemu), p edstavují kvantitu v jejich p irozených jednotkách.22

i interpretaci informací získaných horizontální analýzou je nutné p ihlédnout i

ke specifickým podmínkám, tedy k prost edí, ve kterém byly ú etní výsledky podniku

dosaženy. Záv ry analýzy by m ly zohlednit nap . zm ny v da ové soustav , zm ny

konkuren ního prost edí, zm ny na kapitálovém trhu, zm ny cen vstup  nebo také

mezinárodní vlivy (politické konflikty, regionální krize apod.).23

Cílem horizontální analýzy je zm it intenzitu zm n (absolutních i relativních)

jednotlivých položek výkaz . Pro eliminaci nep esností p i interpretaci výsledk  je

nutné, aby byla vytvo ena dostate  dlouhá asová ada.

1.3.1.2 PROCENTNÍ ROZBOR (VERTIKÁLNÍ ANALÝZA)
Vertikální analýza p edstavuje procentní rozbor položek ú etních výkaz .

Poskytuje informace o kapitálové (v p ípad  analýzy pasiv) a majetkové (analýzou

aktiv) struktu e podniku. Kapitálová struktura vypovídá, z jakých zdroj  je financován

majetek podniku. Majetková struktura informuje o tom, do jakých aktiv firma

investovala získaný kapitál.

i vertikální analýze se jednotlivé položky finan ních výkaz  vztahují k n jaké

veli in . V p ípad  rozvahy je touto veli inou bilan ní suma. Jednotlivé položky

rozvahy pak p i tomto pom ru odrážejí, z kolika procent se podílejí na celkové bilan ní

sum , jinými slovy vertikální procentní ukazatele vyjad ují strukturu aktiv resp.

strukturu pasiv. Pokud hledaný vztah ozna íme Pi    potom se výpo et provede podle

následujícího vztahu:24

=      , kde

Pi … je hledaný vztah,     Bi … je velikost položky bilance

Ze struktury aktiv a pasiv je potom možno vid t, jaké je složení hospodá ských

prost edk  pot ebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých zdroj

22 GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 320.
ISBN 978-80-86929-26-2.

23 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242. ISBN
80-85967-47-2.

24 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan ní analýza krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. str. 137.
ISBN 80-7179-321-3, s. 15
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(kapitálu) byly po ízeny. Schopnost vytvá et a udržovat optimální majetkovou a

kapitálovou strukturu je jedním z klí ových požadavk  pro ekonomickou stabilitu

podniku.25

Ve výkazu zisk  a ztrát je volba vztažné veli iny pon kud mén  jednozna ná a

záleží zejména na rozhodnutí analytika, které by m lo brát v úvahu ú el finan ní

analýzy. Nej ast ji se jednotlivé položky porovnávají s celkovými výnosy nebo

s celkovými tržbami. Vertikální procentní ukazatele potom udávají procento z výnos ,

resp. tržeb dosažených v daném roce.26

Cílem vertikální analýzy je zjistit, jak se jednotlivé položky ú etních výkaz

podílely na celku (nap . na bilan ní sum ). Vertikální analýza je nezávislá na meziro ní

inflaci, proto mohou být srovnávány také výsledky z r zných let. Vzhledem k

procentnímu vyjád ení je vertikální analýza jakýmsi p echodem od p ímé analýzy

extenzivních ukazatel  k ukazatel m intenzivním a m že být využita i ke srovnání

firem p sobících ve stejném oboru i s odv tvovými pr ry.27

1.3.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatel

Rozdílové ukazatele se ozna ují jako finan ní fondy nebo jako fondy finan ních

prost edk . Pojem fond však v tomto významu není používán jako termín finan ního

etnictví, ale ist  jako termín finan ního ízení. Ve finan ní analýze je fond chápán

jako agregace (shrnutí) ur itých stavových ukazatel  vyjad ujících aktiva nebo pasiva,

resp. jako rozdíl mezi souhrnem ur itých položek krátkodobých aktiv a souhrnem

ur itých položek krátkodobých pasiv. Takový rozdíl se zpravidla ozna uje jako istý

fond.28

V odborné literatu e se nej ast ji setkáváme s t mito rozdílovými ukazateli:29

25 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8. s. 17

26 S VOVÁ, H. a kol. Finan ní analýza v ízení podniku, v bance a na po íta i. 1.vyd. Praha: Bankovní institut a.s.
str. 622. ISBN 80-7265-027-0. s.79

27 R KOVÁ, P. Finan ní analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. str.
120. ISBN 978-80-247-1386-1.

28 Dlouhodobým kapitálem se rozumí vlastní kapitál a cizí kapitál, který má splatnost delší než 1 rok.
29 SEDLÁ EK, J., HAMPLOVÁ, E., ÚRADNÍ EK, V. Finan ní analýza. 1.vyd. Brno, MU, 1998. str. 200. ISBN 80-

210-1775-9.
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Kdl

PK

CKkr

CKdl

VKSA

OA

1.3.2.1 ISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL ( PK)
istý pracovní kapitál je nej ast ji využívaným rozdílovým ukazatelem. Ozna ení

istý, znamená, že je o išt n o aktiva, která budou muset být vynaložena na brzkou

úhradu krátkodobého cizího kapitálu, slovo pracovní zase znamená, že s ním m že

management spole nosti disponovat (pracovat). Existují dva r zné pohledy na istý

pracovní kapitál:

Pohled manažera podniku
Obrázek . 2 znázor uje, jak istý pracovní kapitál chápe vrcholové vedení

(management) podniku. Pro manažery je istý pracovní kapitál ástí ob žného majetku,

financovanou dlouhodobým kapitálem, jinak eno, je ástí dlouhodobého kapitálu

vázáného v ob žném majetku. Je tedy relativn  volným kapitálem, který manaže i

využívají k zajišt ní hladkého pr hu hospodá ské innosti. Schopnost hospoda it

s istým pracovním kapitálem je d ležitým faktorem pro hodnocení manažerské

úsp šnosti. Manaže i tedy chápou istý pracovní kapitál jako fond finan ních

prost edk , který by m li co nejlépe využívat.30

Obrázek 2: istý pracovní kapitál z pohledu manažera podniku

  CKdl … cizí kapitál dlouhod.

  CKkr  … cizí kapitál krátkod.

  PK  … istý pracovní kapitál

  Kdl     … dlouhodobý kapitál

  OA    … ob žná aktiva

  SA     … stálá aktiva

  VK    … vlastní kapitál

Zdroj: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242.
ISBN 80-85967-47-2. s. 45

Manažerský pohled na istý pracovní kapitál lze vyjád it následujícím vztahem:

30 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242. ISBN
80-85967-47-2. s. 44.
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istý pracovní kapitál se tedy vypo ítá jako rozdíl mezi celkovými ob žnými

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy.31 Celkové krátkodobé dluhy bývají vymezeny

zn  - od splatnosti do 1 roku až po splatnost 3m sí ní, což umož uje v ob žných

aktivech výstižn ji odd lit tu ást finan ních prost edk , která je ur ena na brzkou

úhradu krátkodobých dluh , od té ásti, která je pom rn  volná a kterou proto chápeme

jako ur itý finan ní fond.

Pohled vlastníka podniku
Obrázek . 3 zobrazuje p ístup vlastníka podniku k istému pracovnímu kapitálu,

který je pon kud odlišný od p ístupu manažerského. Vlastník podniku rozhoduje o

dlouhodobém financování (vlastním i cizím), o jeho zvyšování i snižování. Vyjad uje

se k po izování stálých aktiv i k jejich zm nám. Zásada opatrného financování

vyžaduje, aby dlouhodobý kapitál p esahoval stálá aktiva. P ebytek dlouhodobého

kapitálu (po pokrytí stálých aktiv) je pak k dispozici pro financování b žné innosti.32

Obrázek 3: istý pracovní kapitál z pohledu vlastníka podniku

  CKdl … cizí kapitál dl

  CKkr … cizí kapitál kr

  PK … istý prac. kap

  Kdl … dl. kapitál

  OA … ob žná aktiva

  SA … stálá aktiva

  VK … vlastní kapitál

Zdroj: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242.
ISBN 80-85967-47-2. s. 46

Pohled vlastníka na istý pracovní kapitál lze vyjád it tímto vztahem:

31 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8. s. 35.

32 S VOVÁ, H aj. Finan ní analýza v ízení podniku, v bance a na po íta i. ISBN 80-7265-027-0, s. 80-81 +
SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera – finan ní analýza v ízení firmy. ISBN 80-7226-562-8, s. 35-36



27

Vztah mezi ob žnými aktivy a krátkodobými závazky významn  ovliv uje

platební schopnost podniku. Ur itá výše istého pracovního kapitálu (p ebytek

ob žných aktiv nad krátkodobými závazky) je pro zajišt ní platební schopnosti

nezbytná a je dobrým znamením pro v itele.

Pro analýzu finan ní situace podniku na základ istého pracovního kapitálu jsou

ležité transakce, které zp sobily za ur ité období jeho zm nu. Zm nu PK za ur itý

asový úsek m žeme vypo ítat ze vztahu:33

   , kde

PK  je zm na istého pracovního kapitálu za ur itý asový interval,

PKk  je velikost istého pracovního kapitálu na konci sledovaného intervalu,

PKp  je velikost istého pracovního kapitálu na po átku sledovaného intervalu.

1.3.2.2 ISTÉ POHOTOVÉ PROST EDKY ( PP)
Nejvážn jší nedostatky istého provozního kapitálu p i posuzování okamžité

likvidity odstra uje finan ní fond, který se nazývá isté pohotové prost edky. Vypo ítá

se jako rozdíl mezi pohotovými pen žními prost edky a okamžit  splatnými závazky.

isté pohotové prost edky = Pohotové pen žní prost edky – Okamžit  splatné závazky

která literatura34 uvádí dv  r zné modifikace tohoto fondu podle toho, jak jsou

vymezeny pohotové pen žní prost edky.

V prvním p ípad  jsou mezi pohotové pen žní prost edky zahrnuty pouze

hotovost a peníze na b žných ú tech. V druhém p ípad  nejsou pohotové pen žní

prost edky vymezeny tak p ísn . Krom  hotovosti a pen z na b žných ú tech sem pat í i

pen žní ekvivalenty jako sm nky, šeky, krátkodobé cenné papíry. Takto vymezený fond

pak vypovídá o schopnosti podniku likvidovat své okamžit  splatné závazky mobilizací

všech pohotových prost edk .

33 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8. s. 36-37

34 KONE NÝ, M. Finan ní analýza. 2.vyd. Brno: Sting, 2006. str. 76. ISBN 80-86342-55-7
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1.3.2.3 ISTÝ PEN ŽN -POHLEDÁVKOVÝ FINAN NÍ FOND
PPFF)

V literatu e35 se vyskytuje také ozna ení istý pen žní majetek. Svou konstrukcí

se tento fond nachází n kde mezi istým pracovním kapitálem a fondem istých

pohotových prost edk . P i výpo tu istého pracovního kapitálu se berou v úvahu

všechny položky ob žných aktiv a u fondu istých pohotových prost edk  mohou být

ob žná aktiva redukována až na hotovost a peníze na ú tech. U istého pen žn -

pohledávkového finan ního fondu jsou ob žná aktiva o išt na o zásoby a nelikvidní

pohledávky. Od takto upravených ob žných aktiv se ode tou krátkodobé závazky.

PPFF = (Ob žná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky) – Krátkodobé závazky

Podniky si mohou vybrat zp sob, jakým budou financovat ob žná aktiva. Obecn

existují t i p ístupy k financování ob žných aktiv.

1.3.2.4 CASH FLOW
Cash flow m že být charakterizován jako:

„rozdíl mezi p íjmy a výdaji v daném období. Jedná se tedy o p ír stek nebo úbytek
pen žních prost edk  za dané období“.36

Analýza cash flow (CF)je dalším d ležitým nástrojem p i ízení likvidity firmy,

protože bez dostate né zásoby pen žních prost edk  není možné podnikat. Ukazatel  na

bázi cash flow se využívá, protože dochází k nesouladu ( asovému i obsahovému) mezi

náklady a výdaji, výnosy a p íjmy, ziskem a stavem pen žních prost edk .

Analýza (CF) by tedy p i posuzování finan ní situace podniku nem la být

opomíjena, a to p edevším z t chto d vod :

rozvaha nám sice dává informaci o stavu pen žních prost edk  k ur itému datu, ale

už nám ne íká nic o tom, pro  a jak k takovému stavu došlo;

výkaz zisk  a ztrát nám zase dává p ehled o výnosech, nákladech a zisku za ur ité

období, ovšem bez ohledu na to, zda podniku vznikly skute né pen žní p íjmy nebo

35 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242. ISBN
80-85967-47-2.

36 KONE NÝ, M. Finan ní analýza. 2.vyd. Brno: Sting, 2006. str. 76. ISBN 80-86342-55-7
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výdaje. Problémem je akruální princip ú etnictví37, který zp sobuje asový

nesoulad mezi náklady a skute nými výdaji, mezi výnosy a skute nými p íjmy a

tím pádem i nesoulad mezi dosaženým ziskem a zm nou stavu skute ných

pen žních prost edk . Tento pohled je pro finan ní analýzu podniku velmi d ležitý.

V R je cash flow ve výkazu rozd leno do t í základních oblastí:38

CF z provozní innosti – odráží generování pen z v rámci standardního

provozu,

CF z investi ní innosti – reflektuje zm ny pen z v souvislosti s investováním,

CF z finan ní innosti – zahrnuje dopad zp sobu financování podniku.

1.3.3 Analýza pom rových ukazatel

Pom rové ukazatele jsou nezastupitelnou, asto používanou metodou finan ní

analýzy. Zatímco horizontální a vertikální analýza nám umož uje poznat vývoj jedné

veli iny (položky finan ních výkaz ) v ase nebo ve vztahu k jedné vztažné veli in ,

finan ní pom rové ukazatele dávají jednotlivé veli iny do vzájemných souvislostí, což

nám dává zase jiný pohled na finan ní situaci podniku. Zatímco zisk nebo pohledávky

ur ité výše se na první pohled mohou jevit jako dobré, teprve pom ení s jinými

veli inami dokáže ukázat, zda jsou tyto hodnoty skute  p ijatelné. Proto finan ní

editelé kladou velký d raz práv  na pom rové ukazatele. Finan ní pom rové ukazatele

jsou sou ástí skupiny intenzivních ukazatel .39

Je tedy možno sestavit pom rn  velké množství nejr zn jších pom rových

ukazatel . Má-li však mít analýza n jaký smysl, je nutno vybrat pouze ur ité menší

množství finan ních ukazatel , které odpovídá cíli analýzy a s jejich pomocí potom

podnik analyzovat. Chceme-li provést finan ní analýzu komplexn , musíme vybrat

ukazatele, které postihnou všechny stránky hospoda ení podniku.

V teorii i praxi se setkáváme s celou adou pom rových ukazatel , z nichž n které

se navzájem liší pouze drobnými detaily. Praktickým používáním se však vytvo ila

37 Akruální princip ú etnictví znamená, že se hospodá ské operace vykazují v období, se kterým v cn  a asov
souvisejí, bez ohledu na skute ný p íjem i výdej pen žních prost edk .

38 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finan ní analýza krok za krokem. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. str. 137.
ISBN 80-7179-321-3, s. 28

39 VALACH, J. Finan ní ízení podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 1999. str. 324. ISBN 8086119211. s. 92
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ur itá skupina všeobecn  akceptovaných ukazatel , které umož ují popsat

hospodá skou a finan ní situaci podniku. Pom rové ukazatele se sdružují do skupin,

emž každá skupina potom souvisí s ur itým aspektem finan ní situace podniku.40

Nej ast ji se v odborné literatu e setkáváme s t mito sedmi skupinami pom rových

ukazatel : ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele

zadluženosti, ukazatele kapitálového trhu, ukazatele provozní innosti, ukazatele na bázi

cash flow.

1.3.3.1 UKAZATELE RENTABILITY
Rentabilita vyjad uje schopnost podniku generovat zisk a pat í k nejd ležit jším

charakteristikám podnikatelské innosti. Práv  analýza ukazatel  rentability pat í mezi

nejd ležit jší zp soby hodnocení podnikatelské úsp šnosti, nebo  ukazatele rentability

pom ují celkový zisk dosažený podnikáním s výší podnikových zdroj , jichž bylo

použito k jeho dosažení. Takto konstruovaný ukazatel se ozna uje jako ukazatel míry

zisku nebo ukazatel rentability vloženého kapitálu a  vypo ítá  se  jako  pom r  zisku

k vloženému kapitálu.41

„Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je m ítkem schopnosti podniku

vytvá et nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou

vyjád ení míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci

kapitálu.“42

Ukazatele rentability obsahují v itateli r zn  definovaný zisk podle toho, za

jakým ú elem je analýza p ipravována. Nej ast ji jsou používány tyto kategorie zisku:43

Zisk p ed ode tením odpis , úrok  a daní – EBDIT

Zisk p ed úroky a zdan ním –  EBIT (Earnings before Interests and Taxis):

edstavuje provozní hospodá ský výsledek, zisk pop . ztrátu, vylu uje možné

da ové efekty a nerozlišuje finan ní strukturu,

40 GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 320.
ISBN 978-80-86929-26-2. s. 68

41 zpracováno dle: GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha:
Ekopress, 2007. str. 320. ISBN 978-80-86929-26-2. a SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání.
Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-562-8.

42 VALACH, J. Finan ní ízení podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 1999. str. 324. ISBN 8086119211. s. 94.
43 d lení dle S VOVÁ, H. a kol. Finan ní analýza v ízení podniku, v bance a na po íta i. 1.vyd. Praha: Bankovní

institut a.s. str. 622. ISBN 80-7265-027-0
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Zisk p ed zdan ním – EBT (Earnings before Taxes):

istý zisk – EAT (Earnings after Taxes): tato kategorie zisku v sob  zahrnuje jak

možné da ové efekty, tak i rozdílnou finan ní strukturu; je to vlastn istý zisk (Net

Income, Net Profit), který podniku po vyplacení p ípadných dividend prioritním

akcioná m z stane k rozd lení mezi držitele kmenových akcií.

Rentabilita celkového kapitálu (ROA)
Rentabilita celkového kapitálu se používá ke komplexnímu posouzení výd lkové

schopnosti a efektivnosti podniku. Pom uje zisk s celkovými aktivy podniku, bez

ohledu na to, z jakých zdroj  jsou financována. Finan ní struktura podniku je zde tedy

irelevantní, hodnotí se reprodukce veškerého kapitálu vloženého do podniku bez ohledu

na to, odkud tento kapitál pochází. Proto se ástka celkového vloženého kapitálu

nep ebírá ze zdrojové ásti rozvahy, ale z ásti aktiv podniku. Používají se dv  základní

varianty tohoto ukazatele:

Rentabilita celkového kapitálu používající zisk p ed úroky a zdan ním

= á 
Takto vypo tený ukazatel nás informuje o tom, jaká by byla rentabilita podniku,

kdyby neexistovala da  ze zisku. Praktické využití této modifikace je však omezené.

ast ji se ale používá druhá varianta.

Rentabilita celkového kapitálu používající zisk po zdan ní zvýšený o zdan né

úroky

=
+ ú × (1 á )

á 

Takováto konstrukce ukazatele zohled uje nejenom istý zisk, ale i zdan né

úroky, nebo  efektem reprodukce je nejen istý zisk jako odm na vlastník m, ale i úrok

jako odm na v itel m za jimi zap ený kapitál. Zdan né úroky potom vyjad ují

skute nou cenu cizího kapitálu. Takto vypo ítaný ukazatel umož uje srovnatelnost

rentability celkového kapitálu u podnik  s r zným podílem cizích zdroj  ve finan ní

struktu e.
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Rentabilita dlouhodob  investovaného kapitálu (ROCE)

=
+ ú × (1 á )

ý 

Ý ý é 

Krom  dvou hlavních výše uvedených zp sob  vyjád ení rentability se používá

ješt  ukazatel ROCE, který poskytuje informaci o výnosnosti dlouhodobých zdroj . Má

podobnou vypovídací schopnost jako ukazatel ROA, s tím rozdílem, že bere v úvahu

pouze dlouhodobé zdroje a vylu uje zdroje krátkodobé, které obvykle nejsou úro eny.

Slouží k prostorovému srovnání firem, zejména k hodnocení monopolních ve ejn

prosp šných spole ností (nap . vodárny, telekomunikace apod.).44

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Je klí ovým ukazatelem zejména pro vlastníky podniku (akcioná e, spole níky,

leny družstva apod.), nebo  hodnotí výnosnost kapitálu, který do podniku vložili.

Vypo ítá se jako pom r istého zisku a vlastního kapitálu:

= í 

Prost ednictvím tohoto ukazatele vlastníci zjiš ují, zda jim investovaný kapitál

ináší dostate ný výnos, tzn. výnos odpovídající velikosti rizika, které podstupují.

Investo i požadují, aby hodnota ROE byla vyšší než míra výnosnosti bezrizikové

investice, nebo  podstupují pom rn  vysoké riziko spojené se špatným hospoda ením i

dokonce bankrotem podniku, p i n mž mohou o sv j kapitál p ijít. Pokud by tedy

hodnota ROE byla dlouhodob  nižší nebo rovna výnosnosti cenných papír

garantovaných státem, podnik by byl nejspíš odsouzen k zániku, nebo  racionáln

jednající investo i by se snažili investovat sv j kapitál vhodn jším, výnosn jším

zp sobem.

44 VALACH, J. Finan ní ízení podniku. 2.vyd. Praha: Ekopress, 1999. str. 324. ISBN 8086119211.
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Rentabilita tržeb (ROS)
Rentabilita tržeb pom uje zisk s tržbami a vyjad uje, jaký zisk dokáže podnik

vytvo it na 1K  tržeb. Tržby p edstavují tržní ohodnocení výkon  podniku za ur ité

asové období. Výkony p edstavují výrobky i služby zhotovené v ur ité dob . Rozdíl

mezi výkony a tržbami je klí ovým bodem tržního systému. Dob e vyrobit a dob e

prodat totiž vždy nemusí jít ruku v ruce. Podle toho, pro jaké ú ely ukazatel po ítáme,

žeme op t použít r zné kategorie zisku. Abychom nap íklad byli schopni srovnat

podniky s r znou strukturou kapitálu:

Rentabilita tržeb (ROS) – Return on Sales)

=

Ukazatel Ziskové marže (PMOS)

=

Zisková marže (PMOS - Profit Margin on Sales), n kdy též ozna ovaná jako

Ziskové rozp tí, je pouze drobnou modifikací ukazatele ROS, v itateli používá istý

zisk po zdan ní.

1.3.3.2 UKAZATELE AKTIVITY
Ukazatele aktivity m í, jak efektivn  hospoda í podnik se svými aktivy. Pokud

má podnik více aktiv než je ú elné, vznikají mu zbyte né náklady a tím nižší zisk.

Naopak, má-li jich nedostatek, tak se musí vzdát potenciáln  výhodných

podnikatelských p íležitostí a p ichází tak o ást zisku. Ukazatele aktivity vyjad ují:45

bu  vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv,

nebo obratovost aktiv (n kdy též ozna ovaná jako rychlost obratu aktiv, vyjad uje

po et obrátek za stanovený asový interval),

nebo dobu obratu aktiv (vyjad uje asový interval, po který trvá jedna obrátka).

45 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8. s. 66
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Vázanost celkových aktiv

Vázanost celkových aktiv (Total assets turnover) m í celkovou produk ní

efektivnost firmy, íká nám, jak intenzivn  podnik využívá svá aktiva k dosažení tržeb.

Vázanost celkových aktiv se vypo ítá takto:

= í 

ím je hodnota ukazatele nižší, tím lépe. P i interpretaci tohoto ukazatele však

musíme být opatrní, nebo  je do zna né míry, stejn  jako v tšina ostatních ukazatel

aktivity, ovlivn n používanými zp soby oce ování aktiv a metodami odpisování.

Obrat celkových aktiv

Obrat celkových aktiv (Total assets turnover ratio) udává, kolikrát se aktiva obrátí

(tj. po et obrátek) za daný asový interval. Jeho hodnota by m la být alespo  rovna

oborovému pr ru. Tento ukazatel je inverzním ukazatelem k vázanosti celkových

aktiv a vypo ítá se podle následujícího vztahu:46

=
í 

Obrat celkových aktiv m í vytvo ené tržby k 1 K  vložených aktiv. Tento pom r

je m ítkem kapitálové intenzity, p emž dosahování vysokých tržeb s nízkými aktivy

znamená vysokou kapitálovou intenzitu podniku. Dobré pr rné hodnoty tohoto

ukazatele se v zahrani í pohybují od 1,6 do 2,9; pokud je po et obrátek celkových aktiv

menší než 1,5 je nutné prov it, zda je možné vložený majetek redukovat.47

Obrat zásob

Obrat zásob, obratovost, resp. rychlost obratu zásob (Inventory turnover ratio)

udává, kolikrát je v pr hu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu

uskladn na. Je definován jako pom r tržeb a zásob, což je hlavním nedostatkem tohoto

ukazatele. Zatímco tržby totiž odrážejí tržní hodnotu, zásoby se uvád jí v nákladových

(po izovacích) cenách. Proto ukazatel asto nadhodnocuje skute nou obrátku. Za

46 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8. s. 66-67

47 KONE NÝ, M. Finan ní analýza. 2.vyd. Brno: Sting, 2006. str. 76. ISBN 80-86342-55-7
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správn jší lze tedy považovat takovou podobu ukazatele, kde v itateli vystupují místo

tržeb náklady související se spot ebou zásob.48

=    nebo

Nebo  dáváme do pom ru tokovou a stavovou veli inu doporu uje se p i výpo tu

použít pr rný stav zásob za období, aby se alespo áste  odstranil jejich statický

charakter. Výsledkem je absolutní íslo, které nám íká, kolikrát se p em ní zásoby

v ostatní formy ob žného majetku až po prodej hotových výrobk  a op tný nákup

zásob. Pokud ukazatel vychází vyšší než je oborový pr r (nap . norma v USA je 9),

znamená to, že podnik nemá zbyte né nelikvidní zásoby. Vysoká hodnota tohoto

ukazatele také podporuje d ru v ukazatele b žné likvidity.49

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob (Inventory turnover, stock turnover ratio) udává po et dn , po

ž jsou zásoby vázány v podniku do doby, než jsou spot ebovány (jde-li o suroviny,

materiál i o dokon ení rozpracované výroby) nebo prodány (jde-li o výrobky i zboží).

U zásob výrobk  a zboží je tento ukazatel také indikátorem likvidity, protože udává

po et dn , za n ž se zásoba p em ní v hotovost nebo pohledávku.

V odborné literatu e se v zásad  setkáváme se dv ma zp soby výpo tu tohoto

ukazatele, p emž vyšší vypovídací schopnost má druhý z uvedených zp sob :

=
á 

360 =
á 

í 

Je dobré udržovat tento ukazatel na co nejnižší úrovni, nebo  tím m že být

docíleno zna ných úspor. Na druhou stranu tyto úspory nesmí být na úkor zhoršení

zásobování podniku. Každý podnik by se tedy m l snažit udržovat práv  takové

množství zásob, které mu ješt  zajistí plynulý odbyt a bezporuchové zásobování výroby

materiálem. Optimalizace zásob p edstavuje samostatnou sou ást finan ního ízení

podniku v rámci krátkodobého finan ního ízení.

48 GRÜNWALD, R., HOLE KOVÁ, J. Finan ní analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2007. str. 320.
ISBN 978-80-86929-26-2. s. 26

49 KONE NÝ, M. Finan ní analýza. 2.vyd. Brno: Sting, 2006. str. 76. ISBN 80-86342-55-7, s.62
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Doba obratu pohledávek

Doba obratu pohledávek, pr rná doba splatnosti pohledávek (Average

collection period, debitor days ratio) se vypo ítá jako pom r pr rného stavu

obchodních pohledávek a pr rných denních tržeb na obchodní úv r:50

=
í 

í 

Tento ukazatel udává pr rný po et dní, po n ž z stávají odb ratelé podniku

dlužni, tj. dobu, která v pr ru uplyne mezi prodejem na obchodní úv r a p ijetím

pen z. Porovnáním doby obratu pohledávek s b žnou platební podmínkou, za které

firma fakturuje, nám ukazuje, zda se podniku da í dodržovat stanovenou obchodn -

úv rovou politiku. Pokud je doba obratu pohledávek v tší než b žná doba splatnosti,

znamená to, že obchodní partne i neplatí své ú ty v as. Potom by podnik m l

podniknout ú inn jší opat ení p i vymáhání pohledávek a do budoucna se zam it na

výb r solidn jších partner .

st obratu pohledávek vede k poklesu vázaných finan ních prost edk  a tím

k nižším nárok m na cizí finan ní zdroje. K r stu obratu pohledávek je možné

jednorázov  p isp t prodejem pohledávek. Klesání obratu pohledávek m že být

zp sobeno zhoršením konkuren ních podmínek v d sledku odbytových potíží

(prodloužení lh t splatnosti k udržení pozice na trhu p i špatné konjunkturální situaci).

Doba obratu závazk

Doba obratu závazk , pr rná doba odkladu plateb, doba provozního úv ru

(Payables turnover ratio) nám íká, jaká je platební morálka podniku v i jeho

dodavatel m.

= í 

Tento ukazatel tedy ur uje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a

jejich úhradou. Manažer tento ukazatel neustále sleduje, protože nákup na obchodní

úv r p edstavuje pen žní prost edky, které podnik po ur itou dobu zadržuje a využívá.

50 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl I. 4.vyd. Praha: Polygon, 1997. str. 242. ISBN
80-85967-47-2. s. 69
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1.3.3.3 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI
Analýza ukazatel  zadluženosti se zabývá vztahem mezi vlastními a cizími zdroji

financování podniku, jinými slovy finan ní strukturou podniku. Pojem zadluženost

vyjad uje skute nost, že podnik používá pro financování svých inností cizí zdroje

(dluhy). Zadluženost však nemusí být pouze negativní charakteristikou podniku, nebo

její zvýšení m že zvyšovat výnosnost vlastního kapitálu; na druhé stran  však m že

zvyšovat i riziko finan ní nestability.51

V praxi se v tšinou nesetkáme s tím, že by podnik financoval všechna svá aktiva

jenom z vlastního kapitálu, anebo jenom z cizího kapitálu. Pokud by totiž podnik použil

pouze vlastní kapitál, docházelo by ke snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu.

Naopak financování veškerých aktiv pouze z cizího kapitálu by zase bylo spojeno

s obtížemi p i jeho získávání. Navíc právní p edpisy ur itou výši (závisející na právní

form  podnikání) vlastního kapitálu vyžadují (základní kapitál, zákonný rezervní fond).

K financování aktiv podniku se tedy v tšinou používá vlastní i cizí kapitál.

Optimalizace finan ní struktury je jednou ze základních sou ástí finan ního ízení.52

Míra celkové zadluženosti (Debt ratio)

Základním ukazatelem zadluženosti je pom r cizího kapitálu k celkovým

aktiv m: 53

é =
í 

á 

Ukazatel bývá asto nazýván jako ukazatel v itelského rizika, nebo  s jeho

stem roste riziko, že p i platební neschopnosti v itelé o vložený kapitál p ijdou. Proto

itelé preferují nízkou míru zadluženosti. Mezi mírou zadluženosti a platební

schopností podniku však není p ímá souvislost. Do platební neschopnosti se vlivem

špatné obchodní politiky (nap . prodejem nesolventním zákazník m) m že podnik

dostat, i pokud má nízkou míru celkové zadluženosti.

51 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera. 2.vydání. Praha: Computer Press, 2001. str. 220. ISBN 80-7226-
562-8. s. 69.

52 VALACH, J. aj. Finan ní ízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 80-86119-21-1, s. 105.
53 ERNÁ, A. aj. Finan ní analýza. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 293 s., s. 74-75.
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Pro výši tohoto ukazatele nelze stanovit n jaké obecné zásady. Je nutné ji

posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku a strukturou cizího kapitálu.

Vysoká hodnota tohoto ukazatele m že být pro vlastníky podniku velice p ínosná,

pokud je podnik schopen dosáhnout vyššího procenta rentability z celkového kapitálu

než je procento úrok  placené z cizího kapitálu. Naopak vysoká hodnota tohoto

ukazatele m že být pro vlastníky podniku velmi negativní, pokud rentabilita celkového

kapitálu je nižší než úrok placený v itel m.

Koeficient zadluženosti (Debt to equity ratio)

K m ení zadluženosti se dále používá ukazatel pom ru cizího a vlastního

kapitálu:

=
í 

í 

Má stejnou vypovídací schopnost jako míra celkové zadluženosti. Oba ukazatele s

stem proporce dluh  ve finan ní struktu e rostou, ovšem s tím rozdílem, že míra

celkové zadluženosti roste lineárn  až do 1 (p i procentním vyjád ení do 100%), kdežto

koeficient zadluženosti roste exponenciáln  až k nekone nu.

K ukazatel m zadluženosti bývají azeny i tzv. ukazatele dluhové schopnosti

podniku, m ící schopnost podniku p ijmout dluh a závazky z n j vyplývající. Tyto

ukazatele jsou významné zejména pro v itele (p edevším banky), ale i pro management

podniku p i hledání cizích zdroj  financování. Nej ast ji se v odborné literatu e

setkáme s t mito ukazateli dluhové schopnosti: 54

Úrokové krytí (Interest coverage)

Ukazatel úrokového krytí se vypo ítá jako podíl zisku p ed úroky a zdan ním a

nákladových úrok  a vyjad uje, kolikrát zisk p evyšuje nákladové úroky. 55

é í = é ú

54 S VOVÁ, H aj. Finan ní analýza v ízení podniku, v bance a na po íta i. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1999.
622 s. ISBN 80-7265-027-0, s. 103-105.

55 S VOVÁ, H aj. Finan ní analýza v ízení podniku, v bance a na po íta i. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1999.
622 s. ISBN 80-7265-027-0, s. 105.
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ím vyšší je jeho hodnota, tím v tší je schopnost podniku splácet úroky. V

zahrani ní literatu e se doporu uje velikost tohoto ukazatele 3 a více. Hodnota 2 až 4 je

nízká s možností rizika. P i hodnot  tohoto ukazatele mén  než 2 m že být i „míra

zadluženosti k celkovým aktiv m“ 0,30 vysoká. Pr rná hodnota tohoto ukazatele se

v USA pohybuje kolem 8.

Krytí fixních poplatk  (Fixed charge coverage)

Tento ukazatel rozši uje p edchozí ukazatel o stálé platby, které musí podnik

pravideln  hradit za používání stálých aktiv. Mezi takovéto pravidelné platby pat í

nap íklad leasingové splátky.56

í =
é 

é ú é 

1.3.3.4 UKAZATELE LIKVIDITY
Analýza t chto ukazatel  je zam ena na schopnost podniku platit svoje závazky.

Bez této schopnosti nem že podnik existovat. Nejprve definuji základní pojmy:

Likvidita se tedy dá definovat jako souhrn všech potenciáln  likvidních

prost edk , které má firma k dispozici pro úhradu svých splatných závazk , je m ítkem

krátkodobé nebo okamžité solventnosti.

Likvidnost je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. Ozna uje míru

obtížnosti transformovat majetek do hotovostní formy V rozvaze jsou aktiva se azena

podle stupn  své likvidnosti, tedy podle toho, jak rychle je možné realizovat jejich

em nu v hotové peníze.

Solventnost se definuje jako p ipravenost hradit své dluhy ke dni jejich splatnosti

a je tedy jednou ze základních podmínek existence firmy. Je to relativní p ebytek

hodnoty aktiv nad hodnotou závazk . Existuje vzájemná podmín nost likvidity a

solventnosti. Podmínkou solventnosti je likvidita.

Platební schopnost je schopnost podniku uhradit v daném okamžiku splatné

závazky. Podnik je tedy platebn  schopný (solventní), má-li k p íslušnému dni více

56 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera – finan ní analýza v ízení firmy. 2. vyd. Praha: Computer Press,
2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8, s. 71.
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pohotových pen žních prost edk  (tzv. aktiv 1. stupn  likvidity – pen žní hotovost,

volné prost edky na ú tu v bance, p íp. krátkodobé obchodovatelné cenné papíry), než

kolik je splatných závazk .57

Platební schopnost (Cash-position Ratio)

Je možné vyjád it vztahem, který se n kdy ozna uje jako Momentální likvidita.

í =
é í 

é 

Podnik je platebn  schopný jen tehdy, když momentální likvidita je v tší než 1,

nebo se minimáln  rovná jedné. Trvalá platební schopnost podniku je prvo adým cílem,

je nutnou podmínkou p ežití podniku. Je pro všechny partnery (dodavatele, v itele,

odb ratele aj.) d ležitou informací o dobrém jménu podniku. Ztráta platební schopnosti

znamená nejen finan ní t žkosti, ale zejména poškození dobrého jména podniku, ztrátu

ry a m že velmi rychle vést až k úpadku podniku a k jeho nutné likvidaci.

Nesprávná struktura zdroj  m že být jednou z p in platební neschopnosti.

žná likvidita (Current ratio) 58

Ukazatel b žné likvidity nás informuje o tom, kolikrát pokrývají ob žná aktiva

krátkodobé závazky podniku.

á =
á 

é 

Za optimální hodnotu ukazatele je považována hodnota 2 (n kte í auto i uvádí

hodnotu 1,5). Tato hodnota je však pouze orienta ní, nebo  vypovídací schopnost b žné

likvidity dále závisí na struktu e ob žných aktiv, likvidnosti jednotlivých druh

ob žných aktiv a také na typu odv tví, ve kterém se podnik nachází. Pokud má totiž

podnik velké množství zastaralých zásob a nedobytných pohledávek a tém  nepatrný

stav pen žních prost edk , m že se hodnota ukazatele b žné likvidity jevit jako

optimální, p estože se podnik nachází v dlouhodobé a zna né platební neschopnosti.

57 KONE NÝ, M. Finan ní analýza. 2.vyd. Brno: Sting, 2006. str. 76. ISBN 80-86342-55-7 str. 76
58 zpracováno podle: ERNÁ, A. aj. Finan ní analýza. s. 68-71; KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v

etnictví. s. 78-80; SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera – finan ní analýza v ízení firmy, s. 73-75;
VALACH, J. aj. Finan ní ízení podniku, s. 108-112
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I p es tyto nedostatky však m že být ukazatel b žné likvidity signálem nestability,

dochází-li k jeho výrazn jší zm , a m l by potom být podn tem k hlubší analýze

in t chto zm n.

Pohotová likvidita (Quick ratio)

Aby se odstranily n které nedostatky p edchozího ukazatele, konstruuje se

ukazatel pohotové likvidity, n kdy též nazývaný jako Rychlý test nebo Test kyselinou

(Acid test). Tento ukazatel z ob žných aktiv vylu uje zásoby a ponechává v itateli jen

pen žní prost edky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Dále je vhodné

istit itatel ukazatele o nedobytné pohledávky. Doporu ovaná hodnota tohoto

ukazatele je 1.

á =
á é 

é 

i analýze se p edevším sleduje vývoj tohoto ukazatele v ase a také vztah mezi

žnou a pohotovou likviditou. Pokud je hodnota pohotové likvidity výrazn  nižší než

hodnota b žné likvidity, ukazuje to na nadm rné množství zásob (p íp. nedobytných

pohledávek) v podniku.

Okamžitá likvidita (Cash ratio)

kdy ozna ována jako Likvidita 1. stupn . Tento ukazatel m í schopnost

podniku hradit práv  splatné závazky. Vychází z nejužšího pojetí likvidních aktiv a je

tedy nejp ísn jší.

á =
í 

é 

Do likvidních aktiv zahrnuje pouze finan ní majetek, tj. peníze (v hotovosti i na

žných ú tech) a jejich ekvivalenty (voln  obchodovatelné krátkodobé cenné papíry,

splatné dluhy, sm ne né dluhy a šeky). Za p ijatelnou se obvykle považuje 0,2.

Pen žní likvidita (Cash-position ratio)

Nevýhodou výše uvedených ukazatel  likvidity je skute nost, že hodnotí likviditu

podle z statku r zn  likvidních forem ob žného majetku. K p ekonání tohoto

nedostatku se n kdy konstruuje následující pom rový ukazatel:
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í =
í 

é 

Pro tento ukazatel se doporu uje výše 0,2. Podle zahrani ní literatury by pro

finan  zdravou firmu m l tento ukazatel nabývat hodnot v tších než 40%. Ukazatel

platební schopnosti a likvidity mají velký význam p edevším pro poskytovatele úv ,

tedy pro potencionální v itele.

1.3.3.5 UKAZATELE KAPITÁLOVÉHO TRHU
Vzhledem ke skute nosti, že podnik analyzovaný v praktické ásti není akciová

spole nost a není obchodován na kapitálových trzích, není analýza ukazatel

kapitálového trhu pro tuto práci relevantní.

1.3.3.6 UKAZATELE PROVOZNÍ INNOSTI59

Mzdová produktivita

Tento ukazatel nás informuje o tom, kolik korun výnos  nám p inese 1 koruna

mzdových náklad . Pokud chceme do ukazatele promítnout náklady na suroviny,

energie a služby, dosadíme do itatele místo výnos  p idanou hodnotu.

á =
 ( )

é    
á 
é 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku

Vypo ítá se jako pom r výnos  a dlouhodobého majetku v po izovacích cenách a

vyjad uje stupe  využití tohoto majetku.

=
 ( )

Stupe  odepsanosti

=

59 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera – finan ní analýza v ízení firmy. 2. vyd. Praha: Computer Press,
2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8, s. 78-79.
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1.3.3.7 UKAZATELE NA BÁZI CASH FLOW60

Pro hlubší analýzu finan ní situace podniku se konstruují ukazatele na bázi cash

flow. R zné kategorie cash flow se do pom rových ukazatel  dosazují nej ast ji místo

zisku. Hlavní výhodou cash flow oproti zisku je skute nost, že cash flow odstra uje

vlivy vyplývající z ú etních princip  a postup  a že je mén  citlivý na infla ní vývoj.

Níže uvádím vý et pouze nejd ležit jší ukazatele na bázi cash flow.:

Rentabilita tržeb z cash flow

Úrokové krytí z cash flow

Likvidita z cash flow

Stupe  oddlužení z cash flow

1.3.4 Analýza soustav ukazatel 61

Celá ada ukazatel , které jsem analyzoval v p edchozích kapitolách, slouží

k analýze finan ní situace podniku. Každý z t chto ukazatel  však hodnotí pouze

ur itou oblast innosti podniku. Ke komplexn jšímu posouzení finan ní situace podniku

se proto konstruují soustavy ukazatel .

1.3.4.1 PYRAMIDOVÉ SOUSTAVY

Jednotlivé pom rové ukazatele m í pouze ur itou stránku innosti podniku.

innost podniku je však velmi složitý proces, který je nutno posuzovat ve vzájemných

souvislostech, a proto je vhodné i mezi jednotlivými ukazateli hledat vzájemné vazby a

souvislosti. Z tohoto d vodu se konstruují pyramidové soustavy neboli pyramidové

rozklady. 62

60 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl II. Finan ní analýza ú etních výkaz . 3. vyd.
Praha: Polygon, 1997. 303 s. ISBN 80-85967-56-1, s. 87-90.

61 SEDLÁ EK, J. Ú etní data v rukou manažera – finan ní analýza v ízení firmy. 2. vyd. Praha: Computer Press,
2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8, s. 101.

62 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v ú etnictví, Díl II. Finan ní analýza ú etních výkaz . 3. vyd.
Praha: Polygon, 1997. 303 s. ISBN 80-85967-56-1, s. 90-92.
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Du Pont (rozklad rentability vlastního kapitálu) 63

Du Pont diagram ukazuje, jak je výnos na vlastní kapitál akcioná  (ROE) ur en

ziskovou marží, obratem aktiv a pom rem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu.

Pokud podnik používá k financování svých aktiv pouze vlastní kapitál, potom

ROE = ROA. Hodnotu ROE lze  samoz ejm  spo ítat  i  p ímo,  ale  p ínos  Du Pontova

diagramu je v rozkladu p sobení jednotlivých složek, tj. ziskové marže, obratu

celkových aktiv a použití dluhu na výnos vlastního kapitálu akcioná . V tšina podnik

používá nejen vlastní ale i cizí kapitál. Základní rovnice se používá v rozší eném tvaru.

Obrázek 4: Du Pont diagram

Zdroj: vlastní zpracování dle literatury

63 ERNÁ, A. aj. Finan ní analýza. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997. 293 s., s. 80-81.
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1.3.4.2 BONITNÍ MODELY
Bonitní modely jsou diagnostickými modely, které se snaží pomocí jednoho

syntetického ukazatele vyjád it finan ní situaci podniku.

Rychlý test (angl. Quick test)64

Tento test navrhl v roce 1990 P. Kralicek. P i sestavování volil ukazatele tak, aby

nepodléhaly rušivým vliv m a zárove  aby zabezpe ily analýzu jak finan ní stability,

tak i výnosové situace podniku. Rychlý test používá následující ukazatele:

- Kapitálová síla a zadlužení charakterizují finan ní stabilitu podniku.

á =
í 
á 

í =
. + í 

í 

- Výkonnost (ROA) spolu s výnosností analyzují výnosovou situaci podniku.

í =
í 

) =
é ú (1 á )

á 

Bonita podniku se ur í tak, že se každému ukazateli podle dosaženého výsledku

adí známka podle tabulky . 2 a výsledná známka se potom ur í jako aritmetický

pr r t chto známek.

Tabulka 2:Quick test – stupnice hodnocení

Stupnice hodnocení (známka)

Ukazatel výborný
(1)

velmi dobrý
(2)

pr rný
(3)

špatný
(4)

ohrožen insolvencí
(5)

Kapitálová síla > 30% > 20% > 10% 10% lim  0%
Zadlužení < 3 roky < 5 rok 12 rok > 12 rok  > 30 rok
Výkonnost > 10% > 8% > 5% 5% lim  0%
Výnosnost (ROA) > 15% > 12% > 8%0 8% lim  0%
Zdroj: KRALICEK, P. Základy finan ního hospoda ení. 1. vyd. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7, s.

66.

64 KRALICEK, P. Základy finan ního hospoda ení. 1. vyd. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7, s. 64-67.
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Index bonity65

= 1,5 í 
í 

    + 0,08
í 

    +

10     + 5    +   0,3     + 0,1

Index bonity využívá šest pom rových ukazatel  a každému z t chto ukazatel

azuje ur itou váhu. Obecn  platí, že ím je hodnota indexu bonity v tší, tím je

finan -ekonomická situace podniku lepší. P esn ji lze tento index hodnotit podle

následující škály:

Tabulka 3: Index bonity – stupnice hodnocení

extrémn
špatná

velmi
špatná špatná u ité

problémy dobrá velmi
dobrá

extrémn
dobrá

( ; 2) ( 2; 1) ( 1; 0) (0;1) (1; 2) (2;3) (3; )
Zdroj: KRALICEK, P. Základy finan ního hospoda ení. 1. vyd. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7, s.

77-79

1.3.4.3 BANKROTNÍ MODELY66

Bankrotní modely p inášejí informaci o tom, zda hrozí podniku v blízké

budoucnosti bankrot. Tyto modely vychází ze skute ných dat podnik , které v minulosti

zbankrotovaly, nebo naopak byly úsp šné. Jsou založeny na p edpokladu, že skute nost,

že v podniku dojde k úpadku, nebo že bude naopak výborn  prosperovat, se v podniku

projeví v r zných anomáliích n kolik let dop edu.

Altman v index finan ního zdraví (Z-Score)

Základní podoba Altmanova modelu, n kdy též ozna ovaného jako Altmanova

formule bankrotu nebo Z-skóre, byla publikována v roce 1968 ve Spojených státech

amerických. Vychází z diskrimina ní analýzy, kterou uskute nil koncem 60. a 80. let

profesor Altman u n kolika desítek zbankrotovaných a nezbankrotovaných podnik . Z-

skóre se po ítá odlišn  pro podniky s akciemi ve ejn  obchodovatelnými na

kapitálovém trhu a pro ostatní podniky.

65 KRALICEK, P. Základy finan ního hospoda ení. 1. vyd. Praha: Linde, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7, s. 77-79.
66 SUCHÁNEK, P. Finan ní management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. ISBN 978-80-210-4277-

3, s. 102-103.
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Dále uvádím vztah pro výpo et Z-skóre pouze pro ostatní podniky, nebo  tento je

relevantní pro mou praktickou ást:

Z-Score =  0,717 ý í +

0,847 ý ý +

3,107 é ú +

0,420 í +

0,998

Tabulka 4: Z-Score – stupnice hodnocení

Z-Score > 2,9 žeme p edpovídat uspokojivou finan ní situaci, fin. silný podnik
1,2 < Z-Score > 2,9 „šedá zóna“ nevyhran ných výsledk , ur ité fin. potíže
Z-Score < 1,2 vážné finan ní problémy, kandidátem na bankrot
Zdroj: SUCHÁNEK, P. Finan ní management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. ISBN 978-80-210-

4277-3, s. 102-103

Index IN 01 – index d ryhodnosti eského podniku

Tento index se snaží posoudit finan ní riziko eských podnik  z pohledu

sv tových ratingových agentur. Index je sestaven speciáln  na eské prost edí a funguje

podobn  jako Altman v model. Na rozdíl od n j je doporu ován pro ro ní hodnocení

finan ního zdraví.

01 =  0,13
í 

+

0,04 é ú
é ú

+

3,92 é ú +

0,21 +

0,09 á 
é 

Tabulka 5: Index IN 01 – stupnice hodnocení

IN01 < 0,75 podnik sp je k bankrotu
0,75 IN01 <1,77 podnik netvo í hodnotu, ale ani nebankrotuje
IN01 1,77 podnik tvo í hodnotu
Zdroj: SUCHÁNEK, P. Finan ní management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. ISBN 978-80-210-

4277-3, s. 102-103
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2 Charakteristika spole nosti a sou asné situace

Teorie rozebraná v p edchozích kapitolách bude nyní aplikována na konkrétní

firmu a to na firmu Wolseley Czech Republic spol. s r.o. (dále jen Wolseley CZ).

Hlavním p edm tem innosti spole nosti je koup  zboží za ú elem jeho dalšího

prodeje – velkoobchodní innost v oblasti sanitární keramiky, topená ského a

instalatérského materiálu. Své hlavní sídlo má v Brn , kde se nachází i centrální sklad,

ze kterého je zásobována celá prodejní sí . Hlavní a nejd ležit jší zdroje pro finan ní

analýzu tvo í rozvahy, výkazy zisk  a ztrát a výkazy cash flow za období 2004–2007.

Dalším zdrojem jsou výro ní zprávy z t chto let, které mi spole nost poskytla.

Analýza firmy Wolseley CZ bude postavena na elementárních metodách technické

analýzy. Proto by se m la stát pomocníkem každého odborníka, který se podílí na ízení

této spole nosti. Do praktické ásti budou za azeny metody, které jsou snadno zvládnutelné a

pom rn  rychle vypo itatelné, a které využívají základní matematický aparát.

2.1 Základní informace o spole nosti

Obchodní firma: WOLSELEY Czech Republic spol. s r.o.

Právní forma: Spole nost s ru ením omezeným

Sídlo: Brno, Pražákova 36a/661, okres Brno-m sto, PS  61900

: 41196589

Založení: 8. 11. 1991

Základní jm ní: 180 000 000 K

edm t podnikání:

koup  zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou obchodních

živností uvedených v p íloze .1-3 zák. . 455/91 Sb.,

innost technických poradc  v oblasti stavebnictví a architektury,

innost podnikatelských, finan ních, organiza ních a ekonomických poradc ,

dokon ovací stavební práce,

provozování erpacích stanic s pohonnými hmotami,

silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní,
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2.2 Vlastnická struktura a vedení spole nosti

Statutární orgán:
jméno: Keith Jones

funkce: jednatel od 26. 5. 2006

bydlišt : Harrogate, HG3 3RQ Bishop Monkton-The Mill House, Spojené

království Velké Británie a Severního Irska

jméno: Teunis Clement Vogelesang

funkce: jednatel od 13. 1. 2009

bydlišt : Paterswoldseweg 30, Groningen, Nizozemské království

Zp sob jednání: jménem spole nosti jedná kterýkoliv jednatel samostatn .

Podepisování jménem spole nosti je provád no tak, že jednatel p ipojí sv j podpis

k vytišt né i napsané firm  spole nosti.

Prokura:
jméno: Ing. Marek Dvo ek, rodné íslo: 7302253959

funkce: prokurista

bydlišt : Komenského 681/10, 67961 Letovice

jméno: Ing. Pavel an ara , rodné íslo: 7006133068

funkce: Prokurista

bydlišt : Pavlovská 511/9, 62300 Brno

Zp sob jednání: k jednání za spole nost jsou oprávn ni vždy dva prokuristé

spole . Prokurista se za spole nost podepisuje tak, že k obchodní firm  p ipojí sv j

podpis s dodatkem pp.

Spole níci se vkladem:
firma: Wolseley Eastern Europe a.s.

: 45807574

sídlo: U Peka ky 281/3, 18000 Praha 8 – Libe

vklad: 180 000 000 K

splaceno: 100 %
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2.3 Historie spole nosti

Spole nost byla založena v roce 1991 jako CESARO spol. s r.o. dce iná

spole nost rakouské skupiny ÖAG Wien, nejv tšího rakouského velkoobchodu v oblasti

sanity a vytáp ní. Od roku 1994 je Cesaro sou ástí nejv tší velkoobchodní sít  se

sanitární technikou a topená skými produkty na sv t- skupiny Wolseley Group, která

dnes provozuje více než 5 000 pobo ek. Obrat Wolseley v r. 2007 inil 16 mld. GBP.,

zisk spole nosti inil 877. mil GBP, zam stnává na 79 000 lidí ve 29 státech.

V pr hu roku 2005 došlo ke zm  názvu spole nosti z CESARO spol. s r.o. na

dnešní WOLSELEY Czech Republic spol. s r.o., p emž spole nost nadále používá

obchodní zna ku CESARO. P elomovým okamžikem byl ale rok 1996, kdy spole nost

získala jeden z nejvýznamn jších velkoobchod  na Morav  – IMOS TEMAT Brno.

Rozší ila tak své p sobení na Jižní a St ední Moravu (Brno, B eclav, P erov, T ebí ,

Uherské Hradišt  a Znojmo). Akvizicí spole nosti IMOS TEMAT Brno získává

Wolseley CZ p edevším logistické centrum, které se postupn  stalo hlavní základnou.

V roce 2000 byla otev ena Instalatércentra v Ostrav  a Liberci, v roce 2001 v

Praze 4 a v roce 2002 se spole nost zam ila na Jižní, Západní a Severní echy – nyní

jsou již Instalatércentra také v eských Bud jovicích, Plzni, Klatovech, Most  a v

Šumperku. V Praze byla v roce 2005 otev ena na ploše 300 m2 nová vzorkovna, kde

jsou vystaveny za izovací p edm ty od všech významných dodavatel , obklady a

dlažby jak keramické, tak z p írodních kamen . Nejmladší Instalatércentra byla

zprovozn na v lednu 2007 v Jihlav  a v dubnu 2008 v Prost jov .

2.4 Sou asný profil spole nosti

Wolseley CZ je v sou asnosti sou ástí nejv tší velkoobchodní sít  se sanitární

technikou a topená skými produkty na sv  a p edním sv tovým prodejcem stavebních

hmot – skupiny Wolseley Group67 Zam stnává 170 pracovník  na 21 provozovnách.

Tyto provozovny jsou zásobovány ze dvou centrálních sklad  (Praha a Brno) s

každodenními dodávkami všem klient m v eské republice. Všechny provozovny

pracují on-line.

67 http://www.wolseley.com

http://www.wolseley.com
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2.4.1 Lidské zdroje

Krom  silné pozice na trhu se zam stnanci Wolseley vyzna ují vysokou

odborností a širokou škálou služeb. V investicích do nových provozoven a p edevším

do lidských zdroj  spat uje vedení spole nosti svoji šanci pro další r st a rozvoj v

budoucnosti. Pe uje tedy o své zam stnance jak poskytováním sociálních a zdravotních

výhod, tak i nep etržitým zajiš ováním r stu jejich kvalifikace.

V roce 2006 byla uzav ena dohoda o poskytnutí p ísp vku ze státního rozpo tu

R v rámci Opera ního programu „Rozvoj lidských zdroj  spolufinancovaného ze

státního rozpo tu R a Evropského sociálního fondu“. Úkolem tohoto projektu je

zvýšení konkurenceschopnosti podnik  a poskytování odborných znalostí, kvalifikace a

kompetencí zam stnanc m spole nosti na klí ových pozicích a dalším odborným

specialist m podniku.

2.4.2 Cíle spole nosti

Cílem spole nosti Wolseley je být íslo jedna mezi velkoobchody distribuujícími

instalatérské, topená ské a stavební materiály. Filozofií firmy je odedávna být svými

službami co nejblíže zákazník m.

Za klí ové aspekty úsp šnosti firma považuje:

Rozvoj lidských zdroj  – pot eba vynikajících zam stnanc , kte í rozumí zákazník m

a jejich o ekáváním.

ízení materiálových zdroj  – prodej obrovského množství produkt  a dobrá p íležitost

tak více spolupracovat s dodavateli a najít potom maximáln  efektivní zp sob

distribuce zboží k zákazník m.

Dodavatelský et zec – nabídnout partner m nejefektivn jší zp sob nakupování zboží

na trhu. Spole nost je v tší než v tšina jejich konkurent , což jí umož uje do

dodavatelského et zce masivn  investovat.

st:  -  Wolseley je úsp šnou organizací ve vytipovávání akvizi ních p íležitostí a

jejich následné integraci do skupiny, zárove  se i da í zvyšovat prodeje ve

stávajících provozovnách a obsluhovat více zákazník .

Zlepšování: - snaha neustále kontinuáln  zlepšovat organizaci a dosahovat vyšší

úrovn  a lepších výsledk  než v minulosti.
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2.4.3 SWOT analýza

Obrázek 5: SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
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pružnost a osobní jednání se zákazníkem

angažovanost a podpora managementu

pro marketing a export

SLABÉ STRÁNKY
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3 Vlastní ešení

Hlavní a nejd ležit jší zdroje pro finan ní analýzu tvo í rozvahy, výkazy zisk  a

ztrát a výkazy Cash Flow. Hodnotil jsem ú etní období za roky 2004 až 2007.

3.1 Aplikace vybraných metod na datech firmy

3.1.1 Analýza absolutních ukazatel

3.1.1.1 VÝVOJ AKTIV

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv

(v tis. K ) 2004 2005 2006 2007
AKTIVA CELKEM 339 957 100 % 346 454 100 % 385 293 100 % 459 293 100 %
Stálá aktiva 98 865 29,08% 96 376 27,82% 103850 26,95% 92 463 20,13%
Ob žná aktiva 236 808 69,66% 245 292 70,80% 276 565 71,78% 363 968 79,25%
Ostatní aktiva 4 284 1,26% 4 786 1,38% 4878 1,27% 2 862 0,62%
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Graf . 1: Struktura celkových aktiv

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv

(v tis. K ) 2005 zm na v % 2006 zm na v % 2007 zm na v  %
AKTIVA CELKEM 346 454 6 497 1,91% 385 293 38 839 11,21% 459 293 74 000 19,21%
Dlouhodobý majetek 96 376 -2 489 -2,52% 103 850 7 474 7,76% 92 463 -11 387 -10,96%
Ob žná aktiva 245 292 8 484 3,58% 276 565 31 273 12,75% 363 968 87 403 31,60%
Zásoby 113 580 -17 111 -13,09% 117 458 3 878 3,41% 148 821 31 363 26,70%
Krátkodobé pohledávky 112 905 25 610 29,34% 141 212 28 307 25,07% 154 412 13 200 9,35%
Finan ní majetek 18 807 -15 -0,08% 17 895 -912 -4,85% 60 735 42 840 239,40%
Ostatní aktiva 4 786 502 11,72% 4 878 92 1,92% 2 862 -2 016 -41,33%
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Graf . 2: Vývoj absolutní výše aktiv

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Stálá aktiva
Stálá aktiva by m la tvo it u obchodního podniku menší ást celkových aktiv, což

potvrzuje v p edchozí kapitole uvedená vertikální analýza. Nejd ležit jší složkou

stálých aktiv (p es 98 %) je dlouhodobý hmotný majetek a v posledních letech tvo í

jeho hlavní podíl stavby a pozemky. Podíl stálých aktiv na celkových aktivech se

v prvních t ech letech mírn  snižoval, v roce 2007 došlo k razantn jšímu poklesu, který

inil v absolutní hodnot  p es 11 mil. K .

Tabulka 8: Struktura dlouhodobého majetku

(v tis. K ) 2004 2005 2006 2007
STÁLÁ AKTIVA 98 865 96 376 103 850 92 463
Dlouhodobý hmotný majetek 100,00% 98,56% 98,92% 99,28%
Pozemky 16,57% 16,99% 16,49% 18,48%
Stavby 71,60% 71,22% 72,15% 69,68%
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 7,42% 6,17% 6,00% 6,75%
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 0,57% 0,70% 1,49% 1,73%
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 3,84% 3,47% 2,79% 2,64%
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 1,44% 1,08% 0,72%
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Ob žná aktiva
Pro obchodní podniky je specifické, že mají vyšší podíl ob žných aktiv na

celkových aktivech a podle vertikální analýzy rozvahy Wolseley CZ tyto charakteristiky
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Tabulka 9: Struktura ob žných aktiv

(v tis. K ) 2004 2005 2006 2007
OB ŽNÁ AKTIVA 236 808 245 292 276 565 363 968
Zásoby 55,19% 46,30% 42,47% 40,89%
Krátkodobé pohledávky 36,86% 46,03% 51,06% 42,42%
Finan ní majetek 7,95% 7,67% 6,47% 16,69%
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Zásoby
V zásobách bylo v roce 2007 vázáno 149 mil. K , což tvo í podíl 32 % z celkové

sumy aktiv a 42 % z celkové sumy ob žných aktiv. P i analýze celé sledované asové

ady lze sice identifikovat mírný r st absolutních hodnot zásob, relativní podíl na

celkových ob žných aktivech ovšem zna  klesá – rozdíl mezi lety 2004 a 2007 je p es

14%. Lze tedy vid t, že snaha managementu o snižování stavu zásob je úsp šná. Oproti

tomu tlak na snižování doby obratu zásob již tak úsp šný není.

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky tvo í spolu se zásobami v tšinovou ást ob žných aktiv.

i horizontální analýze zásob jsem zjistil, že trend výše zásob je klesající. Naopak p i

horizontální analýze krátkodobých pohledávek je tento trend naopak dlouhodob

rostoucí. V roce 2007 byla absolutní výše krátkodobých pohledávek 154 412 tis. K ,

což prakticky znamená vyrovnání s absolutní výší stavu zásob.

Finan ní majetek
edstavuje nejmenší ást ob žných aktiv, ale p itom ást nejlikvidn jší.

Relativn  vysoká absolutní i relativní hodnota finan ního majetku ve Wolseley s.r.o. má

pozitivní vliv na likviditu podniku, která se obecn  drží nad doporu ovanými

hodnotami.

Absolutní hodnota finan ního majetku v roce 2007 inila 60 735 tis. K , což je ve

srovnání s minulými t emi lety velmi citelný nár st – v roce 2006 inila absolutní výše

finan ního majetku 17 895 tis., to znamená r st o 240%. Nejvyšší podíl na finan ním

majetku mají finan ní prost edky na bankovních ú tech.
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3.1.1.2 VÝVOJ PASIV

Tabulka 10: Vertikální analýza pasiv

(v tis. K ) 2004 2005 2006 2007
PASIVA CELKEM 339 957 346 454 385 293 459 293

Vlastní kapitál 17,45% 19,61% 20,12% 64,52%
Cizí zdroje 82,32% 80,39% 79,88% 35,48%
Ostatní pasiva 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Z tabulky . 10 je jednozna  vid t nemalý nár st vlastního kapitálu a sou asný

pokles cizích zdroj . Toto je zap in no vkladem 260 000 tis. K  do Vlastního kapitálu

spole níkem.

Graf . 3: Struktura celkových pasiv

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Tabulka 11: Horizontální analýza pasiv

(v tis. K ) 2005 rozdíl v % 2006 rozdíl v % 2007 rozdíl v %
PASIVA CELKEM 346 454 6 497 1,91% 385 293 38 839 11,21% 459 293 74 000 19,21%

Vlastní kapitál 67 933 8 596 14,49% 77 513 9 580 14,10% 296 352 218 839 282,33%

Základní kapitál 180 000 0 0,00% 180 000 0 0,00% 180 000 0 0,00%

Kapitálové fondy 0 0 - 0 0 - 260 000 260 000 -

Rezervní fondy, ned lit.
fond a os. fondy ze zisku 5 406 0 0,00% 5 836 430 7,95% 6 315 479 8,21%

Výsledek hospoda ení
minulých let

-126 069 -7 536 -6,36% -117 903 8 166 6,48% -108 802 9 101 7,72%

Výsledek hospoda ení
žného ú etního období 8 596 16 132 214,07% 9 580 984 11,45% -41 161 -50 741 -529,66%

Cizí zdroje 278 521 -1 337 -0,48% 307 780 29 259 10,51% 162 941 -144 839 -47,06%

Rezervy 7 125 1 063 17,54% 1 539 -5 586 -78,40% 2 362 823 53,48%

Krátkodobé závazky 127 436 12 681 11,05% 134 098 6 662 5,23% 160 579 26 481 19,75%

Bankovní úv ry a výpomoci 143 960 -15 081 -9,48% 172 143 28 183 19,58% 0 -172 143 -100,0%

Ostatní pasiva 0 -762 -100,0% 0 0 - 0 0 -

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Graf . 4: Struktura vlastního kapitálu

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Vlastní kapitál
Vlastní kapitál se v prvních t ech sledovaných letech podílí na celkových pasivech

zhruba jednou p tinou a má mírn  rostoucí tendenci, kdy mezi lety 2004 – 2005 a

2005 – 2006 podíl na celkových pasivech rostl zhruba o 14%. V roce 2006 vzrostly

neuhrazené ztráty spole nosti polovinu jejího základního kapitálu, proti emuž

Wolseley CZ musela dle Obchodního zákoníku p ijmout opat ení na ešení situace

– proto bylo v roce 2007 rozhodnuto o navýšení vlastního kapitálu spole ností.

Cizí zdroje

Graf . 5: Struktura cizích zdroj

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Podíl cizích zdroj  na celkových pasivech do zna né míry kopíruje zvyšování

základního kapitálu spole nosti, kdy v prvních t ech letech se podíl na celkových

pasivech pohyboval kolem 80 % a v roce 2007 klesá pod hranici 35 %. Tento pokles je

zap in n jednorázovým vkladem 260 mil. K  a navýšení vlastních zdroj .

Bankovní úv ry
Bankovní úv ry tvo ily v prvních t ech let v tšinovou ást cizích zdroj  a podílely

se na nich 50% - 60%. Absolutní hodnota úv  byla v roce 2006 172 143 tis. K .

V dalším období již spole nost žádných bankovních úv  nevyužila a všechny splatné

úv ry ádn  uhradila. Proto je v posledním roce p es 98 % cizích zdroj  tvo eno

krátkodobými závazky. D vodem omezení využití bankovních úv  je jednorázové

navýšení vlastního kapitálu o 260 mil. K , což výrazn  zm nilo strukturu celkových

pasiv i nutnost využívání cizích zdroj .

Závazky
Spole nost nemá žádné dlouhodobé závazky. V absolutní výši krátkodobých

závazk  lze sledovat rostoucí trend. Dramatický r st podílu krátkodobých závazk  na

cizích zdrojích v roce 2007 pouze zm nil strukturu cizích zdroj , sou asn  i rostla jejich

absolutní hodnota - o 26 481 tis. K  Krátkodobé závazky jsou tvo eny nejvíce závazky

z obchodního styku.

3.1.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatel

3.1.2.1 ANALÝZA VÝKAZ  ZISK  A ZTRÁT

Výkaz zisk  a ztrát (výsledovka) pat í, spolu s rozvahou, ke dv ma základním

etním doklad m a jejím hlavním smyslem je na základ  srovnání všech výnos  a

náklad  zjišt ní hospodá ského výsledku podniku.

Vývoj náklad  a tržeb za zboží
Vývoj náklad  i tržeb za jednotlivé roky je zachycen v následujícím grafu.



59

Graf . 6: Tržby a náklady na prodané zboží, Obchodní marže

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Obchodní marže
Obchodní marže se vypo ítá jako rozdíl tržeb z prodeje zboží a náklad  na n

vynaložených. V roce 2005 roste obchodní marže o 5,1 %, v následujícím roce ale

dochází k jejímu poklesu o 3,7 %, který je zp sobem pomalejším r stem tržeb a naopak

rychlejšímu r stu náklad . V roce 2007 nastává op t r st – 9,53 %.

idaná hodnota
idaná hodnota ukazuje, jakou ást tržeb si je podnik schopen udržet. Vypo ítá

se jako sou et obchodní marže a výkon  minus výkonová spot eba. Od roku 2005 lze

vid t negativní trend snižování p idané hodnoty podniku, která v roce 2007 byla pouze

6,5% tržeb. V absolutních íslech byl podnik schopen v roce 2004 vyprodukovat

idanou hodnotu ve výši 46 563 tis. K  a v roce 2007 46 406 tis. K . Tento výsledek

lze interpretovat tak, že p i tém  11% r stu tržeb se v absolutní hodnot  snížila p idaná

hodnota o 0,34%.

Graf . 7: Vývoj p idané hodnoty k tržbám

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Mzdové náklady
Z výkazu zisk  a ztrát, který se nachází v p ílohové ásti této práce, mohu z

vývoje mzdových náklad  vysledovat, že ani v jednom roce nedošlo k jejich snížení.

Spole nost tedy každým rokem vyplácí v tší sumu pen z na mzdách pro své

zam stnance. Pro objektivn jší srovnání jednotlivých období jsem p evedl celkové

mzdové náklady na mzdové náklady na jednoho zam stnance, protože b hem

sledovaného období se po et zam stnanc  m nil.

Z grafu . 8 je patrné, že mzdové náklady na jednoho zam stnance neustále

rostou, zejména b hem posledního roku, kdy mzdové náklady vzrostly o 8,2 %, i když

celkový podíl osobních náklad  v celkových provozních nákladech klesl.

Graf . 8: Mzdové náklady na 1 zam stnance

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Provozní výsledek hospoda ení
Provozní výsledek hospoda ení je rozdílem mezi provozními výnosy a

provozními náklady. B hem prvních t ech let byly výsledky kladné. V roce 2005 se

zvýšil provozní výsledek hospoda ení o 11 726 tis. K . V roce 2006 se výsledek

hospoda ení snížil na 10 919 tis. K ., což znamenalo pokles o 13%. Rok 2007 znamenal

prudký pokles na ztrátu 32 138 tis. K .

Finan ní výsledek hospoda ení
Finan ní výsledek hospoda ení závisí na zp sobu financování podniku a dalšími

finan ními operacemi a vypo ítá se jako rozdíl finan ních výnos  a finan ních náklad .

V roce 2004 inil finan ní výsledek hospoda ení ztrátu ve výši 4 102 tis. K . V roce

2005 se situace zlepšila a podnik vykázal zisk ve výši 3 700 tis. K , stejn  jako v roce
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Výsledek hospoda ení za b žnou innost
Výsledek hospoda ení za b žnou innost je dán sou tem provozního výsledku

hospoda ení a finan ního výsledku hospoda ení, který je snížen o da  z p íjm  z b žné

innosti. Výsledek hospoda ení za b žnou innost v roce 2004 skon il ztrátou ve výši

7 536 tis. K . V následujících letech se podnik ze ztráty dostal a v roce 2005 vykázal

zisk 8 586 tis. K . V roce 2006 se zisk zvýšil o 11,5 % na 9 580 tis. K , což je nejlepší

výsledek b hem celé historie podniku. Navzdory tomu byla v roce 2007 vykázána ztráta

ve výši 41 161 tis. K , což je nejhorší výsledek hospoda ení v historii.

Jelikož Wolseley CZ nemá v uvedené dob  žádné mimo ádné náklady ani výnosy,

jsou výsledky hospoda ení za b žnou innost a výsledky hospoda ení za ú etní období

totožné. Provozní výsledek hospoda ení, Finan ní výsledek hospoda ení a Výsledek

hospoda ení za b žnou innost jsou znázorn ny na následujícím grafu.

Graf . 9: Vývoj provozního hospodá ského výsledku, finan ního hospodá ského
výsledku a výsledku hospoda ení za b žnou innost

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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istý pracovní kapitál by se m l p ibližn  rovnat hodnot  zásob. Jejich podíl

PK/Zásoby)>1 krajn  p ijatelnou hodnotou je udávána hodnota 0,7. Ve firm

Wolseley CZ se v letech 2004 až 2006 hodnota PK pohybuje v záporných íslech (až -

0,28), což jasn  signalizuje negativní finan ní situaci, nestabilitu a další pot ebu cizího

kapitálu. Vysoký nár st PK v roce 2007 je zap in n zejména r stem ob žných aktiv

a sou asn  snížením cizích zdroj  a kapitálovým vkladem.

Tabulka 12: istý pracovní kapitál

(v tis. K ) 2004 2005 2006 2007
Ob žná aktiva 236 808 245 292 276 565 363 968
Krátkodobé cití zdroje 273 796 271 396 306 241 160 579
Krátkodobé závazky 114 755 127 436 134 098 160 579
Krátkodobé bankovní úv ry 159 041 143 960 172 143 0

PK -36 988 -26 104 -29 676 203 389
podíl PK/Zásoby -0,28 -0,23 -0,25 1,37
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

3.1.2.3 CASH FLOW68

Tabulka 13: P ehled výkazu Cash flow

(v tis. K ) 2004 2005 2006 2007
istý pen žní tok z provozní innosti -5 853 -3 190 -36 933 -6 725
istý pen žní tok z investi ní innosti -18 078 -4 195 -13 336 -3 989
istý pen žní tok z finan ní innosti 0 0 0 145 880

Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na
za átku období 13 769 -10 162 -17 547 -67 816

Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na
konci období -10 162 -17 547 -67 816 67 350

ISTÉ ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ PEN ŽNÍCH
PROST EDK  A PEN ŽNÍCH EKVIVALENT -23 931 -7 385 -50 269 135 166

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Po prostudování dosažených hodnot cash-flow z tabulky je z ejmé, že již od roku

2004 se podnik potýká s finan ními problémy, a že každoro  dochází k úbytku

pen žních prost edk . Vývojový trend v prvních t ech letech tedy jasn  dokazuje, že

podnik sp je do situace, kdy mu nedostate ná pen žní zásoba již neumožní dále

podnikat. Stejn  tak jako u PK, tak i v p ípad  cash flow je rok 2007 pro podnik

záchranou, v podob  kapitálového vkladu spole níkem.

68 Kompletn  zpracovaný výkaz o pen žních tocích je v p íloze . 3
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3.1.3 Analýza pom rových ukazatel

3.1.3.1 UKAZATELE RENTABILITY

Rentabilita vyjad uje míru zisku z investic vložených do podnikání. Obecn  by

la dosahovat minimáln  míru zisku do bezrizikové investice, což jsou státní cenné

papíry tj. dluhopisy, obligace a státní pokladni ní poukázky plus rizikovou prémii.

Kdyby tomu tak nebylo a rentabilita by dlouhodob  dosahovala míry nižší, investo i by

nebyli ochotni podstupovat riziko spojené s podnikáním a investovali by své prost edky

práv  do státních cenných papír .

Vypo ítané hodnoty základních ukazatel  jsou uvedeny v tabulce, a zvýrazn ny

tmav  hn dou barvou. V závorce je uvedeno, ze kterého zisku bylo po ítáno.

Tabulka 14: P ehled ukazatel  rentability

 (v tis. K ) 2 004 2 005 2 006 2 007
EBIT 719 20 615 19 705 -31 519
EBT -3 277 16 251 14 714 -34 303
EAT -7 536 8 596 9 580 -41 161
ROA – Rentabilita celkového kapitálu (z EAT+nákl úroky) -1,04% 3,74% 3,78% -8,36%
ROI – Rentabilita vloženého kapitálu (z EBIT) 0,21% 5,95% 5,11% -6,86%
ROE  – Rentabilita vlastního kapitálu (z EAT) -12,70% 12,65% 12,36% -13,89%
ROCE – Rentabilita dl. investovaného kapitálu (zEAT+ n.ú) -5,35% 17,27% 18,43% -12,85%
ROS  – Rentabilita tržeb (z EBIT) 0,11% 3,16% 3,02% -4,41%
PMOS  – Ukazatel ziskové marže (z EAT) -1,17% 1,32% 1,47% -5,76%
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Graf . 10: Vývoj vybraných pom rových ukazatel

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE
Rentabilita vlastního kapitálu ROE se v letech 2005 a 2006 drží na dobré úrovni,

mezi 12-13%. To je v porovnání s historií podniku nejlepší výsledek, kterého kdy

podnik dosáhl. S rentabilitou vlastního kapitálu m l, a v podstat  i má dodnes,

dlouhodob  problémy. Jasn  to potvrzuje rekordní pokles v roce 2007 na hodnotu tém

-14%. P inou je jednozna  r st provozních náklad , p edevším však t chto položek

výkazu: Ostatní provozní náklady a Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní

oblasti a komplexních náklad  p íštích období.

Rentabilita celkového kapitálu ROA
Ukazatel ROA vypovídá o produk ní síle veškerých aktiv a odráží skute nost,

s jakou ú inností pracuje celkový kapitál vložený do podniku. ím je ukazatel vyšší,

tím je to pro podnik výhodn jší. V roce 2005 a 2006 došlo k r stu rentability celkového

kapitálu na 3,74% a 3,78%, ale v roce 2007 op t dochází k dramatickému snížení

rentability celkového kapitálu, a to až na -8,36%.

Rentabilita tržeb ROS
Ukazatel rentability tržeb se vypo ítá jako podíl EBIT a tržeb. Jelikož tržby

hem sledovaného období rostly jen velmi málo, je hodnota ukazatele ovlivn na

zejména výší EBIT. V roce 2004 je rentabilita tržeb tém  nulová, v následujících dvou

letech se držela t sn  nad hodnotou 3% a v dalším období následuje dramatické snížení

rentability na -4,4%.

3.1.3.2 UKAZATELE AKTIVITY

Tabulka 15: P ehled ukazatel  aktivity

2 004 2 005 2 006 2 007
Obrat celkových aktiv 1,90 1,88 1,69 1,56
Obrat dlouhodobého majetku 6,52 6,76 6,28 7,73
Obrat zásob 4,93 5,74 5,55 4,80
Vázanost celkových aktiv 0,53 0,53 0,59 0,64
Relativní vázanost stálých aktiv 0,15 0,15 0,16 0,13
Doba obratu zásob 73 63 65 75
Doba obratu pohledávek z obchodního styku 46 59 73 72
Doba obratu krátkodobých závazk 64 70 74 81
Doba obratu obchodních dluh 21 27 34 69
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Graf . 11: Vývoj vybraných ukazatel  aktivity

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio)
Po et obrátek celkových aktiv za rok p edstavuje obrat kapitálu, tedy kolikrát

vstoupí do procesu dosahování tržeb. Tento ukazatel má významný vliv na rentabilitu

aktiv a podnik by se m l proto snažit o zvyšování tohoto ukazatele.

Z vypo ítaných hodnot je patrné, že dochází k postupnému snižování, tedy

k negativnímu trendu. V prvních t ech letech se hodnoty pohybují ješt  v doporu ených

mezích, ale v roce 2007 se vypo tená hodnota blíží hodnot , od které je již nutné

prov it, jestli není možné vložený majetek redukovat. Negativní trend je zap in n

rychlejším r stem aktiv než tržeb podniku.

Doba obratu zásob
Ukazatel doby obratu zásob ukazuje dobu, po jakou jsou zásoby v podniku

vázány. Obecn  je tlak co nejnižší dobu vázanosti, protože v zásobách má podnik

vázány své finan ní prost edky. Zvýšení obratu zásob m že mít za následek zvyšování

zisku nebo alespo  snižování kapitálové náro nosti p i dosažení stejného zisku.

V roce 2004 byly v podniku zásoby vázány 73 dn  (v USA je pr r asi 40 dn ).

V roce 2005 došlo ke zlepšení na hodnotu 63 dn . V dalším roce se hodnota ukazatele

skoro nezm nila, ale v roce 2007 už hodnota vzrostla na 75 dn . D vodem zhoršení

žou být odbytové problémy, které mohou být vyvolány zhoršením prodejnosti

výrobku i existující fází hospodá ského cyklu.

Doba obratu pohledávek
Udává dobu, po jakou jsou odb ratelé podniku dlužni. Podnik by se m l snažit

tuto dobu maximáln  zkracovat na základ  svých obchodních podmínek.

73

63 65

75

46

59

73 72

21
27

34

69

20

30

40

50

60

70

80

2 004 2 005 2 006 2 007

(dny)
Doba obratu zásob

Doba obratu
pohledávek z
obchodního styku

Doba obratu
obchodních dluh



66

Z grafu lze vy íst velmi negativní r st doby obratu pohledávek od roku 2004 až

do roku 2006, kdy doba obratu pohledávek iní 73 dní. Místo požadovaného snižování

doby obratu pohledávek tedy dochází k jejich dlouhodobému r stu, což podstatn

zvyšuje kapitálovou náro nost podniku.

Doba obratu obchodního dluhu
Tento ukazatel ur uje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich

úhradou a také dobu, po kterou podnik zadržuje a dále využívá takto získaných

pen žních prost edk . Je pot eba zajistit, aby byl podnik v dob  splatnosti platebn

schopný.

3.1.3.3 UKAZATELE LIKVIDITY

Tabulka 16: P ehled ukazatel  likvidity

2 004 2 005 2 006 2 007
žná likvidita 0,86 0,90 0,90 2,27

Pohotová likvidita 0,39 0,49 0,52 1,34
Okamžitá likvidita 0,07 0,07 0,06 0,38

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Graf . 12: Vývoj ukazatel  likvidity

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

žná likvidita
Tzv. Likvidita 3. stupn . Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát pokrývají ob žná

aktiva krátkodobé závazky. Minimální doporu ená hodnota tohoto ukazatele by m la

být nad 1,5 (u finan  zdravých firem mezi 2 a 3) Tuto minimální doporu enou

hodnotu podnik splnil jen v roce 2007, a to po výrazném zlepšení na kone nou
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hodnotou 2,7. P inou bylo zvýšení ob žných aktiv – zejména zásob a pen žních

prost edk  na bankovních ú tech.

V letech 2004 – 2006 podnik minimální hodnotu nedosahuje, což znamená, že

financuje dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji a nemá tedy dostatek pohotových

zdroj  k vyrovnání v nejbližší dob  splatných dluh . istý pracovní kapitál se v t chto

letech pohybuje v záporných hodnotách.

Pohotová likvidita
Tzv. Likvidita 2. stupn . Pro výpo et ukazatele jsem z itatele odstranil nejmén

likvidní ást ob žných aktiv – zásoby a dlouhodobé pohledávky. Hodnota ukazatele by

la být v tší než 1. Doporu ená hodnota byla op t spln na pouze v roce 2007.

Hotovostní likvidita
Tzv. Likvidita 1. stupn . Hotovostní ( asto také Okamžitá) likvidita m í

schopnost podniku hradit práv  splatné dluhy. Hodnota ukazatele by m la být v tší než

0,2.  V prvních t ech letech je úrove  hotovostní likvidity pod doporu enou hodnotou a

má klesající tendenci. V roce 2007 ovšem hodnota ukazatele roste na 0,38. R st je

evážn  zap in n r stem pen žních prost edk  na bankovních ú tech z 12 562 tis. K

na 56 624 tis. K .

3.1.3.4 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI

Ukazatelé zadluženosti reflektují pom r mezi cizími a vlastními zdroji

financování spole nosti. íkají, v jakém rozsahu firma používá pro své financování

dluhy. Vyvážený pom r zadluženosti k vlastním zdroj m kladn p sobí na zvýšení

hodnoty a rentability firmy. Rizikem ovšem bývá nár st rizika finan ní nestability.

Míra celkové zadluženosti (Debt Ratio)
Tento ukazatel bývá asto nazýván jako ukazatel v itelského rizika, nebo  s jeho

stem roste riziko, že p i platební neschopnosti v itelé o vložený kapitál p ijdou. Proto

itelé preferují nízkou míru zadluženosti.

Míra zadlužení k celkovým aktiv m se v analyzovaném podniku v prvních t ech

letech pohybuje kolem 0,80. Podle zahrani ní literatury je tato hodnota považována za
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již rizikovou, ale protože žádná hodnota nep esáhla hodnotu 1 (tzn. dluhy nep esáhly

aktiva), tak se nejedná o p edlužený podnik. V roce 2007 lze sledovat výrazné snížení

celkové míry zadluženosti tém  na hodnotu 0,30, která je považována za nízkou.

Tabulka 17: P ehled ukazatel  zadluženosti

2004 2005 2006 2007
Míra celkové zadluženosti 0,82 0,80 0,80 0,35
Koeficient zadluženosti 4,72 4,10 3,97 0,55
Úrokové krytí 0,18 4,72 3,95 -11,32
Finan ní samostatnost 0,18 0,20 0,20 0,65
Finan ní páka 5,73 5,10 4,97 1,55
Ukazatel p ekapitalizování 0,60 0,70 0,75 3,21
Ukazatel podkapitalizování 1,49 1,28 1,31 0,31
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Graf . 13: Míra celkové zadluženosti a Finan ní samostatnost podniku

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Finan ní samostatnost podniku (Equity Ratio)

Jedná se o kvótu vlastního kapitálu, ukazatel je asto též ozna ován jako

koeficient samofinancování a vyjad uje podíl vlastního kapitálu z celkového kapitálu.

ím je jeho hodnota vyšší, tím lepší možnosti financování podnik má.

V letech 2004 – 2006 se v podniku pohybuje hodnota pod minimální

doporu ovanou hodnotou 0,30, pouze rok 2007 vykazuje pozitivní výsledek vysoko na

požadovanou ideální hodnotou.

Úrokové krytí (Times Interest Earned Ratio)
V dob e fungujícím podniku se hodnoty tohoto ukazatele pohybují mezi 6 až 8 a

hodnoty v rozmezí 2 až 4 jsou považovány za rizikové. Pouze v letech 2005 a 2006 jsou

hodnoty tohoto ukazatele v p ijatelných mezích, oproti roku 2004 došlo k výraznému

zlepšení. Rok 2007 vykazuje zápornou hodnotu, p inou je záporný hosp. výsledek.
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Krytí dlouhodobého majetku
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem:

je ukazatel, který umož uje zjistit ekapitalizování podniku, tedy nedostate né

používání cizích zdroj . Doporu ovanou hodnotou je hodnota 0,7. Hodnoty v letech

2004, 2005 a 2006 se pohybují kolem této hodnoty. V roce 2007 ovšem dochází

k p ekapitalizování podniku, hodnoty ukazatele mnohonásobn  p evyšují hodnotu 1,0.

inou je jednozna  vklad 260 mil. K  do vlastního jm ní spole níkem a vlastní

kapitál se tak také stal zdrojem ke krytí ob žných aktiv.

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji:
je ukazatel, který umož uje zjistit podkapitalizování podniku, tedy zna né

zadlužení krátkodobými dluhy. K tomu dochází, když je jeho hodnota vyšší než 1,0. K

podkapitalizování podniku dochází v letech 2004, 2005 i 2006. V roce 2007 došlo

k výraznému poklesu této hodnoty pod mezní hodnotu 1,0 a dlouhodobý majetek již

není kryt krátkodobými dluhy (podnik není podkapitalizovaný), což je ve v tšin

ípad  menším zlem, než p ekapitalizování, ke kterému v tomto roce došlo.

Graf . 14: Krytí dlouhodobého majetku

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

3.1.3.5 UKAZATELE NA BÁZI CASH FLOW

Hlavním cílem analýzy na bázi cash flow je zachytit jevy signalizující platební

potíže a posoudit, kam sp je finan ní situace podniku Pro analýzu je nezbytné vymezení
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nejvýznamn jší se považuje cash flow z provozní innosti, protože je základním

zdrojem financování vytvo eným vlastní inností.

Tabulka 18: P ehled ukazatel  na bázi cash flow

2004 2005 2006 2007
Rentabilita tržeb z cash flow -0,014 0,020 -0,034 -0,057
Úrokové krytí z cash flow -2,285 2,993 -4,452 -14,737
Likvidita z cash flow -0,033 0,048 -0,073 -0,256

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Rentabilita tržeb z cash flow
Tento ukazatel vyjad uje finan ní výkonnost podniku. Pokud jeho hodnota klesá,

znamená to bu  zvýšený objem tržeb, nebo snížení vnit ního finan ního potenciálu

podniku. Je mén  ovlivn n investi ními cykly a stupn m odepsanosti stálých aktiv, a

proto je vhodné ho použít jako dopl kový ukazatel k rentabilit  tržeb na základ  zisku.

Rentabilita tržeb z cash flow dosahuje v letech 2004, 2006 a 2007 záporných

hodnot, nebo  cash flow z provozní innosti (dosazované do itatele) bylo záporné.

V roce 2005 je rentabilita tržeb z cash flow kladná. Pro porovnání, ve stejném roce byla

rentabilita tržeb na bázi zisku p ed zdan ním a úroky ROS = 3,16% a rentabilita tržeb

na bázi zisku po zdan ní PMOS = 1,32%.

3.2 Testování finan ního zdraví spole nosti

Nespornou výhodou p inných ukazatel  rentability je, že lze identifikovat

objektivní vazby mezi nimi a vliv zm n hodnot jednotlivých p inných ukazatel  na

zm nu hodnoty ukazatele rentability. Nej ast ji používanou soustavou ukazatel  je

pyramidový rozklad Du Pont v, jehož diagram a rozklad za rok 2007 ve spole nosti

Wolseley CZ jsem zpracoval v následující kapitole.
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3.2.1 Du Pont v pyramidový rozklad ukazatel

Obrázek 6: Diagram Du Pont za r. 2007

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Rozklad ukazatele ROE dle Du Ponta pro rok 2007:

Podnik dosahuje rentability celkového kapitálu r znými kombinacemi ziskové

marže a obratu celkových aktiv. Obecn  lze íci, že ím v tší je zisková marže, tím lépe.

Ale vždy bychom ji m li posuzovat s ohledem na celkový objem tržeb a rychlost obratu

celkových aktiv. Protože i když podnik dosahuje nižší hodnoty ziskové marže, ale

zárove  dosahuje vysokého obratu aktiv a vysokého objemu tržeb, m že to pro n j být

výhodn jší, než kdyby tomu bylo naopak.
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3.2.2 Quick test

Tabulka 19: Quick test

2004 2005 2006 2007
Kapitálová síla 3 3 2 1
Zadlužení 5 3 5 5
Finan ní výkonnost 5 4 5 5
Výnosnost 5 4 4 5
Finan ní stabilita podniku 4 3 3,5 3
Výnosová situace podniku 5 4 4,5 5
Výsledná známka 4,5 3,5 4 4

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Graf . 15: Výsledky Quick testu

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Na základ  výsledk  získaných aplikací Kralickova Quick testu na spole nost

Wolseley CZ je patrné, že se výsledek hospoda ení mezi lety 2004 a 2005 mírn  zlepšil

a to zejména díky r stu CF z provozní innosti. Od roku 2006 se hodnota ukazatele drží

na hodnot  4, což lze interpretovat jako špatné výsledky a podnik se proto adí

k podnik m sp jícím k bankrotu.

3.2.3 Index bonity

Tabulka 20: Index bonity

2004 2005 2006 2007
Index bonity 0,32 1,17 0,88 -0,85
Hodnocení ur ité problémy dobrá ur ité problémy špatná
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ
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Graf . 16: Vývoj indexu bonity

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Z grafu vývoje indexu bonity spole nosti Wolseley CZ lze sledovat zhoršující se

trend. V roce 2005 je podnik dle výsledkové tabulky hodnocen jako dobrý s hodnotou

IB = 1,17. V roce následujícím se hodnota IB o 0,29 snížila, což má za následek p esun

mezi podniky s ur itými problémy. Nejhoršího hodnocení bylo dosaženo v roce 2007,

hodnota IB se snížila o 1,73 a poprvé se tak dostává do záporných hodnot. Tento

nemalý pád ho tak za adil mezi špatné podniky.

3.2.4 Altman v index finan ního zdraví

Tabulka 21: Altman v index finan ního zdraví

2004 2005 2006 2007
A = istý pracovní kapitál / celková aktiva -0,109 -0,075 -0,077 0,443
B = kumulovaný nerozd lený zisk minulých let / CA -0,022 0,025 0,025 -0,090
C = EBIT / celková aktiva 0,002 0,060 0,051 -0,069
D = ú etní hodnota vlastního kapitálu / dluhy 0,175 0,196 0,201 0,645
E = tržby / aktiva 1,895 1,881 1,692 1,556
A83 1,87 2,11 1,90 1,85
Hodnocení A83 šedá zóna šedá zóna šedá zóna šedá zóna
Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Podle všech výsledk , získaných z Altmanova indexu finan ního zdraví, se

podnik pohybuje v šedé zón  a není možno jednozna  ur it, kam v budoucnu vlastn

sm uje. V roce 2005 došlo k zlepšení indexu na 2,11, ale v roce 2006 se zase výše

indexu snižuje na úrove  1,9 a v roce 2007 na 1,85, což zna í sm ování podniku

k finan ním problém m. Jelikož byl ale výsledek hospoda ení v roce 2007 siln

ovlivn n jednorázovými ú etními operacemi, je možné se domnívat, že v p íštím roce

již tak silný pokles pokra ovat nebude.
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Graf . 17: Vývoj Altmanova indexu finan ního zdraví

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

3.2.5 IN test

Tabulka 22: Index IN01

2004 2005 2006 2007
A = aktiva / cizí zdroje 1,215 1,244 1,252 2,819
B = EBIT / nákladové úroky 0,180 4,724 3,948 -11,321
C = EBIT / aktiva 0,002 0,060 0,051 -0,069
D = výnosy / aktiva 1,895 1,881 1,692 1,556
E = ob žná aktiva / krátkodobé
dluhy 0,865 0,904 0,903 2,267

IN01 0,65 1,06 0,96 0,18

Hodnocení IN01 sp je k
bankrotu

netvo í
hodnotu

netvo í
hodnotu

sp je k
bankrotu

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Graf . 18: Vývoj Indexu IN01

Zdroj: Vlastní práce na základ  finan ních výkaz  Wolseley CZ

Výsledky indexu IN01 kopírují trend vývoje výsledk  indexu bonity. Po

úsp šném roce 2005, kdy index zaznamenal r st, dochází v roce 2006 mírný pokles.
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Spole nost se v obou letech 2005 i 2006 vyskytuje v „šedé zón “. Hodnota indexu

v roce 2007 je hluboko pod kritickou hodnotou 0,75 a podnik je tedy odsouzen

k bankrotu.

Krom  výše uvedených bonitních a bankrotních model  se v odborné literatu e

setkáváme s dalšími, mezi které pat í nap íklad Taffler v bankrotní model, Tamariho

model, Ekonomická p idaná hodnota, Beermanova diskrimina ní funkce. Vzhledem

k rozsahu práce však není možné se všemi modely zabývat.

3.3 Výsledky finan ní analýzy

V p edchozích kapitolách jsem provedl finan ní analýzu firmy Wolseley CZ.

Analýza byla provedena za ty i po sob  jdoucí ú etní období (roky 2004, 2005, 2006 a

2007). Z výsledk  provedené finan ní analýzy je vid t, že situace podniku není

v n kterých oblastech uspokojivá (zejména v oblasti rentability).

Proto se budu v následujících dvou kapitolách t mito oblastmi zabývat a postupn

posuzovat hodnoty jednotlivých ukazatel . Ze zpracovaných výsledk  a odhalených

vývojových trend  potom získám d ležitý podklad pro argumentaci navrhovaných

zlepšení a varovných signál  možných budoucích potíží.

3.3.1 Vyhodnocení jednotlivých ukazatel  finan ní analýzy

Podle horizontální analýzy aktiv je patrné, že výše aktiv neustále roste. Mezi

lety 2004 a 2005 pouze pozvolna, v následujících letech se ovšem dynamika zvyšuje,

kdy rozdíl mezi lety 2006 a 2005 je p es 11% a v následujícím období dokonce tém

20%. B hem 4 let tedy aktiva vzrostla tak ka o t etinu. V ideálním p ípad  by m lo být

tempo r stu aktiv nižší než tempo r stu tržeb.

Podíl stálých aktiv na aktivech celkových v letech 2004-2006 mírn  klesá, v roce

2007 je pokles již výrazný. Nejd ležit jší složkou stálých aktiv (p es 98 %) je

dlouhodobý hmotný majetek, který je p evážn  tvo en stavbami a pozemky.

Ob žná aktiva po celou dobu vykazují r st, a to jak absolutn , tak i relativn .

V roce 2007 došlo k prudkému nár stu OA (tém  o 7,5 procentního bodu). R st

zap inil p edevším r st krátkodobého finan ního majetku (240% r st oproti roku

2006). Sou asn  s r stem krátkodobého finan ního majetku, rostou i hodnoty
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krátkodobých pohledávek (zejména pohledávky z obchodních vztah ) a hodnoty zásob

(resp. zboží). P i analýze celé sledované asové ady stavu zásob, lze sice identifikovat

mírný r st absolutních hodnot (i když v roce 2005 došlo k malému poklesu), ale

relativní podíl na celkových ob žných aktivech ovšem po celé sledované období zna

klesá (rozdíl mezi lety 2004 a 2007 je p es 14%). Je tedy jasné, že snaha managementu

o snižování stavu zásob je úsp šná.

Analýza finan ních prost edk  z ro ních ú etních výkaz  má bohužel svá

omezení. Položka je velmi snadno ovlivnitelná ke dni uzáv rky, a proto nemusí

vypovídat o celkové situaci v podniku. Pro v rn jší obraz o situaci finan ního majetku

hem celého roku by proto byla vhodná analýza výkaz  zobrazující kratší asový

úsek – m sí ní i dokonce i kratší.

Z analýzy vývoje pasiv je jasn  vid t trend r stu jeho absolutních hodnot (stejn

jako u aktiv – platí tzv. bilan ní pravidlo). Jejich nár st je tedy, každoro  v tší

(zm na v roce 2007 je tém  20%). Struktura pasiv je v prvních t ech letech v podstat

beze zm n, podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech se pohybuje kolem 20%.

V roce 2007 se tento pom r rapidn  zvýší až k 65%. P inou je pen žitý vklad

spole níka a vznik rozvahové položky „Kapitálové fondy“ (260 mil. K ).

Vlastní kapitál roste v každém sledovaném období, mezi roky 2004 – 2005 a

2005 – 2006 je r st více než 14%. V roce 2006 vzrostly neuhrazené ztráty spole nosti

polovinu jejího základního kapitálu, proto bylo v roce 2007 rozhodnuto o navýšení

vlastního kapitálu spole ností Wolseley Eastern Europe, jako jediného spole níka

Wolseley CZ, p íplatkem mimo základní kapitál ve výši 260 mil. K .

Výše vlastního kapitálu je dlouhodob  negativn  ovliv ována výsledky

hospoda ení minulých let, kdy b hem celé historie podniku podnik dosáhl zisku pouze

ve 4 ze všech 13 období jeho innosti a to ješt  ve výši, která nebyla schopna pokrýt ani

ztráty z minulých let. Následkem toho byl podnik nucen zvyšovat sv j základní kapitál.

Ze stejného d vodu jako v p ípad  vlastního kapitálu, došlo v roce 2007

k velkému poklesu cizích zdroj . Firma v roce 2007 splatila všechny krátkodobé

bankovní úv ry, které již inily v roce 2006 172 mil. K  a podílely se tak více než 50%

na cizích zdrojích. Krátkodobé závazky, jež vklad spole níka nikterak neovlivnil, po

celé sledované období rostou (za poslední rok r st tém  20%).
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Rezervy dlouhodob  tvo í jen velmi malá ást cizích zdroj  (0,5% - 2,7%) a jsou

tvo eny v prvních dvou letech rezervou na da  z p íjmu a ostatními rezervami,

v posledních dvou letech pouze ostatními rezervami, p esn ji rezervami na dovolenou.

Tržby za prodej zboží jsou u obchodních spole ností hlavním zdrojem zisku. Ve

sledovaném období mají tržby rostoucí trend, i když velice pozvolný. Mezi lety 2004 a

2005 rostly o 1,23%, mezi lety 2006 a 2005 jen o 0,03%. Vyšší r st lze identifikovat

v roce 2007, kdy tržby vzrostly tém  o 11%. Ve srovnání s r stem trhu, který rostl

meziro  mezi 4-7% pokládám r st tržeb mezi lety 2004 – 2006 za naprosto

nedostate ný.

Náklady vynaložené na prodané zboží kopírují tržby za zboží. Náklady v prvních

ech letech rostou velice mírn  do 1%, v roce 2007 o 9,56%. Absolutní výše náklad  na

prodané zboží vzrostla od roku 2004 do roku 2007 o 58 385 tis. K . Tržby za stejné

období vzrostly jen o 70 422 tis. K . Celkové mzdové náklady i mzdové náklady na

jednoho zam stnance každoro  rostou a to i p es fakt, že celkový podíl osobních

náklad  v celkových provozních nákladech klesl.

Protože jsou výsledky hospoda ení  za b žnou innost v prvním a posledním roce

v „ ervených íslech“, podrobím tyto ukazatele hlubší analýze, abych identifikoval

vody jejich negativního vývoje.

Hlavními faktory, které špatné výsledky v roce 2007 zp sobily, jsou zejména tyto:

- P idaná hodnota – její r st (resp. pokles o -0,34% v letech 2004 až 2007) je vzhledem

k r stu tržeb o 11% nedostate ný. Absolutní hodnoty tohoto ukazatele jsou v obou

letech tém  totožné, zatímco výkonová spot eba prudce vzrostla (o 18,5%). V roce

2004 je pom r p idané hodnoty k tržbám 7,2% a v posledním roce již iní p idaná

hodnota pouze 6,5% tržeb a to došlo v roce 2005 k r stu na 8%.

- Osobní náklady – z výsledk  horizontální analýzy je evidentní, že u této nákladové

položky došlo mezi lety 2004 a 2007 k významnému r stu (o 23,6%), zejména pak u

mzdových náklad .

- Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti – relativní nár st této

položky v rozmezí let 2004 a 2007 dosáhl ty ciferného ísla (1196%). V absolutním

vyjád ení však nár st tohoto ukazatele již tak dramaticky nevypadá, ale i p esto hraje

významnou roli na negativním hospodá ském výsledku. Jedná se o nár st o tém  33
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mil. K . Tvorba takovýchto opravných položek je jednorázovou akcí, která by nem la

mít dlouhodob jší negativní vliv.

- Ostatní provozní náklady – tato nákladová položka se vyzna uje vysokou volatilitou

svých hodnot. A to ve všech po sob  jdoucích letech. Prudký nár st st ídá stejn  velký

pokles, s tím, že v posledním roce je r st maximální (o 179%). Bohužel jsem se již o

struktu e této položky bližší informace nedozv l, proto není možné ji dále analyzovat.

Tyto ty i faktory se asi nejvíce podílely na propadu provozního hospodá ského

výsledku, který se ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo dosaženo zisku, propadl tém  o

-400% na historicky nejvyšší ztrátu -32 138 tis. K . Svou roli jist  také sehrál pokles

položky ostatních finan ních výnos , který v roce 2007 byl -63%. Bohužel ani o této

položce jsem se nic podrobn jšího nedozv l.

Hodnoty istého pracovního kapitálu se krom  roku 2007 pohybují v záporných

hodnotách, podnik tedy nedisponuje žádným volným kapitálem, pot ebným pro zajišt ní

hladkého pr hu hospodá ské innosti. Všechna ob žná aktiva jsou tak blokována na

brzkou úhradu krátkodobých dluh  (ani to ale nesta í - ást krátkodobých dluh  není

kryta). Podnik je vystaven možné platební neschopnosti a v o ích v itel  ztrácí dobrou

pov st.

V roce 2007 je již velikost istého pracovního kapitálu na uspokojivé úrovni (více

než 200 mil. K ) a jeho pom r k zásobám taktéž spl uje doporu ované meze. Podniku

už z tohoto hlediska platební neschopnost nehrozí. Dlouhodobý kapitál p esahuje stálá

aktiva a vzniklý p ebytek je k dispozici pro financování b žné innosti. Kapitálový

vklad spole níka byl pot ebnou záchranou blížící se finan ní krize podniku, která je

patrná i z vývoje ukazatele cash-flow, jehož hodnoty se hlavn  za rok 2006 výrazn

propadly do záporných ísel. Stejn  tak jako u PK, tak i v p ípad  cash-flow je rok

2007 pro podnik záchranou - v podob  kapitálového vkladu spole níka.

Vývoj všech ukazatel  rentability má ve sledovaném období vždy obdobný

trend. V roce 2004 je v tšina ukazatel  v záporných hodnotách, pouze ukazatele, které

byly po ítány z EBITu jsou nezáporné, jejich hodnoty jsou ale velmi nízké (jedná se o

ukazatele ROI a ROS). Nejhoršího výsledku -12,7% dosáhla rentabilita vlastního
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kapitálu. Špatné výsledky rentability jsou zp sobeny p edevším zápornými hodnotami

finan ního hospodá ského výsledku a hospodá ského výsledku za b žnou innost.

V letech 2005 a 2006 dochází k výraznému zlepšení, hodnoty všech ukazatel

dosahují kladných ísel a o ukazatelích ROE a ROCE lze íci, že jsou na dobré úrovni.

Ostatní ukazatele již dosahují hodnot mén  optimistických. Ukazatel ROA dosahuje

v letech 2005 i 2006 shodn  3,8%. Nízká hodnota tohoto ukazatele odráží skute nost,

s jakou efektivitou je do podniku vložený kapitál využíván. Ukazatel ROI má v podstat

stejnou vypovídací schopnost jako ROA – namísto celkových aktiv podniku však

zohled uje veškerý vložený kapitál, tedy zdroje spole nosti. ROI tedy logicky prochází

obdobným trendem jako ukazatel ROA.

Rok 2007 je ve znamení prudkého pádu všech ukazatel  rentability na hodnoty

ješt  horší než v roce 2004. Negativní hodnoty jsou v tomto roce ovlivn ny zejména

hlubokým záporným výsledkem hospoda ení spole nosti a s ním spojeným nár stem

provozních náklad . Ukazatel ROE dosahuje nejnižší hodnoty -13,9%, ostatní ukazatele

dosahují hodnoty okolo -6%.

Obrat celkových aktiv je jedním ze základních ukazatel  aktivity a ve spole nosti

Wolseley CZ v celém období 2004 až 2007 klesá. Klesá tedy i efektivnost, se kterou

podnik tyto aktiva využívá. Pokles toho ukazatele má potom vliv na pokles ziskovosti a

nár st skladovacích náklad . P inou poklesu obratu aktiv je bu  jejich nadm rný r st,

nebo nedostate né tržby podniku.

Doba obratu zásob je v každém roce vysoká ( ili špatná), ve srovnání

s celosv tovými hodnotami tém  dvojnásobná. V roce 2005 došlo ke snížení doby na

63 dn , ale o dva roky pozd ji nastává op t nár st na 75 dn , což je ješt  o 2 dny více,

než bylo v roce prvním. Zásoby jsou v podniku vázány p íliš dlouhou dobu. R st doby

má vliv na vyšší kapitálovou náro nost na úkor ziskovosti.

V tabulce . 15 jsou uvedeny další ukazatele aktivity, nap . doba obratu

obchodního dluhu, doba obratu krátkodobých závazk , doba obratu pohledávek a další.

Obecn  lze o nich íci, že se všechny blíží neúnosným hodnotám, zejména pak v roce

2007.
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Z oblasti ukazatel  likvidity jsem sledoval vývojový trend t í základních

ukazatel , a to b žnou likviditu, pohotovostní a okamžitou. O všech t ech ukazatelích

mohu souhrnn  prohlásit, že ani v jednom p ípad  nebyla vypo ítaná hodnota v letech

2004, 2005 ani 2006 v doporu ovaných mezích, a že se tyto hodnoty nikterak výrazn

nem nily.

V roce 2007 si všechny ukazatele likvidity výrazn  polepšily a jejich hodnoty

nakonec spl ují i všechny doporu ované minimální meze. P inou jejich r stu je

jednozna  kapitálový vklad a následné splacení všech krátkodobých bankovních

úv  a nár st likvidity I. stupn  na bankovních ú tech.

Základním ukazatelem zadluženosti je Míra celkové zadluženosti. V celém

sledovaném ty letém období dochází ke snižování zadluženosti, což znamená postupné

snižování závislosti podniku na cizích zdrojích. Tento fakt potvrzuje i vývoj Koeficientu

zadluženosti, který m í míru zadluženosti k vlastnímu kapitálu a liší se pouze tím, že

roste exponenciáln . Jeho hodnota by m la být nižší než 0,7, toho bylo dosaženo pouze

v roce 2007. Sv tový pr r v celkové zadluženosti se pohybuje mezi 0,30 - 0,50, což

spl uje podnik pouze v roce 2007.

Ukazatel p ekapitalizování umož uje ov it, jestli je podnik p ekapitalizovaný,

ili nedostate  vyžívá cizích zdroj . Hodnoty v letech 2004, 2005 a 2006 zvolna

rostou, a v roce 2006 p ekra ují doporu ovanou hodnotu 0,7. V roce 2007 hodnota

tohoto ukazatele vzrostla na 3,21 a došlo tak k p ekapitalizování firmy. P inou je 260

miliónový vklad do vlastního jm ní. Ukazatel podkapitalizování umož uje zjistit

podkapitalizování podniku, tedy zna né zadlužení krátkodobými dluhy. Doporu ovanou

maximální hodnotou je 1,0. Dle zjišt ných hodnot je podnik v letech 2004 až 2006

podkapitalizovaný. V roce 2007 tato hodnota klesá pod mezní hodnotu a podnik již

nevykazuje známky podkapitalizování.

Ukazatel Finan ní páka je jednou z dalších forem vyjád ení zadluženosti podniku.

ím je podíl cizích zdroj  v tší, tím je vyšší i ukazatel finan ní páky. Je to pom r

ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. Ziskovost vlastního

kapitálu má být vyšší než ziskovost celkového kapitálu a to práv  tehdy, když je ú inek

finan ní páky v tší než 1. Finan ní páka je v podniku Wolseley CZ ve všech 4 letech

tší než 1 (1,55 v roce 2007).



81

3.3.2 Vyhodnocení ukazatel  finan ního zdraví

Z pyramidového rozkladu Du Pont lze odvodit, že na hodnotu ROA mají vliv

zné kombinace ziskovosti tržeb a obratovosti celkových aktiv, tedy hodnoty ukazatele

PMOS a ukazatele obratu aktiv. Spole nost Wolseley CZ vytvo ila v roce 2007

z 1 koruny tržeb ztrátu 0,058 K  a celková aktiva se obrátila 1,556 krát.

V p ípad , že by podnik využíval pouze vlastní zdroje financování, inila by hodnota

ROE = ROA = -8,96%. V podniku ale p sobí finan ní páka záporným efektem, což má

za následek, že zapojení cizích zdroj  propad ROE ješt  více umocnilo (na -13,89%).

Kralick v Quick test adí podnik mezi podniky se špatným finan ním

hospoda ením, dosažené známky v jednotlivých letech se pohybují kolem 4.

Ke krátkodobému zlepšení došlo jen v roce 2005. Pokud se podíváme samostatn  na

finan ní stabilitu podniku, výsledek se v roce 2007 mírn  zlepšil. Výsledná známka je

ale nakonec stejná, protože se zárove  zhoršila výnosová situace podniku a došlo tedy

k celkovému zpr rování.

Ani výsledky Index  bonity nejsou nikterak radostné, od roku 2005 lze sledovat

jejich trvalý pokles. Indexu bonity v roce 2007 tak posouvá hodnocení podniku z

„dobrý“ na  „podnik se špatnou finan -ekonomickou situací.“

Dle Altmanova indikátoru bankrotu se podnik ve všech letech nacházel v šedé

zón . To znamená, že nelze do budoucna jasn  predikovat ani bankrot ani prosperitu.

Práv  velké rozp tí šedé zóny je hlavním problémem tohoto ukazatele.

Index IN01 je ukazatelem, který zohled uje eské podmínky a je verifikován na

velké skupin eský podnik . Je na rozdíl od Altmanova modelu doporu ován pro ro ní

hodnocení finan ního zdraví firmy. Výsledky tohoto indexu se velmi blíží výsledk m

Indexu bonity, a tak jako u n ho, i v p ípad  IN01 dochází v posledním roce k p esunu z

„šedé zóny“ na „podnik sp jící k bankrotu“. Spole nost nemá dostate nou schopnost

plnit své závazky.
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4 Návrhy a opat ení ke zlepšení finan ní situace

Pro zajišt ní r stu rentability by m la spole nost pokra ovat v zapo atém trendu

zvyšování tržeb a v kombinaci s lepší produktivitou práce a snižováním náklad

usilovat o zvýšení ziskové marže:

Zvýšení tržeb je možné pouze r stem objemu prodeje zboží a služeb, nikoliv

zvýšením cen, nebo  toto by kv li silné konkurenci a tlaku odb ratel  nebylo možné.

Jednou z možností je reorganizace prodejní sít  podniku. Mnoho pobo ek se nachází na

místech, které jsou pro zákazníky špatn  dostupné nebo n kdy dokonce skryté. Pokud

by se vybrané provozovny p est hovaly do p ístupn jších míst, zvýšil by se podíl

zákazník  „z ulice“, kte í by podniku p inesli i požadované zvýšení obchodní marže.

Snížení náklad  je další možnost, jak ziskovou marži vylepšit. Dle interních

informací z podniku, je tento zp sob zvýšení ziskové marže pro podnik cestou, kterou

by se m l primárn  vydat. N které náklady v podniku lze, dle mého názoru, považovat

za nadm rné (zejména osobní náklady a ostatní náklady).

Doba obratu zásob je problematickým místem podniku, neda í se ji efektivn

snižovat. P itom hodnota tohoto ukazatele je u konkurence polovi ní. Kdyby podnik

zbyte  nevázal sv j kapitál v zásobách, mohl by ho tak využít na financování svých

dalších aktivit. D vodem zhoršení jsou odbytové problémy, které mohou být vyvolány

zhoršením prodejnosti výrobku i existující fází hospodá ského cyklu. ešením by

mohlo být provedení detailní analýzy prodejnosti zboží a stavu zásob, identifikace

bezobrátkového zboží a zbavení se ho. Tím podnik získá dodate né finan ní prost edky

a uvolní své skladovací kapacity. U nízkoobrátkového zboží by se m l podnik

racionáln  rozmýšlet, jaké si bude na skladu držet a m l by se snažit jej držet na

minimu.

Platební morálka se u v tšiny eských firem (Wolseley CZ nevyjímaje)

v posledních letech výrazn  zhoršila. Každá firma by proto m la mít krizový plán pro

ípad zhoršení platební morálky svých odb ratel .
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Ve spole nosti Wolseley CZ vzrostly krátkodobé pohledávky z obchodních

vztah  ve všech sledovaných letech, proto by se m l podnik snažit co nejd íve

vypo ádat s t mito pohledávkami. Navrhuji následující opat ení:

as upomínat dlužníky,

zavést úroky z prodlení,

zve ej ovat dlužníky,

efektivn  vymáhat nedobytné pohledávky i využít faktoringových služeb,

poskytnout skonto v p ípad  p ed asné platby.

Fakt je ten, že i pohledávky po splatnosti k životu podnikatele pat í. Nicmén

solventnost odb ratele je t eba ešit d íve než ve chvíli, kdy se zjistí, že nezaplatil. Ani

dlouhodob jší bezproblémová spolupráce nemusí být d kazem solventnosti.

Nejjednodušší cestou jak si prov it odb ratele a p edejít tak vzniku problematické

pohledávky, je dlouhodob  shromaž ovat informace o jeho platební morálce a to jak

z vlastních, tak i cizích zdroj  (nap . internetu, zkušenosti ostatních dodavatel  apod.).

V pochybných p ípadech nebo u nových klient  je možné vyžadovat zálohové platby.

Další doporu ení bych orientoval na produktivitu práce, kterou by bylo, dle

mých poznatk  o podniku, možno zvýšit lepší organizací práce. V sou asné dob  totiž

vedoucí pracovníci nev nují ízení svých pod ízených a organizaci jejich práce a

následné kontrole dostate nou pozornost. Dá se o ekávat, že vyšší produktivita práce by

vedla k vyšším tržbám a také ke zvýšení ziskové marže. Vhodným stimulujícím

nástrojem je bezesporu motivace pracovník . Navrhuji proto úpravu stávajícího

systému odm ování zam stnanc , který vidím jako velmi nepružný. Odm ny by se

ly více odvíjet od dosažených výkon . V p ípad  poklesu produktivity by

ekvivalentn  klesly i mzdové náklady a naopak.

Outsourcing se v dnešní dob  stal jedním z hlavních nástroj  zvyšování

výkonnosti podnikání a v mnoha spole nost zárove  iniciátorem strategických zm n.

Spole nosti po celém sv  využívají výhod vyplývajících z p edání podp rných aktivit

specializovaným spole nostem.

Outsourcingu již firma Wolseley CZ využívá v mnoha p ípadech, ale ur it  je

možné dále zv tšovat ást služeb, které firm  pokryjí externí spole nosti zabývající se
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touto problematikou. Outsourcing tak umožní významn  zlepšit nákladovou strukturu,

organizace bude štíhlejší, efektivn jší, agiln jší a konkurenceschopn jší. Spole nost

Wolseley CZ by se mohla pokusit zamyslet nad t mito možnostmi:

nové oblasti outsourcingu ve své technologické i personální innosti,

kladn jší výb r firem pro outsourcing (zkvalitn ní outsourcingu, v asnost,

pravidelnost, úspora finan ních náklad , apod.).

Výsledky získané p i testování finan ního zdraví podniku jednozna  ukazují, že

stav spole nosti je velmi vážný, blíží se bankrot. Spole nost netvo í hodnotu pro

vlastníky a hrozí, že se dostane do situace, kdy nebude mít dostate nou schopnost plnit

své závazky. Je proto pot eba, aby se spole nost zam ila na ízení pen žních tok , a

bylo tak v as možné identifikovat jejich p ípadný nedostatek i p ebytek. Proto

navrhuji, aby byl sestavováním plánu pen žních tok  pov en speciální tým pracovník

finan ního centra, který by v kratších asových horizontech (nejlépe m sí ních)

pot ebné toky a finan ní ukazatele sledoval, vyhodnocoval p ípadné odchylky a na

základ  jejich vyhodnocení zpracovával návrhy a opat ení pro jejich zlepšení. Existuje

celá ada softwarových program , které jednotlivé finan ní ukazatele rychle a

bezchybn  vypo ítají a zefektiv ují tak celý proces finan ního ízeni.

Sou asná celosv tová finan ní krize doléhá  stále  více  i  na  firmy  v  eské

republice. ada z nich již p istoupila k omezování výroby a investic a propoušt ní

zam stnanc . Krize se zatím projevila zp ísn ním podmínek pro poskytování hypoték a

finan ních prost edk  pro developerské projekty. Horší p ístup ke zdroj m brzdí r st

spole ností v Evrop , zpomalování ekonomik ve sv  navíc negativn  ovliv uje výši

export  a snižují se i spot ebitelské výdaje. Toto vše ústí ve zpomalování ekonomického

stu v jednotlivých zemích. Pr myslová výroba v R zaznamenala pokles už na

podzim lo ského roku (v listopadu klesla o rekordních 17,4 %) a podle ekonom  se

nedá p edpokládat v nejbližších m sících výrazné zlepšení. R st HDP v roce 2009 je

odhadován v rozmezí -0,5 % až 0,5 %, ale objevují se i pesimisti jší odhady. Deficit

státního rozpo tu je odhadován na více než 100 mld. korun, což by inilo tém  3%

HDP a dosažení hodnoty Maastrichtského kritéria.
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Managementy dnešních firem si dob e uv domují, že sou asnou krizi není možné

ežít bez zm ny dosavadního chování. Krizové podmínky od manažer  vyžadují

zejména jiný zp sob ízení a vedení lidí.

Deset opat ení pro p ežití krize

1) Zapomenout na v erejšek
Máme za sebou léta prosperity, ve kterých ada firem zaznamenala nebývalý r st

a jejich manažer m dala ochutnat pocit úsp chu. Management se p irozen  snažil

dosahovat dalších úsp šných výsledk  za použití osv ených postup . Tak se

vytvá ela paradigmata, která vedení firem mnohdy "uzamkla" do jediného osv eného

zp sobu ešení.

Vrcholoví manaže i proto musejí u sebe i u svých spolupracovník  cílev dom

"rozmrazovat" stará paradigmata a zavád t nová.

2) Zmobilizovat lidský potenciál firmy
Za úsp chy firem vždy stojí lidé a manaže i mají odpov dnost za to, jak je lidský

potenciál firmy využíván. Obzvlášt  v krizových podmínkách musí managementy firem

vytvá et klí ovým zam stnanc m takové podmínky, aby mohli p icházet s novými

myšlenkami. Vedení firem by také nem lo o svých zam stnancích uvažovat jen v

kategorii "nadbyte nosti" ale i "nepostradatelnosti" a vytvá et jim podmínky pro

zapojení do hledání nových p íležitostí a p ípravy protikrizových opat ení.

Jednou z možností je zorganizování preventivních krizových porad, kterých se

vedle len  top managementu ú astní postupn  co nejširší okruh klí ových

zam stnanc . Tyto porady by byly zam eny na identifikaci potenciálních resp. již

rozvíjejících se krizových situací, analýzu ohrožení firmy, sestavení kritických scéná ,

navržení základní krizové strategie a variant krizových opat ení.

3) Tvo ivost a inovativnost
V podmínkách globální krize nelze po ítat s udržením nebo dosažením

dlouhodobé konkuren ní výhody. Usp t znamená neustále vytvá et "nové výhody", tedy

neustále inovovat. Lidský potenciál všech zam stnanc  zahrnuje obrovskou tvo ivou

energii, která zpravidla mnohonásobn  p evyšuje potenciál po etn  omezeného vedení

firmy. Proto by tvo ivé myšlení a inovativní chování zam stnanc  m lo být manažery

podn cováno a rozvíjeno. Motiva ní systém a systém odm ování by m ly být
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nastaveny tak, aby podporovaly a oce ovaly úsp šné inovace a dávaly o nich v t

všem spolupracovník m inovátora.

4) Analýza ohrožení
Bez d kladné analýzy nové situace se v ní management nem že správn

orientovat a rozpoznat stávající i potencionální hrozby. Analýza ohrožení tak zachytí

sou asný pohled na vývoj krizové situace. Každá identifikovaná krizová situace pak

musí být klasifikována, aby bylo možné posoudit stupe  celkového ohrožení firmy.

Takto ohodnocená se pak zanese do krizové matice, která ukáže celkový obraz ohrožení

firmy i priority mezi jednotlivými krizovými situacemi.

5) edvídání
Aby vedení firmy mohlo rozhodnout o preventivních opat eních, m lo by se

pokusit odhadnout jejich další možný vývoj i budoucí tržní zm ny. Pozornost

spolupracovník  by proto m la být zam ena na sestavení kritických scéná , odhad

trend  vývoje odv tví a prognózu zm n v klí ových faktorech úsp chu na trhu.

6) Modifikace strategických cíl
Aktualizace strategických cíl  je pravidelnou sou ástí práce vrcholových

manažerských tým . P i tvorb  konkrétních strategických cíl  lze doplnit analýzu

ohrožení a p ipravenosti na zm ny dalšími analýzami (nap . analýza konkuren ního

postavení, analýza SWOT, apod.) s cílem eliminace nejvážn jších hrozeb.

7) íprava preventivního opat ení
ijatou krizovou strategii je nutné p evést do akceschopných krizových opat ení.

Mohou mít podobu alternativních krizových plán  nebo krizových ak ních plán .

která preventivní opat ení mohou být pro manažera velmi bolestná, nap . zastavení

projektu, zrušení organiza ní jednotky, propušt ní nadbyte ných zam stnanc , apod.

Každý manažer si však musí být v dom, že p ijetím vedoucí pozice p ijímá i toto riziko.

8) Sledování a vyhodnocování
Další preventivní krizové porady by m ly následovat v intervalech odpovídajících

rychlosti vývoje krizových situací, p emž každá porada by m la vycházet z výstup  té

edcházející, aktualizovat je a dopl ovat. V následných analýzách ohrožení manaže i

mohou sledovat, jak se vyvíjejí již d íve identifikované krizové situace, zda se



87

pravd podobnost jejich rozvinutí i intenzita ú ink  snižuje nebo zvyšuje, zda se

objevují nová nebezpe í apod.

9) Informovanost
V dob  krize je nutné, aby pozornost manažer , ale i ostatních zam stnanc  byla

neustále zam ena na aktuální firemní priority. Na míst  je proto spíše než zatajování

skute ného stavu naprostá otev enost. Vyhlásit ve firm  tabu na n které informace je

signálem k tvorb  fám a polopravd, které mohou mít horší dopad na lidský potenciál

firmy než cokoli jiného.

10)Vytvá ení proaktivní atmosféry
Efektivní manažer by m l d ní ve firm  proaktivn  ovliv ovat a ídit, cílev dom

vést spolupracovníky k žádoucím výsledk m. M l by být chápavý, vst ícný,

ohleduplný, ale i rozhodný, p esv ivý a sebev domý. Každá krize má své vít ze i

poražené, ale ti nejschopn jší z ní vycházejí posíleni.



88

Záv r

Hodnocení finan ního zdraví je d ležitou analýzou, která poskytuje informace o

celkové situaci hospoda ení podniku, umož uje rychlou reakci na vznikající hrozbu a

následné ov ení úsp šnosti tohoto rozhodnutí, a umož uje i jakýsi pohled do

budoucnosti. Každá z metod má vedle svých p edností i ur ité nedostatky. Proto se

nelze vždy bezezbytku spolehnout na výstupy hodnocení. Nezanedbatelný vliv na

esnost hodnocení má také zkušenost analytika a jeho znalost bližších souvislostí. P es

své nedostatky jsou modelování bankrotu i zjiš ování bonity firem široce využívané

metody, zejména v bankách pro stanovení úv rových rizik, v investi ních

spole nostech, auditorských firmách i samotných podnicích pro posuzování obchodních

partner  a konkurent . Pro získání spolehliv jšího obrazu finan ní situace firmy se

asto používá kombinace n kolika model .

Cílem této diplomové práce bylo definovat co je to finan ní zdraví podniku,

provést finan ní analýzu na konkrétní spole nosti a navrhnout opat ení ke zlepšení její

finan ní situace a její budoucí strategii. K zhodnocení finan ního zdraví jsem použil

metody finan ní analýzy, jako jsou: vertikální a horizontální analýza rozvahy, analýza

pom rových ukazatel , Du Pont v rozklad, Altman v index finan ního zdraví, quick

test, indikátor bonity a index IN01.

Hlavním zdrojem konkrétních informací o podniku byly základní ú etní výkazy

spole nosti Wolseley Czech Republic spol. s r.o. za ty leté období 2004 – 2007 a dále

které další informace poskytnuté managementem firmy. Spole nost pat í mezi

nejv tší velkoobchody se sortimentem voda, topení a plyn v eské republice. P i

analýze jejího hospoda ení v posledních ty ech letech zjistíme, že její situace není

íliš uspokojivá, nicmén  lze predikovat ur itý pozitivní vývojový trend.

V uplynulém desetiletí se Spole nost Wolseley CZ nebyla schopna dlouhodob

dostat ze ztráty a kladný hospodá ský výsledek vykazovala pouze ojedin le. Za d ležité

období proto považuji práv  rok 2004, kdy se da í dosáhnout kladného provozního

výsledku hospoda ení a v následujících dvou letech i kladný hospodá ský výsledek. Rok
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2007 je pro spole nost rokem podstatných zm n s následným propadem výsledku

hospoda ení. Výkyv hospodá ského výsledku v roce 2007, který skon il ztrátou 41 mil.

, se stal nejhorším výsledkem za dobu existence podniku v bec. Hlavní p inu vidím

ve zm  managementu spole nosti, což mohlo mít za následek i zm nu v jeho

 hospoda ení.

Nejv tší podíl na špatném výsledku hospoda ení m la zm na stavu rezerv a

opravných položek v provozní oblasti, které dosahovaly výše p es 35 mil. K  (v roce

2006 inily 11 mil. K ). Z informací, které jsem m l pro zpracování této diplomové

práce k dispozici, nelze p esn  tuto položku rozklí ovat. Ovšem jako nejvíce

pravd podobné se mi jeví vypo ádání se nového managementu podniku s nedobytnými

pohledávkami, což je jednorázová ú etní operace, která by nem la negativn  ovlivnit

hospoda ení podniku v dalších letech. Zna ný vliv na výsledek hospoda ení má i nár st

ostatních provozních náklad  (o více než 15 mil. K ) a náklad  osobních (o tém  7 mil.

). Rentabilita podniku se díky špatnému hospodá skému výsledku propadla do

záporných hodnot. Produk ní síla aktiv je velmi malá.

Za významnou událost považuji navýšení vlastního kapitálu o 260 mil. K

(spole ností Wolseley Eastern Europe) v roce 2007. Tento vklad m l za následek zm nu

struktury cizích zdroj , kdy podnik p estal využívat bankovních úv  a cizí kapitál je

tvo en p evážn  krátkodobými závazky, jejíž hodnota neúm rn  vzrostla. Pozitivním

efektem v roce 2007 tedy bylo snížení celkové zadluženosti a posílení likvidity podniku.

Celkové hodnocení finan ního zdraví podniku prost ednictvím soustav ukazatel

nazna uje velmi vážné finan ní problémy. Podle rozkladu Du Pont vytvo ila spole nost

v roce 2007 z 1 koruny tržeb ztrátu 0,058K  a celková aktiva se obrátila 1,56 krát. Dále

odhaluje, že v podniku p sobí finan ní páka záporným efektem. To znamená, že

zapojení cizích zdroj  propad ROE ješt  umocnilo. Index IN01, index bonity i quick

test adí podnik do „šedé zóny“ podnik  se špatnou finan ní situací. Výsledky roku

2007 podnik odsuzují k bankrotu. Spole nost nevytvá í hodnotu pro vlastníky, nemá

dostate nou schopnost plnit své závazky.
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Na základ  provedených analýz doporu uji, aby se spole nost blíže zam ila na

možnost snižování náklad  v kombinaci s r stem tržeb a dosáhla tak zvýšení ziskové

marže a r st rentability. Dále doporu uji minimalizaci stavu bezobrátkového zboží, aby

nedocházelo ke zbyte nému vázání prost edk  v zásobách a došlo ke zvýšení obratu

zásob a r stu tržeb. Za velmi d ležité považuji i to, aby si firma udržela dobrou platební

morálku svých odb ratel , neustále sledovala produktivitu práce, zp sob ízení a vedení

lidí a zvážila možnost snížení náklad  využitím outsourcingových služeb.

Spole nost by m la zam it pozornost na ízení pen žních tok  a mohla tak v as

identifikovat jejich p ípadný nedostatek i p ebytek. Proto navrhuji, aby byl

sestavováním plánu pen žních tok  pov en speciální tým pracovník  finan ního

centra, který by v kratších asových horizontech (nejlépe m sí ních) pot ebné toky a

které klí ové finan ní ukazatele sledoval, vyhodnocoval p ípadné odchylky a

zpracovával návrhy a opat ení pro jejich zlepšení.
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ílohy

íloha 1: Rozvaha Wolseley Czech Republic spol. s r.o. (v tis. K )

2004 2005 2006 2007
AKTIVA CELKEM 339 957 346 454 385 293 459 293
Dlouhodobý majetek 98 865 96 376 103 850 92 463
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 1 392 1 124 665
Software 0 0 1 124 665
Nedokon ený dlouhodobý majetek 0 1 392 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 98 865 94 984 102 726 91 798
Pozemky 16 377 16 377 17 124 17 091
Stavby 70 788 68 641 74 925 64 425
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 7 337 5 944 5 519 6 241
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 564 674 1 547 1 596
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 715 0
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 3 799 3 348 2 896 2 445
Ob žná aktiva 236 808 245 292 276 565 363 968
Zásoby 130 691 113 580 117 458 148 821
Materiál 475 0 0 0
Zboží 130 216 113 580 117 458 148 821
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
Pohledávky z obchodního styku 0 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 87 295 112 905 141 212 154 412
Pohledávky z obchodních vztah 81 865 106 090 131 311 143 672
Stát - da ové pohledávky 37 0 564 595
Ostatní poskytnuté zálohy 2 338 3 067 3 380 3 890
Dohadné ú ty aktivní 2 719 3 524 5 902 6 255
Jiné pohledávky 336 224 55 0
Krátkodobý finan ní majetek 18 822 18 807 17 895 60 735
Peníze 3 627 3 743 5 333 4 111

ty v bankách 15 195 15 064 12 562 56 624
Ostatní aktiva - p echodné ú ty aktiv 4 284 4 786 4 878 2 862

asové rozlišení 4 284 4 786 4 878 2 862
Náklady p íštích období 4 284 4 786 4 878 2 862
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2004 2005 2006 2007
PASIVA CELKEM 339 957 346 454 385 293 459 293
Vlastní kapitál 59 337 67 933 77 513 296 352
Základní kapitál 180 000 180 000 180 000 180 000
Základní kapitál 180 000 180 000 180 000 180 000
Kapitálové fondy 0 0 0 260 000
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 260 000
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze
zisku 5 406 5 406 5 836 6 315

Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond 5 406 5 406 5 836 6 315
Výsledek hospoda ení minulých let -118 533 -126 069 -117 903 -108 802
Neuhrazená ztráta minulých let -118 533 -126 069 -117 903 -108 802
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období -7 536 8 596 9 580 -41 161
Cizí zdroje 279 858 278 521 307 780 162 941
Rezervy 6 062 7 125 1 539 2 362
Rezervy na da  z p íjmu 4 259 4 750 0 0
Ostatní rezervy 1 803 2 375 1 539 2 362
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0
Závazky k podnik m s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0
Krátkodobé závazky 114 755 127 436 134 098 160 579
Závazky z obchodních vztah 35 245 45 781 57 309 128 031
Závazky - ovládající a ídící osoba 62 240 63 313 57 004 0
Závazky k zam stnanc m 2 193 2 108 2 295 2 698
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního
pojišt ní 1 345 1 262 1 361 1 578

Stát - da ové závazky a dotace 3 213 3 241 4 813 1 966
Krátkodobé p ijaté zálohy 273 70 84 181
Dohadné ú ty pasivní 10 246 11 661 11 232 26 125
Bankovní úv ry a výpomoci 159 041 143 960 172 143 0
Krátkodobé bankovní úv ry 159 041 143 960 172 143 0
Ostatní pasiva - p echodné ú ty pasiv 762 0 0 0

asové rozlišení 762 0 0 0
Výnosy p íštích období 762 0 0 0
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íloha 2: Výkaz zisk  a ztrát Wolseley Czech Republic spol. s r.o. (v tis. K )

2004 2005 2006 2007
Tržby za prodej zboží 643 731 651 647 651 875 714 153
Náklady vynaložené na prodané zboží 532 488 534 769 539 326 590 873
Obchodní marže 111 243 116 878 112 549 123 280
Výkony 676 174 238 500
   Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 488 10 103 404
   Aktivace 188 164 135 96
Výkonová spot eba 65 356 64 634 68 034 77 374
   Spot eba materiálu a energie 11 483 12 727 13 547 14 712
   Služby 53 873 51 907 54 487 62 662

idaná hodnota 46 563 52 418 44 753 46 406
Osobní náklady 45 533 46 930 49 465 56 263
   Mzdové náklady 32 990 34 101 35 655 40 609
   Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní
pojišt ní 11 643 11 870 12 484 14 210

   Sociální náklady 900 959 1 326 1 444
Dan  a poplatky 276 361 287 357
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku 17 888 7 222 6 651 6 823

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 462 886 314 339
   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 438 867 294 317
   Tržby z prodeje materiálu 24 19 20 22

statková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 329 0 0
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních náklad  p íštích období 2 753 7 729 11 306 35 671

Ostatní provozní výnosy 28 971 38 537 42 256 44 504
Ostatní provozní náklady 8 721 16 719 8 695 24 273
Provozní výsledek hospoda ení 825 12 551 10 919 -32 138
Výnosové úroky 23 13 7 10
Nákladové úroky 3 996 4 364 4 991 2 784
Ostatní finan ní výnosy 4 019 11 155 12 210 4 559
Ostatní finan ní náklady 4 148 3 104 3 431 3 950
Finan ní výsledek hospoda ení -4 102 3 700 3 795 -2 165
Da  z p íjm  za b žnou innost - splatná 4 259 7 655 5 134 6 858
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ
ZA B ŽNOU INNOST -7 536 8 596 9 580 -41 161

Mimo ádné výnosy 0 0 0 0
Mimo ádné náklady 0 0 0 0
Mimo ádný výsledek hospoda ení 0 0 0 0
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ

ED ZDAN NÍM -3 277 16 251 14 714 -34 303

VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ
ZA Ú ETNÍ OBDOBÍ (+/-) -7 536 8 596 9 580 -41 161
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íloha 3: Cash flow Wolseley Czech Republic (v tis. K )

2004 2005 2006 2007
CASH FLOW Z PROVOZNÍ INNOSTI

etní zisk/ztráta z b žné innosti p ed zdan ním -3 277 16 251 14 714 -34 303
Úpravy o nepen žní operace 28 479 9 736 12 981 44 956
   Odpisy stálých aktiv 17 888 7 222 6 651 6 823
   Zm na stavu opravných položek a rezerv 2 753 7 729 11 306 35 669
   Zisk z prodeje stálých aktiv -438 -538 -294 -310
   Vyú tované nákladové a výnosové úroky 3 973 4 351 4 984 2 774
   Úpravy o ostatní nepen žní operace 4 303 -9 028 -9 666 0

istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním,
zm nami ob žných prost edk  a mimo ádnými
položkami

25 202 25 987 27 695 10 653

Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu -30 373 -1 509 -34 454 -39 508
   Zm na stavu pohledávek a p echodných ú  aktiv -16 038 -31 439 -42 379 -34 559
   Zm na stavu krátkodobých závazk  a p echodných

 pasiv -1 492 14 649 9 402 29 047

   Zm na stavu zásob -12 843 15 281 -1 477 -33 996
istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a

mimo ádnými položkami -5 171 24 478 -6 759 -28 855

Úroky vyplacené -3 996 -4 266 -5 018 -5 294
Úroky p ijaté 23 13 7 10
Zaplacená da  z p íjm  za b žnou innost 14 -7 164 -10 449 -6 889

istý pen žní tok z provozní innosti -9 130 13 061 -22 219 -41 028
CASH FLOW Z INVESTI NÍ INNOSTI
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -18 516 -5 062 -13 630 -4 299

íjmy z prodeje stálých aktiv 438 867 294 310
istý pen žní tok z investi ní innosti -18 078 -4 195 -13 336 -3 989

CASH FLOW Z FINAN NÍ INNOSTI
Zm na stavu dlouhodobých a krátkodobých závazk 0 0 0 -114 120
Zm na vlastního jm ní - vklad pen žních prost edk
Spole níkem 0 0 0 260 000

istý pen žní tok z finan ní innosti 0 0 0 145 880

CASH FLOW CELKEM
Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na
za átku období 13 769 -13 439 -4 573 -40 128

Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na
konci období -13 439 -4 573 -40 128 60 735

isté zvýšení / snížení pen žních prost edk  a
pen žních ekvivalent -27 208 8 866 -35 555 100 863


