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1 Úvod

Finanční analýza je základem finančního řízení a rozhodování. Poskytuje informace

vycházející z účetních výkazů, které sledují vývoj finanční situace v minulosti. Pomocí

finanční analýzy lze také odhadnout vývoj finanční situace v budoucnosti a předem upozornit

na možná rizika.

Metody finanční analýzy jsou používány především finančními manažery a dalšími

vedoucími pracovníky v podniku. Závěry těchto metod však slouží velkému okruhu uživatelů.

Může je využít prakticky kdokoliv, kdo s danou společností přijde do styku.

Důvodem napsání této práce je zájem zjistit, jak na tom společnost Walmark, a.s. po

finanční stránce skutečně je. Tato společnost je považována za velmi úspěšnou a jednu

z největších v oblasti výroby doplňků stravy a volně dostupných léčiv. Z médií se lze většinou

dozvědět o úspěších této společnosti, mezi které bezesporu patřilo například ocenění

zakladatelů a členů představenstva společnosti, bratří Walachových, titulem Podnikatel roku

2010. Jak se však vyvíjí celková finanční situace společnosti v posledních letech? Jak je

rentabilní? Jaká je hodnota jejího majetku a jak je tento majetek strukturován? Na tyto a

mnoho dalších otázek většinou v běžných médiích odpověď nedostaneme. To byl hlavní

důvod rozhodnutí pro napsání bakalářské práce na téma analýza rentability, a taky důvod

výběru zrovna této společnosti.

Cílem této práce je provedení finanční analýzy společnosti Walmark, a.s. za roky 2006 –

2010 se zaměřením na analýzu rentability a následné zhodnocení finanční situace. Na základě

této analýzy budou nastíněna opatření, kterými by se společnost měla řídit v budoucnosti pro

zlepšení a upevnění finanční stability.

V následující kapitole bude popsána metodologie finanční analýzy – z jakých zdrojů

finanční analýza vychází, jakými způsoby je možno srovnávat výsledky finanční analýzy a

koho lze považovat za uživatele finanční analýzy. Následovat bude popis metod finanční

analýzy.

Další kapitola bude zaměřena na provedení samotné finanční analýzy. Nejprve bude

provedena horizontální a vertikální analýza, posléze poměrová analýza zaměřená zejména na

analýzu rentability. Následně bude finanční situace společnosti Walmark, a.s. porovnána

s průmyslovým odvětvím, poté bude proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability

včetně analýzy odchylek. Na závěr finanční analýzy bude provedena analýza citlivosti.
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V poslední kapitole bude provedeno shrnutí výsledků finanční analýzy a na základě

tohoto shrnutí formulováno doporučení, jaké kroky by společnost měla v budoucnu

podniknout, aby se její finanční situace vyvíjela správným směrem.
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2 Metodologie finanční analýzy

Tato kapitola bude věnována obecnému popisu finanční analýzy. Bude vycházet

především z následující základní literatury: Dluhošová (2010), Kislingerová a Hnilica (2008)

a Sedláček (2011).

2.1 Finanční analýza obecně

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení podniku. Spočívá

v hodnocení stavu a minulého vývoje finanční situace podniku a měla by formulovat

doporučení pro další vývoj této finanční situace.

Nejdůležitějším úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení úrovně finančního

zdraví podniku pomocí metod finanční analýzy, posouzení výhlídek finanční situace a

příprava opatření ke zlepšení této situace.

2.2 Zdroje dat finanční analýzy

Finanční analýza vychází z celé řady dat.

V první řadě jsou to údaje finančního účetnictví, které lze označit jako externí, protože

poskytují informace zejména externím uživatelům. Do základních výkazů finančního

účetnictví můžeme zařadit rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích (cash

flow).

 Rozvaha zachycuje v peněžním vyjádření stav majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí

(pasiv) k určitému časovému okamžiku. Jedná se tudíž o stavový výkaz. Základním

pravidlem při sestavování rozvahy je pravidlo bilanční rovnosti, které říká, že celková

hodnota aktiv a pasiv se musí sobě rovnat.

 Výkaz zisku a ztráty (VZZ) je přehled o nákladech a výnosech podniku za určité

období. Jedná se proto o tokový výkaz sloužící ke zjištění výsledku hospodaření.

 Přehled o peněžních tocích (cash flow, CF) zobrazuje, stejně jako výkaz zisku a

ztráty, tokové veličiny. V tomto výkazu se zaznamenává skutečný příjem a výdej

peněz za určité období a z toho vycházející stav hotovosti k určitému okamžiku.

Dalším zdroje dat pro finanční analýzu jsou údaje vnitropodnikové účetnictví, které jsou

interního charakteru. Vedení vnitropodnikového účetnictví není upraveno žádnou legislativou,

každý podnik si ho proto upravuje podle svých potřeb. Patří zde zejména údaje o podnikových
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nákladech v nejrůznějším členění, např. na jednicové a režijní. Dále vnitropodnikové

účetnictví např. poskytuje informace o nákladech a výnosech v jednotlivých střediscích.

Finanční analýza také vychází z dalších finančních informací, kam lze zařadit výroční

zprávy, vnitropodnikové informace, burzovní zprávy a další.

Jako zdroje dat pro finanční analýzu mohou sloužit i nefinanční informace, kam lze

zařadit podnikové statistiky produkce, normy spotřeby, komentáře manažerů, nezávislá

hodnocení, prognózy.

2.3 Srovnání výsledků finančních analýz

Srovnání výsledků je základem pro posouzení finanční situace podniku. Srovnání může

být provedeno vůči normě, mezi podniky, v rámci oboru nebo v čase.

 Srovnání vůči normě je srovnání výsledků finančních ukazatelů se žádoucími

normovanými hodnotami. Ty mohou být vyjádřeny intervalem, minimální, průměrnou

nebo maximální hodnotou. Na toto srovnání s doporučenými hodnotami je však třeba

dávat pozor, protože v nich nemusí být zohledněna specifika dané společnosti nebo

daného oboru, a nemusí tak mít velkou vypovídací schopnost.

 Mezipodnikové srovnání je založeno na srovnání ukazatelů daného podniku se

stejnými ukazateli u jiných podniků. Důležitým faktorem tohoto srovnání je dodržení

podmínek srovnatelnosti. Mezi základní patří oborová, časová a legislativní

srovnatelnost.

 Srovnání v rámci oboru je srovnání finančních ukazatelů analyzované společnosti

s průměrnou hodnotou stejných ukazatelů za celé průmyslové odvětví. Důležité je

zvolit vhodný obor pro účely tohoto srovnání.

 Srovnání v čase je založeno na srovnání finančních ukazatelů a posouzení jejich

vývoje během několika po sobě jdoucích obdobích. Toto srovnání lze provést pouze

v případě, že všechna srovnávaná časová období jsou stejně dlouhá. Pokud tomu tak

není, je třeba položky, které mají tokový charakter (tržby, náklady), přepočíst na délku

základního období.

2.4 Uživatelé finanční analýzy

Finanční situace společnosti je souhrnným vyjádřením úrovně všech jejich aktivit,

kterými se prezentuje. Finanční údaje jsou důležitým zdrojem dat o společnosti, odráží její

úroveň a konkurenceschopnost (Dluhošová, 2010). Výsledky finanční analýzy jsou důležité
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pro vlastníky, věřitele i podnikový management. Každá z těchto skupin má své specifické

zájmy a s nimi spojené určité typy rozhodovacích úloh. Uživatele finanční analýzy lze

rozdělit do dvou základních skupin: interní (vlastníci, manažeři, vnitropodnikové útvary,

zaměstnanci) a externí (investoři, banky, obchodní partneři, stát).

2.5 Metody finanční analýzy

Metody užívané ve finanční analýze lze rozdělit různě, např. na deterministické a

matematicko-statistické metody (Dluhošová, 2010).

Deterministické metody jsou používány pro menší počet období k analýzám souhrnného

vývoje, analýzám struktury a k analýzám odchylek. Do této skupiny metod finanční analýzy

patří horizontální a vertikální analýza, poměrová analýza, analýza soustav ukazatelů a analýza

odchylek.

U matematicko-statistických modelů je potřeba znát údaje z delších časových řad,

jelikož berou v úvahu statistickou náhodnost dat. Jsou používány především k posouzení

determinantů a k určení kauzálních závislostí a vazeb. Do této skupiny metod finanční

analýzy lze zahrnout regresní analýzu, diskriminační analýzu, analýzu rozptylu a testování

statistických hypotéz.

2.5.1 Horizontální analýza

Horizontální analýza, jinak též nezývaná analýza trendů, zkoumá absolutní a relativní

změny vybraných položek rozvahy a výkazu a zisku a ztráty v čase. Z analyzovaných dat lze

zkoumat průběh změn a odhadovat dlouhodobé trendy jednotlivých finančních položek.

Absolutní změna vyjadřuje, o kolik peněžních jednotek se příslušná položka změnila v čase.

Lze ji vyjádřit pomocí následujícího vzorce č. 2.1:í ě = − , (2.1)

kde U je hodnota sledované položky v roce a U hodnota sledované položky v roce − 1.
Relativní změna vyjadřuje, o kolik procent se daná položka změnila v čase. Lze ji

vyjádřit pomocí následujícího vzorce č. 2.2:í ě = ∙ 100, (2.2)

kde U je hodnota sledované položky v roce a U hodnota sledované položky v roce − 1.
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2.5.2 Vertikální analýza

Vertikální analýza, jinak též nazývaná analýza struktury, zkoumá, z jaké části se

jednotlivé položky podílí na vybrané základně. Používá se především u analýzy aktiv a pasiv

(při analýze majetkové a finanční struktury), tržeb, nákladů a dalších. V případě vertikální

analýzy aktiv a pasiv je základnou bilanční suma. Jak ale tvrdí Kislingerová a Hnilica (2008,

str. 15), „bilanční sumu samozřejmě lze chápat nejen jako sumu všech položek, ale i různých

podpoložek, které chceme analyzovat – např. oběžná aktiva, cizí zdroje apod.“ Obecný vzorec

lze vyjádřit následovně. í á ě = í čí žá ∙ 100 (2.3)

2.5.3 Poměrová analýza

Jestliže horizontální a vertikální analýza pozoruje vývoj jedné veličiny (položky

rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty) v čase nebo k jedné vztažné veličině (bilanční suma,

tržby), poměrová analýza poměřuje jednotlivé položky vzájemně mezi sebou. Za dlouhou

dobu existence poměrových ukazatelů jich bylo vymyšleno několik desítek, z nichž některé se

liší pouze drobnými detaily. Pro lepší přehled je lepší poměrové ukazatele rozdělit do

několika základních skupin. Mezi tyto základní skupiny patří ukazatele zadluženosti a

finanční stability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele rentability.

2.5.3.1 Ukazatele zadluženosti a finanční stability

Pomocí ukazatelů zadluženosti a finanční stability lze sledovat strukturu zdrojů

financování, jinak řečeno poměr vlastních a cizích zdrojů. Podstatou analýzy zadluženosti je

nalezení optimální kapitálové struktury. Pokud je podnik zadlužený, nutně to pro něj nemusí

být pouze negativní jev. Naopak, určitá míra zadluženosti může pozitivně ovlivňovat

výnosnost vlastního kapitálu.

Mezi základní ukazatele zadluženosti a finanční stability lze zařadit podíl vlastního

kapitálu na aktivech (viz vzorec 2.4).í íℎ á ℎ = á (2.4)

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry

společnost kryje svůj majetek vlastními zdroji a jaká je její finanční samostatnost. Zvyšující

se hodnota tohoto ukazatele vypovídá o upevňující se finanční stabilitě, ale jak je již uvedeno

výše, nulová nebo nízká zadluženost také není žádoucí.
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Dalším ukazatelem je stupeň krytí stálých aktiv.ň í á ý ℎ = ý áá á (2.5)

Tento ukazatel poměřuje dlouhodobý kapitál (ten je tvořen vlastním kapitálem a

dlouhodobým cizím kapitálem) se stálými aktivy, viz vzorec 2.5. Stálá aktiva (dlouhodobý

hmotný a nehmotný majetek) by měla být financována dlouhodobými zdroji. Hodnota tohoto

ukazatele by měla dosahovat alespoň výše 100 %. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím

je společnost finančně stabilnější, ale s tímto faktorem znovu může klesat rentabilita

vložených prostředků.

Jako další ukazatel zadluženosti lze uvést ukazatel celkové zadluženosti.á ž = á (2.6)

Tímto ukazatelem se zjišťuje podíl věřitelů na financování majetku společnosti, viz

vzorec 2.6. Součtem celkové zadluženosti a podílu vlastního kapitálu na aktivech musíme

dostat 100 %, protože jiným způsobem majetek nelze financovat. Znovu je třeba upozornit na

fakt, že je žádoucí, aby společnost byla do jisté míry zadlužena.

Dalším ukazatelem zadluženosti je ukazatel úrokového zatížení.Ú é íž í = á é ú (2.7)

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jaká část zisku před zdaněním a úroky je

odčerpána na platbu úroků, viz vzorec 2.7. Velikost tohoto ukazatele je ovlivněna celková

zadlužeností – čím je vyšší, tím více ze zisku platba úroků odčerpá.

2.5.3.2 Ukazatele likvidity

Cílem ukazatelů likvidity je zhodnocení solventnosti podniku. Solventností se rozumí

schopnost podniku splatit své závazky ve stanoveném čase, přesněji v době jejich splatnosti.

Prvním z ukazatelů likvidity je ukazatel celkové likvidity.á = á é á (2.8)

Tento ukazatel poměřuje výši všech oběžných aktiv (ta jsou považovány za

potencionálně přeměnitelná na peněžní prostředky) s výší krátkodobých závazků, viz vzorec

2.8. Jako optimální hodnota celkové likvidity se uvádí rozmezí od 1,5 do 2,5, je však nutno

vzít v potaz specifika daného podniku, případně odvětví. Pro úspěšnou činnost podniku je
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potřeba, aby krátkodobé závazky kryl pomocí oběžných aktiv, nikoliv pomocí dlouhodobého

majetku, což by mohlo ohrozit jeho budoucí vývoj.

Dalším ukazatelem likvidity je ukazatel pohotové likvidity.ℎ á = áá é á (2.9)

Tento ukazatel zahrnuje pouze likvidnější složky oběžných aktiv, které zůstanou po

odečtení zásob (pohledávky a finanční majetek) a znovu je poměřuje s výší krátkodobých

závazků, viz vzorec 2.9. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se uvádí v rozmezí od 1 do

1,5, ale znovu záleží především na specificích daného podniku a odvětví. Růst tohoto

ukazatele by měl signalizovat zlepšování finanční a platební situace a opačně.

Posledním ukazatelem je ukazatel okamžité likvidity.ž á = á ý .á é á (2.10)

Okamžitou likviditou se rozumí poměr krátkodobého finančního majetku společnosti

(peníze v hotovosti, peníze na účtech, šeky) k jejím krátkodobým závazkům, viz vzorec 2.10.

Tento ukazatel je však poměrně nestabilní, proto by měl být používán pouze jako doplňující

ukazatel.

2.5.3.3 Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity informují o vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. Těchto

ukazatelů existuje celá řada, v této práci je použita skupina ukazatelů zaměřující se na doby

obratu, které se zaměřují na efektivitu řízení aktiv, pohledávek a závazků.

Jedním z těchto ukazatelů je ukazatel doby obratu aktiv.= á ∙ž (2.11)

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho (za kolik dnů) dojde k obratu všech aktiv (celkového

majetku) ve vztahu k tržbám, viz vzorec 2.11. Podnik by se měl snažit o co nejkratší dobu

obratu, což by vypovídalo o efektivním využívání majetku.

Dalším ukazatelem je ukazatel doby obratu pohledávek.



13

ℎ á = á ∙ž (2.12)

Tento ukazatel informuje o strategii řízení pohledávek a vypovídá o platební morálce

odběratelů – za kolik dnů v průměru uhradí faktury, viz vzorec 2.12. Pozitivní je pro podnik

co nejkratší doba obratu pohledávek.

Dalším ukazatelem z této skupiny je ukazatel doby obratu závazků.á ů = á ∙ž (2.13)

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o platební morálce sledované společnosti – za

kolik dnů průměrně hradí své závazky vůči dodavatelům, viz vzorec 2.13.

S ukazateli doby obratu pohledávek a závazků souvisí pravidlo solventnosti, které

říká, že doba obratu pohledávek by měla být nižší, než doba obratu závazků. Společnost by

potom mohla využívat bezúročných dodavatelských úvěrů.

2.5.3.4 Ukazatele rentability

Ukazatele rentability patří mezi nejsledovanější poměrové ukazatele. Informují o

rentabilitě (výnosnosti) vloženého kapitálu. Obecně tyto ukazatele poměřují výši zisku

k vloženému kapitálu. V praxi je jako zisk u těchto ukazatelů používán zisk před zdaněním a

úroky (EBIT), zisk před zdaněním (EBT), nebo pisk po zdanění (EAT). Vždy záleží na tom, u

jakého faktoru rentabilitu zjišťujeme. U rentability cizích zdrojů je vhodné použít zisk před

zdaněním a úroky, protože ten není ovlivněn změnami daňových a úrokových sazeb. Naopak,

u rentability vlastních zdrojů je vhodné použít čistý zisk, který lépe vyjadřuje výsledek

z běžných transakcí, protože není ovlivněn tím, z jakých zdrojů je činnost podniku

financována (Dluhošová, 2010).

Jedním z ukazatelů rentability je ukazatel rentability aktiv (ROA).= á (2.14)

Tímto ukazatelem je poměřován zisk s celkovými aktivy podniku bez ohledu na to,

z jakých zdrojů jsou tato aktiva financovány, viz vzorec 2.14.

Dalším ukazatelem rentability, někdy uváděným jako nejvýznamnějším, je ukazatel

rentability vlastního kapitálu (ROE).
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= (2.15)

Tento ukazatel udává celkovou výnosnost vlastních zdrojů vložených do podnikání,

viz vzorec 2.15. Hodnota rentability vlastního kapitálu nutně závisí na rentabilitě celkového

kapitálu a úrokové míře cizích zdrojů. Rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než

rentabilita celkových aktiv.

Jako další ukazatel lze uvést ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE).= ý (2.16)

Tento ukazatel hodnotí zejména význam dlouhodobých investic na základě určení

výnosnosti vlastního kapitálu a cizího dlouhodobého kapitálu, viz vzorec 2.16. Rentabilita

dlouhodobých zdrojů by měla být vyšší než úroková míra z úvěrů podniku, jinak by totiž

zvýšení zadlužení vedlo ke snížení zisku.

Dalším ukazatelem rentability je ukazatel rentability tržeb (ROS).= ž (2.17)

Ukazatel rentability (ziskovosti) tržeb udává, jaké množství zisku (v Kč) připadá na 1

Kč tržeb, viz vzorec 2.17. Tento ukazatel existuje ve více variantách, které se liší použitým

druhem zisku a měl by být používán zejména pro mezipodnikové srovnání a srovnání v čase.

2.5.4 Pyramidový rozklad

Jak bylo uvedeno už v předchozí kapitole, ukazatele rentability patří mezi klíčové

ukazatele poměrové analýzy. Jejich vývoj je ovlivněn celou řadou faktorů. Pomocí

pyramidového (jinak též Du Pontova) rozkladu lze vrcholové ukazatele rentability rozložit na

jednotlivé dílčí ukazatele až do několika úrovní rozkladu a následně pomocí analýzy odchylek

lze zjišťovat, jakou měrou se tyto jednotlivé dílčí ukazatele podílely na meziroční změně

ukazatele rentability.

V této práci je proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu

(ROE) do třetí úrovně rozkladu.

V první úrovni pyramidového rozkladu (dle rovnice 2.18) byl vrcholový ukazatel

rentability vlastního kapitálu (ROE) rozložen na tyto dílčí ukazatele: EAT/tržby (ziskovost

tržeb – udává, jaké množství zisku připadá na 1 Kč tržeb), tržby/aktiva (obrat aktiv – měří

efektivitu využití majetku podniku) a aktiva/vlastní kapitál (majetkový koeficient, jinak také
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finanční páka – měří zadluženost podniku, resp. jaká část majetku je kryta pomocí vlastních

zdrojů). = = ž ∙ ž ∙ (2.18)

V druhé úrovni pyramidového rozkladu (dle rovnice 2.19) byl rozkládán ukazatel

ziskovosti tržeb (EAT/tržby) na následující dílčí ukazatele: EAT/EBT (daňová redukce zisku

– udává, jak velkou část zisku odčerpá plnění daňové povinnosti.), EBT/EBIT (úroková

redukce zisku – vyjadřuje, jakou část zisku ukousnou úroky spojené s využíváním cizího

kapitálu) a EBIT/tržby (provozní rentabilita – udává, jak produktivně podnik využívá svůj

majetek).

ž
= ∙ ∙

ž
(2.19)

Ve třetí úrovni pyramidového rozkladu byl rozložen ukazatel provozní rentability

(EBIT/tržby) na dílčí ukazatele, jimiž byly jednotlivé druhy nákladů v poměru k tržbám, viz

obr. č. 2.1.

Obr. č. 2.1: Třetí úroveň pyramidového rozkladu ROE

Zdroj: vlastní zpracování

2.5.5 Analýza odchylek

Analýza odchylek úzce souvisí s pyramidovým rozkladem. Cílem analýzy odchylek je

zjistit, jakou měrou se jednotlivé dílčí ukazatele (rozložené pomocí pyramidového rozkladu)

podílely na změně vrcholového ukazatele. Existuje několik metod, pomocí kterých lze

analýzu odchylek provést.
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 Metoda postupných změn

 Metoda rozkladu se zbytkem

 Metoda logaritmická

 Metoda funkcionální

V této práci je k analýze odchylek zvolena logaritmická metoda. Při aplikaci této

metody se změna vrcholového ukazatele rozkládá v poměru logaritmů indexů dílčích

ukazatelů.1 Výhodou této metody je nejvyšší přesnost ze všech výše uvedených metod. Za

nevýhodu lze považovat, že tuto metodu nelze použít v případě výskytu záporného indexu.

2.5.6 Analýza citlivosti

Tato metoda slouží ke kvantifikaci vlivu změn vstupních parametrů (rizikových

faktorů) na změnu finančních ukazatelů. Někdy tato analýza bývá označována jako „What

if…“ nebo „Co když…“ analýza, podle otázky, na kterou se snaží najít odpověď (Dluhošová,

2010).

Jestliže je obecný finanční ukazatel vyjádřen jako funkce dílčích ukazatelů,= ( , … . . ), (2.20)

tak citlivost souhrnného ukazatele na první faktor lze stanovit dvěma způsoby. Jednak jako

hodnotu při změně faktoru takto,= [(1 + ) ∙ , … . . ], (2.21)

nebo jako přírůstek hodnoty vlivem změny faktoru,∆ − = [(1 + ) ∙ , … . . ], (2.22)

kde  představuje relativní odchylku, jenž může být kladná nebo záporná.

V této práci je analýza citlivosti provedena pro ukazatel rentability vlastního kapitálu

(ROE). Citlivost tohoto ukazatele na změnu vstupního parametru lze charakterizovat pomocí

rovnice 2.23,
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,       (2.23)

1 Ekonomická analýza [online]. Praha, 2003 [cit. 2012-04-30]. Dostupné z: http://nb.vse.cz/~synek/EkAnSkr.pdf.
Učební text. VŠE.
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kde EAT je čistý zisk, VK vlastní kapitál, T tržby, N náklady, t sazba daně z příjmu a 

změna vstupního parametru. Z tohoto vyplývá, že změnu ukazatele ROE lze charakterizovat

rovnicí 2.24:

.)1(
VK

tTROE 
  (2.24)
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3 Charakteristika a popis podniku

Walmark, a.s. je největším výrobcem potravinových doplňků ve střední a východní

Evropě. Tohoto úspěchu dosáhl díky svým osmi zahraničním pobočkám a exportu do více než

dvou desítek zemí po celém světě. Společnost sídlí ve slezském městě Třinec a zaměstnává

zde přes 350 lidí.

 Název: Walmark, a.s.

 Právní forma: akciová společnost

 Sídlo: Oldřichovice 44, 73961 Třinec, Česká republika

 Předmět podnikání:

o poradenské a konzultační činnosti

o koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

o zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

o výroba jiných nealkoholických nápojů

o zpracování zemědělských produktů

o výroba nápojů a potravinových doplňků

o výroba kosmetických přípravků

o výroba potravin

o marketingové služby

o výroba léčiv

o distribuce léčivých přípravků

o výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských

věd

Obr. č. 3.1: Logo společnosti Walmark, a.s.

Zdroj: 2

2 České firmy. České firmy [online]. 2010 [cit. 2012-04-30]. Dostupné z:
http://www.ceskefirmy.com/firmy/walmark-a-s/?show_logos=1



19

3.1 Historie společnosti

Společnost Walmark vznikla nedlouho po sametové revoluci, 30. července 1990, tehdy

jako společnost s ručením omezeným. V počátcích se firma věnovala zahraničnímu obchodu

s výpočetní technikou a potřebami pro domácnost.

V roce 1991 se přeorientovala na obchod se zemědělskými produkty, zejména na vývoz

speciálních semen pro potravinářské účely. Během téhož roku firma zahájila obchodní

aktivity s nealkoholickými nápoji a o dva roky později začala i s jejich výrobou. Od roku

1992 ještě začala nejprve dovážet, posléze i vyrábět, farmaceutické a parafarmaceutické

přípravky, hlavně doplňky stravy a léčebnou kosmetiku. Společnost takto fungovala ve třech

divizích (zemědělské produkty, potraviny a farmacie) až do roku 2001.

V roce 2001 došlo z důvodů rychlého růstu společnosti, na základě rozhodnutí valné

hromady, ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným a akciovou společnost.

V témže roce taky vedení společnosti strategicky rozhodlo o zaměření společnosti zejména na

oblast farmacie. V důsledku tohoto rozhodnutí byla ještě během roku 2001 odprodána divize

zemědělských produktů a v roce 2004 i divize potravin.

S pomocí takto získaných finančních zdrojů firma výrazně investovala do rozvoje

farmaceutické divize. Například byl vybudován zcela nový výrobní závod, který patří

k nejmodernějším v České republice. Od roku 2003 je společnost Walmark také držitelem

povolení k výrobě léčiv, vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Na základě tohoto

povolení začala v roce 2004 s výrobou humánních léčiv.

V roce 2005 společnost převzala firmu Profitness, a.s., provozující síť obchodů pro

zdravý životní styl Vitaland, během roku 2008 pak získala 100% podíl ve firmě Aminostar,

předním tuzemském výrobci doplňků stravy a výživy pro sportovce.

V roce 2011 získali bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi, kteří společnost

Walmark, a.s. založili a dodnes jsou členy představenstva, prestižní ocenění Ernst & Young –

Podnikatel roku 2010.

V současné době společnost vlastní dceřiné společnosti v osmi zemích Evropy

(Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Francie) a exportuje

do dalších více než tří desítek zemí světa. Většinu tržeb dnes realizuje skupina Walmark

v zahraničí, roční obrat celé skupiny se pohybuje kolem 100 milionů eur.
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4 Analýza rentability vybraného podniku a zhodnocení

výsledků

Během roku 2006 došlo u společnosti ke změně účetního období z kalendářního roku na

hospodářský rok. Hospodářský rok 2006 kvůli tomuto přechodu trval 17 měsíců. Z tohoto

důvodu jsou položky tokového charakteru přepočítány na hodnotu dvanáctiměsíčního

účetního období, aby nedošlo ke zkreslení. Účetní období trvající od 1.6.2006 do 31.5.2007 je

označeno jako 2007 a analogicky v dalších letech.

Účetní výkazy použité k následujícím analýzám jsou v plném rozsahu uvedeny

v přílohách č. 1, 2 a 3.

4.1 Horizontální analýza

Náplní této části práce je provedení stručné horizontální analýzy aktiv, pasiv a výkazu

zisku a ztráty společnosti Walmark, a.s.

4.1.1 Horizontální analýza aktiv

V této kapitole je provedena horizontální analýza nejvýznamnějších aktiv společnosti.

Výsledky jsou vyjádřeny v tab. č. 4.1 a 4.2.

Tab. č. 4.1: Horizontální analýza aktiv – absolutní změna (v tis. Kč)

Absolutní změna
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Aktiva celkem 133 435 264 945 -136 565 -240 417
B Dlouhodobý majetek 99 737 185 212 -24 080 -51 646

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 141 155 813 -18 488 -47 751
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 66 323 34 294 -16 230 -8 090
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 14 273 -4 895 10 638 4 195

C Oběžná aktiva 33 713 79 318 -110 583 -190 790
C.I. Zásoby 27 251 49 660 -27 678 -46 201

C.III. Krátkodobé pohledávky 23 343 32 614 -92 068 -138 977
C.IV. Krátkodobý finanční majetek -16 881 -2 956 9 163 -5 612

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 4.2: Horizontální analýza aktiv – relativní změna

Relativní změna
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Aktiva celkem 10,67 % 19,15 % -8,28 % -15,90 %
B Dlouhodobý majetek 17,44 % 27,58 % -2,81 % -6,20 %

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 71,28 % 338,75 % -9,16 % -26,05 %
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 14,48 % 6,54 % -2,91 % -1,49 %
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16,42 % -4,84 % 11,05 % 3,92 %

C Oběžná aktiva 4,99 % 11,18 % -14,02 % -28,13 %
C.I. Zásoby 12,81 % 20,69 % -9,56 % -17,64 %

C.III. Krátkodobé pohledávky 5,34 % 7,09 % -18,68 % -34,67 %
C.IV. Krátkodobý finanční majetek -64,80 % -32,24 % 147,48 % -36,50 %

Zdroj: vlastní zpracování

Z horizontální analýzy rozvahy vyplývá, že během sledovaných období společnost

nejprve navyšovala celkovou hodnotu majetku, až během posledních dvou sledovaného

období byl zaznamenán pokles. Tento vývoj byl způsoben investicemi do nového

distribučního centra, nových technologií a licencí a získáním podílů ve společnostech

Profitness a Aminostar. V letech 2009 a 2010 začala společnost šetřit, proto omezila i

investice do pořizování nového majetku. Celková hodnota majetku tak díky působícím

odpisům začala snižovat.

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku se na počátku sledovaných období

zvýšila především v souvislosti se získáním nových licencí na výrobu léčiv a s nákupem

nového software pro správu podniku.

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku byla zvýšena díky zprovoznění nového

distribučního centra v Českém Těšíně, investicím do výrobního procesu – nákupů nových

výrobních linek, strojů a zařízení a také díky obnově a rozšíření vozového parku společnosti.

Zásoby společnosti jsou tvořeny surovinami pro výrobu výrobků, marketingovými

materiály, nedokončenou výrobou, výrobky a zbožím. Nárůst zásob v roce 2008 byl způsoben

především rozšířením skupiny o výrobní společnost Aminostar, která začala realizovat

dodávky vlastních výrobků pro ostatní subjekty skupiny Walmark. Za poklesem stavu zásob

v letech 2009 a 2010 je menší objem výroby v uvedených letech a také strategie zaměřená na

vyšší efektivnost výrobního a logistického řetězce.
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Dlouhodobé pohledávky společnost neeviduje žádné, vývoj hodnoty krátkodobých

pohledávek kopíruje vývoj tržeb. Výrazný pokles pohledávek v roce 2010 byl způsoben

zejména snížením pohledávek vůči podnikům ve skupině.

4.1.2 Horizontální analýza pasiv

V této kapitole je provedena horizontální analýza nejvýznamnějších pasiv společnosti.

Výsledky jsou vyjádřeny v tab. č. 4.3 a 4.4.

Tab. č. 4.3: Horizontální analýza pasiv – absolutní změna (v tis. Kč)

Absolutní změna
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Pasiva celkem 133 435 264 945 -136 565 -240 417
A Vlastní kapitál 191 902 54 902 -37 338 2 555

A.I. Základní kapitál 0 0 0 0
A.IV. Výsledek hospodaření min. let 6 516 138 701 84 065 -54 249
A.V. Výsledek hospodaření běž. ÚO 182 177 -78 386 -118 564 59 443

B Cizí zdroje -58 466 209 606 -101 036 -240 950
B.II. Dlouhodobé závazky -3 199 -7 077 -4 784 11 467
B.III. Krátkodobé závazky -12 150 38 012 -97 272 17 015
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -43 117 178 671 3 020 -271 432

Zdroj: vlastní zpracování

Tab. č. 4.4: Horizontální analýza pasiv – relativní změna

Relativní změna
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

Pasiva celkem 10,67 % 19,15 % -8,28 % -15,90 %
A Vlastní kapitál 23,52 % 5,45 % -3,51 % 0,25 %

A.I. Základní kapitál 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
A.IV. Výsledek hospodaření min. let 0,97 % 20,46 % 10,30 % -6,02 %
A.V. Výsledek hospodaření běž. ÚO 887,63 % -38,67 % -95,37 % 1033,61 %

B Cizí zdroje -13,46 % 55,77 % -17,26 % -49,74 %
B.II. Dlouhodobé závazky -12,79 % -32,45 % -32,48 % 115,29 %
B.III. Krátkodobé závazky -5,60 % 18,55 % -40,05 % 11,68 %
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -22,42 % 119,78 % 0,92 % -82,04 %

Zdroj: vlastní zpracování

Z horizontální analýzy pasiv je patrné, že hodnota základního kapitálu se nemění a

zůstává na hodnotě 105 milionů Kč.
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V roce 2007 je však patrný výrazný nárůst vlastního kapitálu a pokles cizího kapitálu

proti předchozímu roku. Tento jev byl způsoben velmi dobrými výsledky hospodaření, kdy

společnost nepotřebovala tolik cizích zdrojů. V roce 2008 se už však společnosti nepovedlo

zopakovat takto dobrý výsledek hospodaření a hodnota cizích zdrojů výrazně vzrostla.

Nejvíce se na tomto růstu podílely bankovní úvěry a výpomoci, pomocí kterých firma

financovala nákup licencí na výrobu léčiv.

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

V této kapitole je provedena horizontální analýza nejdůležitějších položek výkazu

zisku a ztráty. Výsledky jsou vyjádřeny v tab. č. 4.5 a 4.6.

Tab. č. 4.5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – absolutní změna (v tis. Kč)

Absolutní změna
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

I. Tržby za prodej zboží 11 689 34 400 30 701 -96 985
+ Obchodní marže -505 3 966 -2 725 -20 749
II. Výkony -11 371 -5 684 -114 666 -22 806

II.1. Tržby za prodej vl. výr. a služeb 59 297 -54 140 -77 974 -37 256
B Výkonová spotřeba -40 524 66 857 -128 811 -63 821

B.1. Spotřeba materiálu a energie -8 089 29 068 -65 744 -40 603
+ Přidaná hodnota 28 649 -68 575 11 420 20 266
C Osobní náklady 4 822 35 016 11 641 -26 568

C.1. Mzdové náklady 2 388 25 589 10 300 -18 307
E Odpisy dlouhodobého majetku 7 461 16 793 20 408 11 664

III. Tržby z prodeje dl. maj. a mat. 2 314 2 626 16 018 -20 495
* Provozní výsledek hospodaření -57 609 -175 939 -116 244 152 730
* Finanční výsledek hospodaření 226 405 53 584 745 -79 943
Q Daň z příjmů za běžnou činnost -14 894 -44 190 3 037 13 347
** VH za běžnou činnost 183 690 -78 165 -118 536 59 440
*** VH za účetní období 182 177 -78 386 -118 564 59 443
**** VH před zdaněním 167 283 -122 576 -115 527 72 790

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 4.6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – relativní změna

Relativní změna
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

I. Tržby za prodej zboží 10,78 % 28,64 % 19,87 % -52,36 %
+ Obchodní marže -0,88 % 6,98 % -4,49 % -35,76 %
II. Výkony -0,93 % -0,47 % -9,46 % -2,08 %

II.1. Tržby za prodej vl. výr. a služeb 4,98 % -4,33 % -6,52 % -3,33 %
B Výkonová spotřeba -4,28 % 7,38 % -13,24 % -7,56 %

B.1. Spotřeba materiálu a energie -1,35 % 4,92 % -10,60 % -7,32 %
+ Přidaná hodnota 8,43 % -18,61 % 3,81 % 6,51 %
C Osobní náklady 3,57 % 25,05 % 6,66 % -14,25 %

C.1. Mzdové náklady 2,41 % 25,19 % 8,10 % -13,32 %
E Odpisy dlouhodobého majetku 17,26 % 33,13 % 30,24 % 13,27 %

III. Tržby z prodeje dl. maj. a mat. 32,34 % 27,73 % 132,42 % -72,90 %
* Provozní výsledek hospodaření -23,46 % -93,59 % -965,08 % 146,58 %
* Finanční výsledek hospodaření 132,96 % 95,47 % 0,68 % -72,38 %
Q Daň z příjmů za běžnou činnost -26,33 % -106,07 % 120,13 % 2622,20 %
** VH za běžnou činnost 979,31 % -38,61 % -95,38 % 1034,46 %
*** VH za účetní období 887,63 % -38,67 % -95,37 % 1033,61 %
**** VH před zdaněním 217,03% -50,16% -94,86% 1162,78%

Zdroj: vlastní zpracování

Z výsledků horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát vyplývá, že tržby za prodej zboží

vykazují v každém sledovaném období nárůst, až v roce 2010 se výrazně propadly

v souvislosti s hospodářskou krizí. Avšak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb rostly

pouze mezi roky 2006 a 2007, v dalších účetních obdobích byl vždy zaznamenán jejich

pokles.

U výkonů byl jejich pokles ve všech sledovaných obdobích, nejvýraznější, o 10 %

proti předchozímu období, v roce 2009.

Výkonová spotřeba mezi lety 2006 a 2007 zaznamenala pokles o necelých 5 %, ale

v dalším roce už to byl nárůst o více než 7 %. V roce 2009 začala společnost postupně

omezovat výrobu kvůli úsporným opatřením, což se projevilo poklesem výkonové spotřeby o

13 % resp. o dalších 8 % v roce 2010.

Na vývoji výkonové spotřeby se největší měrou podílela spotřeba materiálu a energií.

Výše této se vyvíjela přímo úměrně k tržbám.
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U mzdových nákladů byl zaznamenán každoroční nárůst, přestože se hospodaření

společnosti během posledních 3 období zhoršovalo. Až během let 2009 a 2010 společnost

snížila stav svých zaměstnanců, což se sice nejprve projevilo nárůstem mzdových nákladů

kvůli vyplácení odstupného, ale v roce 2010 už poklesem těchto mzdových nákladů o 14 %.

Každoročně byl také zaznamenán nárůst odpisů dlouhodobého hmotného a

nehmotného majetku. Tento nárůst byl způsoben většími odpisy nehmotného majetku

(aktivace výrobních a prodejních licencí lékových forem, které společnost odkoupila od

společnosti BMS) i hmotného majetku (pořízení nových zařízení a dopravních prostředků,

technické zhodnocení stávajících výrobních zařízení).

Provozní výsledek hospodaření zpočátku klesá ve všech sledovaných obdobích, což

bylo způsobeno rostoucími náklady. V roce 2009 se dokonce dostal do záporných čísel, na

čemž měl největší podíl pokles tržeb způsobený příchodem globální recese. Až v roce 2010

díky úsporným opatřením provozní výsledek hospodaření vzrostl.

Finanční výsledek hospodaření se nejprve pohyboval hluboko v mínusu, následně ale

bylo každý rok zaznamenáno jeho zlepšení, na němž se podílely zejména vyplácené dividendy

dceřiných společností v zahraničí.

U všech výsledků hospodaření je patrný značný nárůst ve druhém období, poté však

každoročně všechny kategorie výsledů hospodaření klesaly, zejména díky špatným provozním

výsledkům hospodaření. V roce 2009 vykázala společnost čistý zisk pouze v jednotkách

milionů, což je značný propad proti předchozím rokům, kdy to byly řádově stovky milionů

Kč.

4.2 Vertikální analýza

Obsahem této části práce je provedení stručné vertikální analýzy aktiv a pasiv

společnosti Walmark, a.s.

4.2.1 Vertikální analýza aktiv

V následující kapitole je provedena horizontální analýza nejvýznamnějších aktiv

společnosti.
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Tab. č. 4.7: Vertikální analýza aktiv

2006 2007 2008 2009 2010
Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

B Dlouhodobý majetek 45,73 % 48,53 % 51,96 % 55,06 % 61,41 %
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2,15 % 3,32 % 12,24 % 12,12 % 10,66 %
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 36,63 % 37,89 % 33,88 % 35,87 % 42,01 %
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 6,95 % 7,31 % 5,84 % 7,07 % 8,74 %

C Oběžná aktiva 54,04 % 51,27 % 47,84 % 44,85 % 38,33 %
C.I. Zásoby 17,01 % 17,34 % 17,57 % 17,32 % 16,97 %

C.III. Krátkodobé pohledávky 34,95 % 33,26 % 29,90 % 26,51 % 20,59 %
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2,08 % 0,66 % 0,38 % 1,02 % 0,77 %

Zdroj: vlastní zpracování

Z vertikální analýzy rozvahy provedené v tab. č. 4.7 vyplývá, že stálá i oběžná aktiva

se podílí na celkovém majetku společnosti přibližně stejným dílem. Ve sledovaných obdobích

se každoročně mírně zvyšoval podíl stálých aktiv, zejména díky úbytku pohledávek a novým

investicím, které způsobily přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku.

4.2.2 Vertikální analýza pasiv

V následující kapitole je provedena horizontální analýza nejvýznamnějších pasiv

společnosti.

Tab. č. 4.8: Vertikální analýza pasiv

2006 2007 2008 2009 2010
Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

A Vlastní kapitál 65,26 % 72,84 % 64,46 % 67,82 % 80,84 %
A.I. Základní kapitál 8,40 % 7,59 % 6,37 % 6,94 % 8,26 %

A.IV. Výsledek hospodaření min. let 53,68 % 48,98 % 49,52 % 59,55 % 66,54 %
A.V. Výsledek hospodaření běž. ÚO 1,64 % 14,65 % 7,54 % 0,38 % 5,13 %

B Cizí zdroje 34,74 % 27,16 % 35,51 % 32,03 % 19,14 %
B.II. Dlouhodobé závazky 2,00 % 1,58 % 0,89 % 0,66 % 1,68 %
B.III. Krátkodobé závazky 17,36 % 14,81 % 14,73 % 9,63 % 12,79 %
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 15,38 % 10,78 % 19,88 % 21,88 % 4,67 %

Zdroj: vlastní zpracování

Jak vyplývá z tab. č. 4.8, jako zdroje financování společnost používá především vlastní

kapitál, který tvoří zhruba dvě třetiny, v posledním roce dokonce čtyři pětiny celkového

kapitálu. V roce 2007 je patrný nárůst hodnoty vlastního kapitálu na necelých 73 %, který byl
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zapříčiněn dobrým výsledkem hospodaření. V roce 2008 se však hodnota vlastního kapitálu

vrátila zpět přibližně na hodnotu roku 2006, výsledky ilustruje i graf č. 4.1. Z cizích zdrojů

financování ve sledovaném období převažovaly nejprve závazky, postupně se však zvyšoval

objem bankovních úvěrů a výpomocí, které byly společnosti poskytnuty na investiční účely a

provozní financování. V roce 2010 společnost splatila velkou část svých bankovních úvěrů a

měla dostatek vlastních zdrojů formou výsledků hospodaření minulých let. Hodnota vlastního

kapitálu tudíž vzrostla na 80 %.

Graf č. 4.1: Poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 4.9: Vývoj ukazatelů zadluženosti a finanční stability

2006 2007 2008 2009 2010

Podíl vlastního kapitálu
na aktivech 65,26 % 72,84 % 64,46 % 67,82 % 80,84 %

Stupeň krytí stálých
aktiv 154,26 % 157,59 % 140,96 % 134,88 % 136,91 %

Celková zadluženost 34,74 % 27,16 % 35,51 % 32,03 % 19,14 %

Úrokové zatížení 9,31 % 3,29 % 7,46 % 70,56 % 7,32 %

Zdroj: vlastní zpracování

Zadluženost a finanční stabilita jsou charakterizovány strukturou zdrojů financování.

Z tab. č. 4.9 vyplývá, že ukazatele zadluženosti a finanční stability vykazují nejlepší výsledky

v roce 2007.

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech udává, do jaké míry podnik kryje svůj

majetek vlastními zdroji a jaká je finanční samostatnost podniku. Tento ukazatel vykazuje

poměrně stabilní trend, kdy ve všech sledovaných účetních obdobích společnost kryje svá

aktiva vlastními zdroji přibližně ze dvou třetin, v posledním sledovaném období dosáhl

ukazatel hodnoty dokonce 80 %. To vypovídá o dobré finanční stabilitě společnosti.

Ukazatel stupně krytí stálých aktiv poměřuje dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům.

Ve všech sledovaných účetních obdobích dosahuje výše ukazatele více než 100 %, což

znamená, že veškerá stálá aktiva jsou kryta dlouhodobými zdroji. Toto zjištění znovu

vypovídá o dobré finanční stabilitě společnosti a dále také o konzervativním způsobu

financování. Ten sice přináší ve financování aktiv nízké věřitelské riziko, ale může taky

znamenat nižší výnosnost vložených prostředků. Mírný pokles hodnoty ukazatele, způsobený

vyšším nárůstem hodnoty dlouhodobého majetku než dlouhodobého kapitálu, lze zaznamenat

v letech 2008 a 2009.

Ukazatel celkové zadluženosti udává, jaká část aktiv je kryta cizím kapitálem.

Ukazatel vykazuje nejprve stabilní, v roce 2010 pak klesající trend, když hodnota celkové

zadluženosti dosáhla 19,14 %.
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Úrokové zatížení je ukazatel, který poukazuje, jakou část celkového vytvořeného

efektu odčerpávají úroky. V prvních třech sledovaných obdobích je ukazatel relativně stabilní,

velmi výrazný nárůst ze 7 % na 70 % lze však pozorovat v předposledním sledovaném

období. Tento skokový nárůst byl způsoben zejména výrazným snížením zisku před zdaněním

a úroky, který v tomto roce poklesl díky snížení tržeb, což bylo způsobeno nižší poptávkou po

produktech v souvislosti s příchodem globální recese. Tento pokles tržeb způsobil, že

provozní výsledek hospodaření skončil v tomto roce v červených číslech. Jednalo se však

pouze o krátkodobý výkyv, v roce 2010 se ukazatel úrokového zatížení vrátil na obvyklé

hodnoty do 10 %.

U celkové zadluženosti je v posledních 3 obdobích patrný pokles tohoto ukazatele.

Podnik tak využívá vlastních zdrojů, které jsou pro něho méně rizikové. Další snižování

zadluženosti by už ale nemuselo být efektivní, protože za určitých okolností může být

financování prostřednictvím vlastního kapitálu dražší. U ukazatele úrokového zatížení by se

měl podnik snažit o jeho minimalizaci, ale vzhledem k tomu, že podnik využívá především

vlastních zdrojů, není hodnota nákladových úroků, vzhledem k velikosti podniku, vůbec

vysoká.

Výsledky všech ukazatelů zadluženosti jsou znázorněny v grafu č. 4.2.

Graf č. 4.2: Vývoj ukazatelů zadluženosti a finanční stability

Zdroj: vlastní zpracování
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4.3.2 Ukazatele likvidity

U ukazatelů likvidity je použito srovnání s potravinářským průmyslem z důvodu větší

vypovídací schopnosti ukazatelů. Kvůli změně metodiky ministerstva průmyslu a obchodu ve

zveřejňování finančních analýz nejsou k dispozici výsledky ukazatelů likvidity

potravinářského průmyslu za rok 2010.

Tab. č. 4.10: Vývoj ukazatelů likvidity společnosti Walmark, a.s.

2006 2007 2008 2009 2010
Celková likvidita 1,83 2,18 1,79 1,75 2,41
Pohotová likvidita 1,26 1,44 1,13 1,08 1,34
Okamžitá likvidita 0,07 0,03 0,01 0,04 0,05

Zdroj: vlastní zpracování

Tab. č. 4.11: Vývoj ukazatelů průměrné likvidity potravinářského průmyslu

2006 2007 2008 2009
Celková likvidita 1,64 1,09 1,19 1,44
Pohotová likvidita 1,05 0,70 0,77 1,01
Okamžitá likvidita 0,16 0,07 0,08 0,15

Zdroj: vlastní zpracování

Pomocí ukazatelů likvidity se sleduje schopnost firmy hradit své závazky. Z tab. č.

4.10 je zřejmé, že nejvyšší likviditu vykazuje společnost v letech 2007 a 2010, ale problémy

dostat svých závazků neměla v žádném ze sledovaných období.

Ukazatel celkové likvidity společnosti Walmark, a.s. se ve sledovaných obdobích

pohyboval mezi hodnotami 1,75 – 2,41. Průměrná celková likvidita v potravinářském

průmyslu byla ve sledovaných obdobích nižší, pohybovala v rozmezí 1,09 – 1,64. Znamená

to, že společnost má dostatečné množství oběžných aktiv, které může přeměnit na hotovost a

bez problémů tak hradit své závazky. Nemusí tak například prodávat dlouhodobý majetek,

čímž by mohl být ohrožen budoucí vývoj.

U pohotové likvidity společnosti Walmark, a.s. se hodnota tohoto ukazatele mezi roky

2006 – 2010 pohybuje mezi 1,08 – 1,44. Průměrná pohotová likvidita v potravinářském

průmyslu ve sledovaném období se pohybovala od 0,70 do 1,05. Z toho vyplývá, že podnik

má o něco větší množství pohledávek a finančního majetku, než je průměr v odvětví. Růst

pohotové likvidity v roce 2010 by měl signalizovat další zlepšení finanční a platební situace.
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Okamžitá likvidita společnosti se ve všech sledovaných obdobích pohybuje v rozmezí

0,01 – 0,07. Znamená to, že oběžná aktiva společnosti jsou tvořena z větší části ze zásob a

pohledávek, v menší míře pak z krátkodobých platebních prostředků. Průměrná okamžitá

likvidita potravinářského průmyslu se ve sledovaných obdobích pohybuje v rozmezí 0,07 –

0,16, což je o trochu více, než u sledované společnosti. Tento ukazatel lze však považovat za

poměrně nestabilní a měl by sloužit zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku.

U ukazatelů likvidity lze pozorovat poměrně stabilní trend vývoje, který by se měla

společnost snažit sledovat i v dalších letech. Ukazatele likvidity jsou o něco vyšší, než jaký je

průměr v odvětví (s výjimkou okamžité likvidity). Z těchto faktů vyplývá, že firma nemá

problémy s úhradou svých závazků.

V grafu č. 4.3 je znázorněn vývoj všech ukazatelů likvidity společnost Walmark, a.s.

v letech 2006 – 2010 a vývoj průměrné likvidity v potravinářském průmyslu v letech 2006 –

2009.

Graf č. 4.3: Vývoj ukazatelů likvidity společnosti Walmark, a.s. a potravinářského

průmyslu

Zdroj: vlastní zpracování

4.3.3 Ukazatele aktivity

V následující kapitole je provedena stručná finanční analýza aktivity společnosti

pomocí ukazatelů doby obratu aktiv, pohledávek a závazků.
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Tab. č. 4.12: Vývoj ukazatelů aktivity (ve dnech)

2006 2007 2008 2009 2010

Doba obratu aktiv 336,59 372,42 434,40 424,51 393,80

Doba obratu pohledávek 117,63 123,88 129,87 112,53 81,09

Doba obratu závazků 65,15 61,01 67,88 43,67 56,99

Zdroj: vlastní zpracování

Ukazatele aktivity informují o vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. Hodnoty

ukazatelů aktivity společnosti Walmark jsou uvedeny v tab. č. 4.12.

Doba obratu aktiv informuje o tom, za kolik dnů dojde k obratu aktiv ve vztahu

k tržbám. Vývoj tohoto ukazatele by měl mít klesající tendenci, protože by se měl podnik

snažit o co nejefektivnější využití svého majetku. V prvních třech sledovaných obdobích však

má tento ukazatel rostoucí trend, až od roku 2008 postupně klesá.

Doba obratu pohledávek udává platební morálku odběratelů – za kolik dnů v průměru

uhradí své pohledávky. Tento ukazatel má u sledované společnosti nejprve poměrně stabilní

tendenci, pohybuje mezi 112 a 130 dny, v roce 2010 je zaznamenán výraznější pokles na 81

dnů.

Doba obratu závazků charakterizuje platební disciplínu dané společnosti – za kolik

dnů v průměru uhradí své závazky. V prvních třech sledovaných obdobích se hodnota tohoto

ukazatele pohybuje mezi 60 a 70 dny, v roce 2009 klesla na necelých 44 dnů, v roce 2010

naopak zase mírně vzrostla.

Pravidlo solventnosti říká, že doba obratu pohledávek by měla být nižší než doba

obratu závazků. Toto pravidlo však společnost nesplňuje. Lze ale pozorovat zmenšující se

rozdíl mezi dobou obratu pohledávek a závazků v roce 2010, takže je možné, že v dalších

obdobích již pravidlo solventnosti splněno bude.

U ukazatelů aktivity lze pozorovat větší snahu o jejich řízení v roce 2010, kdy

v důsledku ekonomické krize bylo nutno hledat úspory a zefektivnit finanční řízení

společnosti. V tomto roce klesla doba obratu pohledávek a naopak vzrostla doba obratu

závazků. Společnost by se měla pokusit pokračovat v tomto vývoji tak, aby doba obratu

pohledávek byla kratší než doba obratu závazků. Stejně tak by měla společnost mít zájem i na
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snížení doby obratu aktiv prostřednictvím zvýšení tržeb, které lze očekávat z důvodů

narůstající poptávky po výrobcích.

V grafu č. 4.4 je znázorněn vývoj ukazatelů aktivity společnosti Walmark, a.s.

Graf č. 4.4: Vývoj ukazatelů aktivity (ve dnech)

Zdroj: vlastní zpracování

4.3.4 Ukazatele rentability

V následující kapitole je provedena podrobná finanční analýza rentability společnosti.

Po srovnání všech ukazatelů rentability, viz tab. č. 4.13 a graf č. 4.5, je každému ukazateli

věnována samostatná kapitola.

Tab. č. 4.13: Vývoj ukazatelů rentability

2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilita aktiv
(ROA) 6,80 % 18,26 % 7,98 % 1,41 % 6,71 %

Rentabilita vlastního
kapitálu (ROE) 2,52 % 20,11 % 11,70 % 0,56 % 6,34 %

Rentabilita dlouhod.
zdrojů (ROCE) 9,64 % 23,88 % 10,90 % 1,89 % 7,98 %

Rentabilita tržeb (ROS) 1,53 % 15,15 % 9,10 % 0,45 % 5,61 %

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf č. 4.5: Vývoj ukazatelů rentability

Zdroj: vlastní zpracování

Z tab. č. 4.13 a grafu č. 4.5 je patrné, že všechny typy rentability se vyvíjely ve

sledovaném období v podobném trendu. Nejvyšší rentability podnik vykázal v roce 2007,

naopak mezi nejslabší patří roky 2006 a 2009. Za propadem rentability v roce 2009 stojí

především hospodářská recese, díky které poklesly společnosti Walmark, a.s. tržby. V roce

2010 lze pozorovat nárůst rentability v důsledku úsporných opatření zavedených ve firmě.

4.3.4.1 Rentabilita aktiv (ROA)

Tab. č. 4.14: Vývoj ukazatele rentability celkových aktiv

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Hodnota 6,80 % 18,26 % 7,98 % 1,41 % 6,71 %

Zdroj: vlastní zpracování

Jak je patrné z tab. č. 4.14, za růstem rentability aktiv mezi lety 2006 a 2007 o více než

11 procentních bodů stojí výrazný nárůst zisku před zdaněním a úroky. Tento zisk vzrostl

díky poklesu nákladů společnosti, zejména spotřeby materiálu a energií, a osobních nákladů.

Lze taktéž pozorovat výrazné zlepšení finančního výsledku hospodaření, na kterém se

významně podílely výnosy z podílů v ovládaných a řízených společnostech.

V roce 2008 byl zjištěn propad ukazatele rentability aktiv přibližně na hodnotu 8 %.

Tento propad byl zapříčiněn poklesem zisku před zdaněním a úroky a nárůstem stavu aktiv –
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zejména dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, stavu zásob a pohledávek. Za

poklesem zisku v tomto účetním období stojí hlavně růst nákladů – spotřeby materiálu a

energií, osobních nákladů, odpisů nebo tvorba rezerv a opravných položek v provozní oblasti.

Mezi lety 2008 a 2009 lze znovu sledovat výrazný pokles rentability aktiv. Sice se

snížila i hodnota aktiv, ale hlavně výrazně poklesl zisk před zdaněním a úroky – ze 132

milionů Kč na 21 milionů Kč. Pokles zisku byl způsoben špatným provozním výsledkem

hospodaření, který skončil ve ztrátě více než 100 milionů Kč. Za tímto záporným výsledkem

stojí hlavně pokles tržeb za prodej výrobků a služeb v souvislosti s globální recesí. Pouze díky

kladnému finančnímu výsledku hospodaření za účetní období (přibližně 110 milionů Kč)

zůstal výsledek hospodaření za běžnou činnost v kladných číslech.

V roce 2010 se společnosti díky úsporám začalo po finanční stránce dařit lépe. U tržeb

byl sice zaznamenán jejich pokles kvůli stále probíhající globální krizi a s tím souvisejícím

menším objemem výroby, ale výrazně se snížily i náklady – osobní náklady, spotřeba

materiálů a energií i spotřeba služeb. Růst zaznamenaly pouze odpisy majetku v souvislosti

s investicemi v předchozích letech.

V dalších letech by měla společnost navázat na trend roku 2010 a i nadále se pokusit o

zvýšení rentability aktiv. Jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je úspora nákladů.

Současně by se měla společnost snažit maximalizovat své tržby.

Vývoj rentability aktiv společnosti Walmark, a.s. je znázorněn v grafu č. 4.6.

Graf č. 4.6: Vývoj ukazatele rentability celkových aktiv

Zdroj: vlastní zpracování
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4.3.4.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Tab. č. 4.15: Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Hodnota 2,52 % 20,11 % 11,70 % 0,56 % 6,34 %

Zdroj: vlastní zpracování

Z tab. č. 4.15 je patrný velmi výrazný nárůst rentability vlastního kapitálu mezi lety

2006 a 2007. Sice se zvýšila hodnota vlastního kapitálu díky zvýšení výsledku hospodaření za

účetní období, ale právě tento výsledek hospodaření, jinak taky EAT – zisk po zdanění, je

použit i v čitateli ukazatele rentability vlastního kapitálu. Výsledek hospodaření se zvýšil

především v souvislosti s výrazně lepším finančním výsledkem hospodaření, kdy společnost

na rozdíl od předchozího roku vykázala výnosy z dlouhodobého finančního majetku. Kromě

tohoto faktu byl zaznamenán i pokles nákladů společnosti, zejména spotřeby materiálu a

energií.

Mezi lety 2007 a 2008 byl zaznamenán pokles rentability vlastního kapitálu o

přibližně 8 procentních bodů. Vliv na tuto skutečnost tentokrát měla pouze výše zisku po

zdanění, který se meziročně snížil o 78 milionů Kč. Hodnota vlastního kapitálu se změnila jen

velmi nepatrně. Pokles zisku byl zapříčiněn nižším provozním výsledkem hospodaření, kdy

náklady společnosti rostly rychleji než tržby.

V roce 2009 se ukazatel rentability vlastního kapitálu propadl ještě výrazněji, o 11

procentních bodů, a dostal se na hodnotu ještě nižší než v roce 2006. Hodnota vlastního

kapitálu se znovu změnila jen nepatrně, znovu tedy výrazně poklesl zisk po zdanění. Ten byl

ovlivněn zejména provozním výsledkem hospodaření, který byl záporný. Tržby společnosti,

které zaznamenaly pokles, byly převýšeny náklady. Poklesla spotřeba materiálu a energií, ale

naopak vzrostly osobní náklady a odpisy.

Za rok 2010 se rentabilita vlastního kapitálu zvýšila na více než 6 %. Tento růst byl

způsoben nárůstem čistého zisku proti roku 2009. Za růstem zisku je kladný provozní

výsledek hospodaření, kdy díky reorganizaci podniku poklesly náklady. Horší výsledek byl

zaznamenán u finančního výsledku hospodaření, kdy se už tolik nedařilo dceřiným

společnostem. Výsledek hospodaření za běžnou činnost přesto byl o 60 milionů Kč lepší než

předchozí rok.

V dalších letech by měl být vývoj rentability vlastního kapitálu rostoucí trend, jelikož

hodnota vlastního kapitálu tvoří ve společnosti přibližně 80 % hodnoty celkového kapitálu.
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Docílit toho lze například pomocí vyšším dosaženým ziskem nebo snížením podílu vlastního

kapitálu na celkovém kapitálu.

V grafu č. 4.7 je znázorněn vývoj rentability vlastního kapitálu společnosti Walmark,

a.s.

Graf č. 4.7: Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu

Zdroj: vlastní zpracování

4.3.4.3 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE)

Tab. č. 4.16: Vývoj ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Hodnota 9,64 % 23,88 % 10,90 % 1,89 % 7,98 %

Zdroj: vlastní zpracování

Stejně jako u předchozích ukazatelů rentability, i u rentability dlouhodobých zdrojů
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předchozímu účetnímu období a kvůli nárůstu hodnoty dlouhodobých zdrojů. Menší hodnota

zisku byla způsobena nižšími tržbami a vyššími náklady, ať už vyšší spotřebou materiálu a

energií, vyššími osobními náklady nebo vyššími odpisy majetku. U dlouhodobých zdrojů byl

zaznamenán nárůst díky zvýšení hodnoty vlastního kapitálu (přesněji výsledku hospodaření

minulých let) a taky díky výrazně vyšší sumě poskytnutých dlouhodobých úvěrů.

V roce 2009 se ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů dále propadá a dostává se na

úroveň necelých 2 %, tzn., že dlouhodobé zdroje firmy nebyly příliš rentabilní. Za poklesem

ukazatele je pokles zisku, který byl způsoben špatným provozním výsledkem hospodaření,

který byl záporný. Tento záporný provozní výsledek hospodaření byl způsoben tvorbou rezerv

a opravných položek v provozní oblasti (největší část tvořila opravná položka k pohledávce

z titulu provozní půjčky poskytnuté dceřiné společnosti Walmark Ukrajina) a poklesem tržeb.

Náklady zůstaly přibližně stejné jako v předchozím účetním období, byl zaznamenán pokles

spotřeby materiálu a energií, ale naopak zase vzrostly osobní náklady nebo odpisy.

Mezi roky 2009 a 2010 rentabilita dlouhodobých zdrojů vzrostla z necelých 2 na 8 %.

Tuto výnosnost lze považovat za příznivou.  Za růstem stojí zvýšení zisku před zdaněním a

úroky.

V roce 2010 se sice rentabilita dlouhodobého kapitálu zvýšila proti roku 2009, ale

zdaleka nedosahuje takových hodnot jako v roce 2007. Proto by se společnost měla i nadále

snažit zvyšovat výnosnost dlouhodobých zdrojů.

Vývoj ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů společnosti Walmark, a.s. je

znázorněn v grafu č. 4.8.
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Graf č. 4.8: Vývoj ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů

Zdroj: vlastní zpracování

4.3.4.4 Rentabilita tržeb (ROS)

Tab. č. 4.17: Vývoj ukazatele rentability tržeb

Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Hodnota 1,53 % 15,15 % 9,10 % 0,45 % 5,61 %

Zdroj: vlastní zpracování

Jak vyplývá z tab. č. 4.17, v roce 2006 byla rentabilita tržeb společnosti 1,53 %. To

znamená, že na 1 Kč tržeb připadalo 1,53 Kč zisku. V následujícím roce 2007 došlo

k velkému zvýšení rentability tržeb. Tento růst byl způsoben desetinásobně větším objemem

zisku po zdanění než v předchozím účetním období. Zisk vzrostl především díky úspoře

nákladů, konkrétně spotřeby materiálu a energií a osobních nákladů, a taky díky kladnému

finančnímu výsledku hospodaření (v roce 2006 byl záporný).

Mezi roky 2007 a 2008 ukazatel rentability tržeb zaznamenal pokles z 15,15 % na 9,10

%. Tento propad byl způsoben menším ziskem po zdanění, na jehož úroveň měly vliv hlavně

zvýšené náklady, konkrétně vyšší spotřeba materiálu a energií, vyšší osobní náklady, vyšší

odpisy majetku a tvorba rezerv a opravných položek v provozní oblasti. Objem tržeb se proti

rokům 2006 a 2007 změnil jen nepatrně.
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V roce 2009 bylo zjištěno, že rentability tržeb znovu zaznamenala pokles a dostala se

ještě na nižší úroveň, než byla v roce 2006. Vše bylo zapříčiněno poklesem zisku po zdanění.

Ten byl ovlivněn hlavně provozním výsledkem hospodaření, který skončil v červených

číslech. Tento provozní výsledek hospodaření byl ovlivněn poklesem tržeb a současným

růstem některých nákladů, zejména odpisů majetku a tvorbou rezerv a opravných položek

v provozní oblasti. Za to, že neskončil ve ztrátě celý výsledek hospodaření za účetní období,

může dobrý finanční výsledek hospodaření.

V roce 2010, stejně jako všechny ostatní ukazatele rentability, vzrostl i ukazatel

rentability tržeb. Tržby meziročně poklesly z důvodu menšího objemu výroby a tudíž menšího

uskutečněného prodeje a vzrostla hodnota čistého zisku, který byl ovlivněn zlepšením

provozního výsledku hospodaření.

Stejně jako u ostatních ukazatelů rentability, i u rentability tržeb by měl být cílem

společnosti nárůst tohoto ukazatele. Toho lze docílit zejména snižováním nákladů a

následným růstem zisku.

V následujícím grafu č. 4.9 je znázorněn vývoj rentability tržeb společnosti Walmark,

a.s.

Graf č. 4.9: Vývoj ukazatele rentability tržeb

Zdroj: vlastní zpracování
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4.4 Srovnání s odvětvím

Cílem této kapitoly je srovnání dvou základních ukazatelů rentability (rentability aktiv a

rentability vlastního kapitálu) s průmyslovým odvětvím.

Pro srovnání s odvětvím nelze společnost Walmark jednoznačně zařadit do jediného

odvětví průmyslu, protože se zabývá jak výrobou potravinových doplňků (potravinářský

průmysl), tak výrobou farmaceutických přípravků a léčiv (farmaceutický průmysl). Z tohoto

důvodu je uvedeno srovnání rentability aktiv a rentability vlastního kapitálu s oběma těmito

odvětvími.

V roce 2010 změnilo ministerstvo průmyslu a obchodu metodiku a výsledky finančních

analýz jednotlivých průmyslových odvětví začalo zveřejňovat za celý obor (v tomto případě

zpracovatelský průmysl), nikoliv už za jednotlivá dílčí odvětví (potravinářský a farmaceutický

průmysl). Z tohoto důvodu rok 2010 ve srovnání s odvětvím není uveden, jelikož by data

mohla být zkreslená.

4.4.1 Rentabilita aktiv (ROA)

Tab. č. 4.18: Srovnání rentability aktiv s odvětvím

2006 2007 2008 2009
ROA Walmark 6,80 % 18,26 % 7,98 % 1,41 %

ROA potravinářského průmyslu 10,50 % 5,85 % 8,14 % 9,93 %
ROA farmaceutického průmyslu 10,02 % 13,75 % 13,88 % 7,87 %

Zdroj: vlastní zpracování

Z tab. č. 4.18 vyplývá, že ve srovnání rentability aktiv s potravinářským průmyslem si

v roce 2006 společnost Walmark vede hůře, než je průměr v odvětví. Způsobeno to je

zejména investiční činností skupiny Walmark do nových závodů a nových výrobních

technologií a získáním podílu ve společnosti Profitness. V roce 2007 se společnost Walmark

s rentabilitou aktiv 18,26 % dostává nad průměr potravinářského průmyslu, který činí

pouhých 5,85 %. V roce 2008 se rentabilita aktiv společnosti dostává na průměrnou úroveň

potravinářského průmyslu, což je přibližně 8 %. V roce 2009 se rentabilita aktiv společnost

Walmark dále propadá, ale průměrná rentabilita aktiv v potravinářském průmyslu naopak

roste. Tento rozdíl je způsoben příchodem ekonomické krize, kdy společnosti Walmark

znatelně poklesly tržby a zisk, ale potravinářský průmysl, do kterého spadá i výroba běžných

potravin jako jsou mléčné výrobky, pečivo apod., tuto krizi prakticky nepocítil.
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Ve srovnání s farmaceutickým průmyslem vykázala společnost Walmark v roce 2006

nižší rentabilitu aktiv, než jaký byl průměr odvětví. Tento průměr odvětví však může být

ovlivněn tím, že ministerstvo průmyslu nevedlo v roce 2006 farmaceutický průmysl jako

samostatné odvětví pro účely finančních analýz, ale dohromady s výrobou chemických látek a

přípravků. V roce 2007 je rentabilita aktiv společnosti Walmark vyšší než průměr

farmaceutického průmyslu, v roce 2008 je tomu ale přesně naopak. V roce 2009 byl

zaznamenán u společnosti Walmark další pokles rentability aktiv na 1,41 %, ale globální

ekonomická krize se projevila i na poklesu průměrné rentability aktiv celého farmaceutického

průmyslu na 7,87 %.

Grafické znázornění výsledků srovnání rentability aktiv s odvětvím je provedeno

v grafu č. 4.10.

Graf č. 4.10: Srovnání rentability aktiv s odvětvím

Zdroj: vlastní zpracování

4.4.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Tab. č. 4.19: Srovnání rentability vlastního kapitálu s odvětvím

2006 2007 2008 2009
ROE Walmark 2,52 % 20,11 % 11,70 % 0,56 %

ROE potravinářského průmyslu 14,22 % 6,91 % 11,61 % 14,15 %
ROE farmaceutického průmyslu 12,04 % 15,63 % 15,38 % 6,55 %

Zdroj: vlastní zpracování
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Z tab. č. 4.19 je zřejmé, že ve srovnání rentability vlastního kapitálu společnosti

Walmark s potravinářským průmyslem vykazuje v roce 2006 lepší výsledky průměr

potravinářského průmyslu – 14,22 %, kdežto společnost Walmark pouze 2,52 %. V roce 2007

ale rentabilita vlastního kapitálu potravinářského průmyslu klesá na 6,91 % a u společnosti

Walmark naopak roste na více než 20 %. V roce 2008 vykazují ukazatele rentability vlastního

kapitálu u potravinářského průmyslu i u společnosti Walmark skoro stejné hodnoty necelých

12 %. V roce 2009 však v důsledku globální recese následuje u společnosti Walmark strmý

pád rentability vlastního kapitálu na skoro nulovou hodnotu, u potravinářského průmyslu však

ROE roste.

Ve srovnání s průměrnou rentabilitou vlastního kapitálu u farmaceutického průmyslu

si společnost Walmark vede v roce 2006 taktéž hůře. Ve finančně vydařeném roce 2007

vykázala společnost Walmark rentabilitu vlastního kapitálu 20 %, což je o necelých 5

procentních bodů více než průměr farmaceutického průmyslu. V roce 2008 ale rentabilita

vlastního kapitálu společnosti Walmark klesá, kdežto v potravinářském průmyslu se drží na

stejné úrovni jako předchozí rok. V roce 2009 zaznamenává pokles ROE jak společnost

Walmark, tak celý farmaceutický průmysl.

Výsledky srovnání rentability vlastního kapitálu interpretuje také graf č. 4.11.

Graf č. 4.11: Srovnání rentability vlastního kapitálu s odvětvím

Zdroj: vlastní zpracování
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4.5 Pyramidový rozklad a analýza odchylek

V této kapitole je proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu

(ROE) pomocí logaritmické metody. Dále je provedena analýza odychlek jednotlivých dílčích

ukazatelů na vrcholový ukazatel. V tab. č. 4.21 je provedena první úroveň rozkladu.

Tab. č. 4.20: Absolutní a relativní změny ROE

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
Absolutní změna ROE 17,60% -8,41% -11,14% 5,78%
Relativní změna ROE 699,59% -41,84% -95,21% 1030,79%

Zdroj: vlastní zpracování

Tab. č. 4.21: První úroveň pyramidového rozkladu ROE

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
EAT/T EAT/T EAT/T EAT/T

0,0153 0,1515 0,1515 0,0910 0,0910 0,0045 0,0045 0,0561
0,1362 9,8739 -0,0606 0,6004 -0,0865 0,0493 0,0516 12,5042
19,38% 770,59% -7,92% -39,38% -11,03% -94,34% 6,02% 1073,53%

T/A T/A T/A T/A
1,0695 0,9666 0,9666 0,8287 0,8287 0,8480 0,8480 0,9142
-0,1029 0,9038 -0,1379 0,8573 0,0193 1,0233 0,0661 1,0780
-0,86% -34,04% -2,39% -11,88% 0,08% 0,72% 0,18% 31,91%

A/VK A/VK A/VK A/VK
1,5323 1,3729 1,3729 1,5513 1,5513 1,4746 1,4746 1,2371
-0,1593 0,8960 0,1784 1,1299 -0,0767 0,9506 -0,2375 0,8389
-0,93% -36,95% 1,90% 9,43% -0,19% -1,59% -0,42% -74,64%

Zdroj: vlastní zpracování

Z první úrovně pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE)

a následné analýzy odchylek vyplývá, že ve všech sledovaných účetních obdobích má největší

vliv na změnu vrcholového ukazatele dílčí ukazatel ziskovosti tržeb (EAT/T). Ostatní dílčí

ukazatele mají mezi roky 2006 a 2007, 2008 a 2009 a také ještě 2009 a 2010 na vrcholový

ukazatel ROE pouze nepatrný vliv do 1 %. Z tohoto důvodu je ve druhé úrovni pyramidového

rozkladu proveden další rozklad ukazatele ziskovosti tržeb (EAT/T) na dílčí ukazatele, viz

tab. č. 4.22.
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Tab. č. 4.22: Druhá úroveň pyramidového rozkladu ROE

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
EAT/EBT EAT/EBT EAT/EBT EAT/EBT

0,2663 0,8295 0,8295 1,0208 1,0208 0,9187 0,9187 0,8247
0,5632 3,1153 0,1912 1,2306 -0,1021 0,9000 -0,0940 0,8977
9,62% 382,39% 3,22% 16,02% -0,39% -3,30% -0,26% -45,86%

EBT/EBIT EBT/EBIT EBT/EBIT EBT/EBIT
0,9069 0,9671 0,9671 0,9254 0,9254 0,2944 0,2944 0,9268
0,0602 1,0664 -0,0417 0,9569 -0,6310 0,3182 0,6323 3,1476
0,54% 21,64% -0,68% -3,40% -4,20% -35,89% 2,73% 487,30%

EBIT/T EBIT/T EBIT/T EBIT/T
0,0636 0,1889 0,1889 0,0963 0,0963 0,0166 0,0166 0,0734
0,1253 2,9721 -0,0926 0,5099 -0,0797 0,1721 0,0568 4,4253
9,22% 366,56% -10,46% -52,00% -6,45% -55,15% 3,54% 632,09%

Zdroj: vlastní zpracování

Z provedené analýzy je zřejmé, že na změně vrcholového ukazatele se nejvíce podílel

ukazatel provozní rentability (EBIT/T), mezi prvním a druhým sledovaným obdobím ještě

také ukazatel daňové redukce zisku. Ve třetí úrovni pyramidového rozkladu je proto rozložen

ukazatel provozní rentability (EBIT/T) na další dílčí ukazatele, viz tab. č. 4.23.
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Tab. č. 4.23: Třetí úroveň pyramidového rozkladu ROE

2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
Nákl. na mat./T Nákl. na mat./T Nákl. na mat./T Nákl. na mat./T

0,4482 0,4421 0,4421 0,4541 0,4541 0,4325 0,4325 0,4422
-0,0062 0,9863 0,0120 1,0271 -0,0215 0,9526 0,0096 1,0223
0,45% 18,00% -1,35% -6,73% 1,74% 14,89% -0,60% -107,32%

Nákl. na služby/T Nákl. na služby/T Nákl. na služby/T Nákl. na služby/T
0,2595 0,2352 0,2352 0,2579 0,2579 0,2256 0,2256 0,2289
-0,0243 0,9063 0,0227 1,0966 -0,0323 0,8748 0,0033 1,0145
1,79% 71,09% -2,57% -12,76% 2,61% 22,33% -0,20% -36,42%

Osobní nákl./T Osobní nákl./T Osobní nákl./T Osobní nákl./T
0,1009 0,1045 0,1045 0,1279 0,1279 0,1454 0,1454 0,1375
0,0036 1,0355 0,0234 1,2243 0,0175 1,1364 -0,0079 0,9458
-0,26% -10,47% -2,65% -13,16% -1,41% -12,07% 0,49% 87,64%

Ost. nákl./T Ost. nákl./T Ost. nákl./T Ost. nákl./T
0,1278 0,0294 0,0294 0,0638 0,0638 0,1799 0,1799 0,1181
-0,0985 0,2298 0,0344 2,1725 0,1161 2,8192 -0,0618 0,6564
7,24% 287,94% -3,89% -19,35% -9,39% -80,30% 3,86% 688,19%

Zdroj: vlastní zpracování

Z této analýzy vyplývá, že na změně ukazatele provozní rentability (EBIT/T) se

nejvyšší měrou nepodílely ani náklady na materiál, ani náklady vynaložené na služby, ani

osobní náklady, ale ostatní náklady. Do těchto nákladů patří například odpisy, daně a poplatky

nebo změna stavu rezerv a opravných položek. Toto zjištění dokládá dobrou úroveň řízení

nákladů na materiál, nákladů na služby a osobních nákladů v podniku. Výše ukazatele

rentability vlastního kapitálu tak byla ovlivněna zejména výší ostatních provozních nákladů

prostřednictvím každoročně rostoucích odpisů a tvorby rezerv.

4.6 Analýza citlivosti

Cílem analýzy citlivosti je kvantifikovat vliv změn rizikového faktoru na změnu

ukazatele rentability vlastního kapitálu v roce 2011. Za rizikový faktor jsou v tomto případě

považovány tržby, protože společnost nemůže vědět, jakých tržeb se jí podaří v příštím

účetním období dosáhnout. Analýza citlivosti vychází z předpokladu, že se mění tržby z roku

2010 o určitá procenta a pozoruje se vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. Další předpoklady
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jsou následující: z provozních nákladů se mění pouze spotřeba materiálu a energií (podle

poměru této položky k tržbám v minulých letech). Finanční a mimořádný výsledek

hospodaření se nemění, ale z důvodu jiného provozního výsledku hospodaření se mění i výše

daně z příjmů za běžnou činnost. S měnící se výší tržeb se taktéž mění hodnota zásob,

pohledávek a závazků (podle poměru těchto položek k tržbám v minulých letech). Tato

skutečnost má vliv na rozdílnou hodnotu aktiv a pasiv proti roku 2010. Zjednodušená

plánovaná rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou uvedeny v příloze č. 4.

Tab. č. 4.24: Analýza citlivosti pro rok 2011

Změna tržeb o: 0 % 1 % 3 % 5 % 10 % 15 %

EAT 65 194 71 348 81 895 92 442 118 810 145 177

Vlastní kapitál 1 028 042 1 063 227 1 069 738 1 076 248 1 092 525 1 108 801

ROE 6,34 % 6,71 % 7,66 % 8,59 % 10,87 % 13,09 %

 ROE - 0,37 % 0,95 % 0,93 % 2,29 % 2,22 %

Zdroj: vlastní zpracování

Z provedené analýzy citlivosti v tab. č. 4.24 je zřejmé, že pokud by v roce 2011 tržby

vzrostly o 1 % proti roku 2010, rentabilita vlastního kapitálu by se zvýšila ze 6,34 % na 6,71

%. Pokud by však tržby vzrostly o 15 %, tak by se rentabilita vlastního kapitálu proti roku

2010 zvýšila dokonce o 6,75 procentních bodů na 13,09 %.

Tab. č. 4.25: Analýza citlivosti pro rok 2011

Změna tržeb o: 0 % -1% -3% -5% -10% -15%

EAT 65 194 60 801 50 253 39 706 13 339 -13 029

Vlastní kapitál 1 028 042 1 056 717 1 050 206 1 043 696 1 027 419 1 011 143

ROE 6,34 % 5,75% 4,79% 3,80% 1,30% -1,29%

 ROE - -0,59 % -0,97 % -0,98 % -2,51 % -2,59 %

Zdroj: vlastní zpracování
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Naopak, pokud by v roce 2011 tržby společnosti klesaly, viz tab. č. 4.25, tak při jejich

poklesu o 1 % by rentabilita vlastního kapitálu klesla z 6,34 % na 5,75%. Při poklesu tržeb o

15 % by už společnost vykázala ztrátu ve výši 13 milionů Kč a rentabilita vlastního kapitálu

by tudíž byla záporná, -1,29%.

Výsledky analýzy citlivosti jsou znázorněny v grafech č. 4.12 a 4.13.

Graf č. 4.12: Analýza citlivosti – absolutní hodnota ROE při změně tržeb

Zdroj: vlastní zpracování

Graf č. 4.13: Analýza citlivosti – změna ROE při změně tržeb

Zdroj: vlastní zpracování
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5 Závěr

Finanční řízení a rozhodování je nedílnou součástí všech aktivit podnikového organismu.

Plní důležitou roli při celkovém řízení podniku a stanovení strategických a dlouhodobých cílů.

Za nejdůležitější nástroj finančního řízení je považována právě finanční analýza

Cílem této práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Walmark, a.s. za roky 2006

– 2010 se zaměřením na analýzu rentability a následné zhodnocení finanční situace. Na

základě této analýzy byla navrhnuta opatření, kterými by se společnost měla řídit pro zlepšení

a upevnění finanční stability v dalších letech.

Nejdříve byla popsána metodologie finanční analýzy. V následující kapitole byla

představena společnost Walmark, a.s. Posléze byla v další části práce provedena finanční

analýza této společnosti prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy, poměrové analýzy

zaměřené zejména na ukazatele rentability, pyramidového rozkladu a analýzy odchylek a na

závěr analýzy citlivosti. Provedenou finanční analýzou byly zjištěny následující informace.

Během sledovaných let 2006 – 2010 společnost Walmark, a.s. výrazně investovala. Tyto

investice se týkaly jako hmotného, tak nehmotného majetku. Skupina Walmark se v těchto

letech také rozrostla o dceřiné firmy v Bulharsku, Francii a Lotyšsku a získala majoritní

podíly ve společnostech Profitness a Aminostar. Tyto investice se projevily zvýšením odpisů

a částečně i zvýšením osobních nákladů a nákladů na materiál a energie, v budoucnu by ale

tato strategická rozhodnutí měly přinést zvýšení tržeb. Podrobněji je tato záležitost rozebrána

v kapitole 4.6 – analýza citlivosti.

Pomocí finanční analýzy bylo zjištěno, že majetek společnosti je tvořen oběžným a

dlouhodobým majetkem přibližně ve stejném poměru, každoročně se však mírně zvyšovala

hodnota dlouhodobého majetku až na 61 % v roce 2010. Tento společnost financovala

především prostřednictvím vlastních zdrojů. Do roku 2009 tvořily vlastní zdroje přibližně dvě

třetiny celkových pasiv, v roce 2010 byl zaznamenán jejich nárůst na 80 %.

Za velmi dobré lze označit výsledky ukazatelů zadluženosti a likvidity, protože

společnost má nízkou míru zadlužení a je dostatečně likvidní, tzn. má dostatečné množství

oběžných aktiv pro úhradu závazků. U ukazatelů aktivity nebylo ani v jednom roce dodrženo

pravidlo solventnosti, v posledním roce lze však vidět zkracování doby mezi dobou obratu

pohledávek a závazků. Firma tak nevyužívá bezúročných dodavatelských úvěrů ke svému

financování, ale vzhledem k dobrým výsledkům v oblasti likvidity toto není vážným

problémem.
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U ukazatelů rentability byly ve sledovaných obdobích znát velké výkyvy. Zatímco v roce

2007 se ukazatele rentability pohybovaly v rozmezí od 15,15 % u rentability tržeb do 23,88 %

u rentability dlouhodobých zdrojů, tak v roce 2009 už to bylo pouze od 0,45 % do 1,89 %. Za

tímto propadem stojí zhoršující se provozní výsledky hospodaření (v roce 2009 ve ztrátě 100

milionů Kč), díky kterým se snížil i dosažený zisk. V roce 2010 je však u ukazatelů rentability

vidět změna trendu jejich vývoje, což bylo způsobeno úspornými opatřeními a vyšší

efektivitou výroby.

Z provedených analýz vyplývá, že společnost Walmark, a.s. je finančně stabilní. Za

nejpovedenější rok po finanční stránce lze jednoznačně označit rok 2007, kdy společnost

dosahovala výborných výsledků, za nejméně povedený naopak rok 2009. V tomto roce byl

výsledek hospodaření ovlivněn ekonomickou krizí, která srazila poptávku a tím i tržby.

Důsledky krize podnik pociťoval i v roce 2010. Tato krize také donutila společnost Walmark

hledat úspory a být efektivnější.

Společnost by se v budoucím vývoji měla pokusit o zvýšení svých tržeb, což by podle

citlivostní analýzy vedlo k vyššímu zisku. Ke zvýšení tržeb by mohly vést například investice

do nových výrobků a do inovací současných. Dále by se společnost měla snažit udržet

současný vývoj hospodaření ve svých dceřiných společnostech v zahraničí, kterým se dobře

daří a plynou z nich do mateřské společnosti finance formou výnosů z podílů v ovládaných a

řízených osobách.
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Seznam zkratek

CK – cizí kapitál

EAT – zisk po zdanění

EBIT – zisk před zdaněním a úroky

EBT – zisk před zdaněním

fin. – finanční

mat. – materiál

nákl. – náklady

OA – oběžná aktiva

OPN – ostatní provozní náklady

prov. – provozní

ROA – rentabilita aktiv

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů

ROE – rentabilita vlastního kapitálu

ROS – rentabilita tržeb

VK – vlastní kapitál
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Walmark, a.s. (aktiva), Netto, v tis. Kč

2006 2007 2008 2009 2010
AKTIVA CELKEM 1 250 367 1 383 802 1 648 747 1 512 182 1 271 765

B. Dlouhodobý majetek 571 786 671 523 856 735 832 655 781 009
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 26 855 45 996 201 809 183 321 135 570
B.I.3. Software 2 034 2 488 8 448 9 349 6 114
B.I.4. Ocenitelná práva 21 994 18 519 29 058 151 832 118 430
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 419 15 838 16 466 13 121 6 686

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek 2 408 9 105 147 837 8 934 4 316

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.
majetek - 46 - 85 24

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 458 014 524 337 558 631 542 401 534 311
B.II.1. Pozemky 21 918 21 952 21 952 27 326 27 326
B.II.2. Stavby 209 433 320 202 331 109 339 170 335 964

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí 140 019 175 380 194 250 173 630 169 863

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 20 20 20 20

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek 81 163 6 782 7 409 2 255 1 138

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 86 917 101 190 96 295 106 933 111 128
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 86 917 101 190 96 295 106 933 111 128
C. Oběžná aktiva 675 750 709 463 788 781 678 198 487 408
C.I. Zásoby 212 735 239 986 289 646 261 938 215 767
C.I.1. Materiál 83 627 104 726 129 577 148 432 114 099
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 11 809 10 829 14 628 12 932 12 444
C.I.3. Výrobky 104 586 80 202 94 753 75 038 70 550
C.I.5. Zboží 10 711 37 824 42 156 19 669 16 277
C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 2 002 6 405 8 532 5 797 2 397
C.III. Krátkodobé pohledávky 436 965 460 308 492 922 400 854 261 877
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 334 110 332 712 304 839 221 023 197 210
C.III.2. Pohledávky ‐ ovládající a řídící osoba 60 277 1 699 115 278 151 918 47 773
C.III.6. Stát ‐ daňové pohledávky 24 498 28 093 60 110 18 551 6 699
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 837 1 654 2 463 2 608 4 137
C.III.8. Dohadné účty aktivní 5 888 87 180 7 207 5 946 5 536
C.III.9. Jiné pohledávky 6 355 8 970 3 025 808 522
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 26 050 9 169 6 213 15 376 9 764
C.IV.1. Peníze 647 2 758 975 581 1 233
C.IV.2. Účty v bankách 25 403 6 411 5 238 14 795 8 531
D.I. Časové rozlišení 2 831 2 816 3 231 1 329 3 348
D.I.1. Náklady příštích období 2 796 2 016 2 345 1 312 3 343
D.I.3. Příjmy příštích období 35 800 886 17 5
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Příloha č. 2: Rozvaha společnosti Walmark, a.s. (pasiva), v tis. Kč

2006 2007 2008 2009 2010
PASIVA CELKEM 1 250 367 1 383 802 1 648 747 1 512 182 1 271 765

A. Vlastní kapitál 816 021 1 007 923 1 062 825 1 025 487 1 028 042
A.I. Základní kapitál 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000
A.I.1. Základní kapitál 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000
A.II. Kapitálové fondy -1 759 1 450 -3 963 -7 182 -9 441
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 387 387 387 387 387

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků -2 146 1 063 -4 350 -7 569 -9 828

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku 21 000 21 000 21 000 21 380 21 000

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
A.III.2. Statutární a ostatní fondy - - - 380 -
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 671 256 677 772 816 473 900 538 846 289
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 671 256 677 772 816 473 900 538 846 289

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+-) 20 524 202 701 124 315 5 751 65 194

B. Cizí zdroje 434 316 375 850 585 456 486 420 243 470
B.II. Dlouhodobé závazky 25 006 21 807 14 730 9 946 21 413
B.II.9. Jiné závazky 15 888 11 388 6 888 2 388 -
B.II.10. Odložený daňový závazek 9 118 10 419 7 842 7 558 21 413
B.III. Krátkodobé závazky 217 028 204 878 242 890 145 618 162 633
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 182 798 174 022 207 910 95 726 124 526
B.III.2. Závazky ‐ ovládající a řídící osoba - - 1 421 11 100 11 100
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 6 875 6 036 7 885 7 198 6 542

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění 3 908 3 289 4 497 4 318 3 968

B.III.7. Stát ‐ daňové závazky a dotace 2 912 2 404 3 534 1 230 1 123
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 453 420 32 94 896
B.III.10. Dohadné účty pasivní 13 365 9 380 12 452 21 199 11 660
B.III.11. Jiné závazky 6 717 9 327 5 159 4 753 2 818
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 192 282 149 165 327 836 330 856 59 424
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 41 000 28 500 130 068 89 680 19 792
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 151 282 120 665 197 768 241 176 39 632
C.I. Časové rozlišení 30 29 466 275 253
C.I.1. Výdaje příštích období 11 29 120 7 69
C.I.2. Výnosy příštích období 19 - 346 268 184
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti Walmark, a.s., v tis. Kč.

2006 2007 2008 2009 2010
I. Tržby za prodej zboží 108 422 120 111 154 511 185 212 88 227
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 51 136 63 330 93 764 127 190 50 954
+ Obchodní marže 57 286 56 781 60 747 58 022 37 273
II. Výkony 1 228 900 1 217 529 1 211 845 1 097 179 1 074 373
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 189 997 1 240 294 1 195 154 1 117 180 1 079 924
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 38 903 -22 765 16 691 -20 001 -5 551
B. Výkonová spotřeba 946 428 905 904 972 761 843 950 780 129
B.1. Spotřeba materiálu a energie 599 435 591 346 620 414 554 670 514 067
B.2. Služby 346 993 314 558 352 347 289 280 266 062
+ Přidaná hodnota 339 757 368 406 299 831 311 251 331 517
C. Osobní náklady 134 942 139 764 174 780 186 421 159 853
C.I. Mzdové náklady 99 182 101 570 127 159 137 459 119 152

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění 33 072 34 815 44 027 45 103 37 569

C.4. Sociální náklady 2 688 3 379 3 594 3 859 3 132
D. Daně a poplatky 592 549 1 126 5 524 4 632

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku 43 233 50 694 67 487 87 895 99 559

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu 7 156 9 470 12 096 28 114 7 619

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 4 140 2 779 2 358 20 095 3 841
III.2. Tržby z prodeje materiálu 3 016 6 691 9 738 8 019 3 778

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu 5 405 3 241 10 105 22 476 6 745

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku 3 733 312 744 15 144 3 655

F.2. Prodaný materiál 1 672 2 929 9 361 7 332 3 080

G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov.
oblasti a komplex. nákladů příštích období -13 628 -8 090 38 514 126 000 -158 219

IV. Ostatní provozní výnosy 41 269 35 213 18 648 12 724 7 307
H. Ostatní provozní náklady 44 279 38 947 26 518 27 972 185 342
* Provozní výsledek hospodaření 173 360 187 984 12 045 -104 199 48 531
J. Prodané cenné papíry a podíly - - - - 785
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - 78 220 161 548 173 247 43 333

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených
osobách a v úč. jednotkách pod podst. vlivem - 78 220 161 548 173 247 43 333

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve
finanční oblasti 106 228 30 416 9 770 35 273 -5 872

X. Výnosové úroky 5 391 5 550 3 531 2 441 823
N. Nákladové úroky 5 586 8 310 9 817 15 001 6 247
XI. Ostatní finanční výnosy 17 759 26 200 36 135 52 798 14 767
O. Ostatní finanční náklady 31 533 15 119 71 918 67 758 27 252
* Finanční výsledek hospodaření -120 198 56 125 109 709 110 454 30 511
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 39 922 41 662 -2 528 509 13 856
Q.1. ‐ splatná 34 623 40 426 49 793 -
Q.2. ‐ odložená 5 299 1 236 -2 577 ‐284 13 856
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2006 2007 2008 2009 2010
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 240 202 447 124 282 5 746 65 186
XIII. Mimořádné výnosy 1 379 282 61 50 9
R. Mimořádné náklady 132 28 28 45 1
* Mimořádný výsledek hospodaření 1 247 254 33 5 8
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/‐) 14 488 202 701 124 315 5 751 65 194
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 54 409 244 363 121 787 6 260 79 050
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Příloha č. 4: Finanční plán na rok 2011

Rozvaha (aktiva)

Skutečnost Plán
2010 2011

Změna tržeb -15% -10% -5% -3% -1%
AKTIVA CELKEM 1 271 765 1 228 933 1 254 511 1 280 088 1 290 319 1 300 550
Dlouhodobý majetek 781 009 781 009 781 009 781 009 781 009 781 009
Oběžná aktiva 487 408 444 576 470 154 495 731 505 962 516 193
Zásoby 215 767 187 760 198 805 209 849 214 267 218 685
Krátkodobé pohledávky 261 877 247 053 261 585 276 118 281 931 287 744

Změna tržeb 1% 3% 5% 10% 15%
AKTIVA CELKEM 1 271 765 1 310 780 1 321 011 1 331 242 1 356 819 1 382 397
Dlouhodobý majetek 781 009 781 009 781 009 781 009 781 009 781 009
Oběžná aktiva 487 408 526 423 536 654 546 885 572 462 598 040
Zásoby 215 767 223 103 227 521 231 939 242 983 254 028
Krátkodobé pohledávky 261 877 293 557 299 370 305 183 319 715 334 248

Rozvaha (pasiva)

Skutečnost Plán
2010 2011

Změna tržeb -15% -10% -5% -3% -1%
PASIVA CELKEM 1 271 765 1 228 933 1 254 511 1 280 088 1 290 319 1 300 550
Vlastní kapitál 1 028 042 1 011 143 1 027 419 1 043 696 1 050 206 1 056 717
Cizí zdroje 243 470 217 538 226 838 236 139 239 860 243 580
Závazky 184 046 158 114 167 414 176 715 180 436 184 156

Změna tržeb 1% 3% 5% 10% 15%
PASIVA CELKEM 1 271 765 1 310 780 1 321 011 1 331 242 1 356 819 1 382 397
Vlastní kapitál 1 028 042 1 063 227 1 069 738 1 076 248 1 092 525 1 108 801
Cizí zdroje 243 470 247 300 251 020 254 741 264 042 273 342
Závazky 184 046 187 876 191 596 195 317 204 618 213 918
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Výkaz zisku a ztráty

Skutečnost Plán
2010 2011

Změna tržeb -15% -10% -5% -3% -1%
Tržby 1 162 600 988 210 1 046 340 1 104 470 1 127 722 1 150 974
Spotřeba materiálu a energie 514 067 434 812 460 390 485 967 496 198 506 429
Služby 266 062 266 062 266 062 266 062 266 062 266 062
Osobní náklady 159 853 159 853 159 853 159 853 159 853 159 853
Daně a poplatky 4 632 4 632 4 632 4 632 4 632 4 632
Odpisy dlouhodobého majetku 99 559 99 559 99 559 99 559 99 559 99 559
Ostatní provozní náklady 33 130 33 130 33 130 33 130 33 130 33 130
Provozní náklady celkem 1 077 303 998 048 1 023 626 1 049 203 1 059 434 1 069 665
Nákladové úroky 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247
Daň z příjmů za běžnou činnost 13 856 -3 056 3 129 9 314 11 788 14 262
Provozní VH 48 531 -46 604 -14 052 18 501 31 522 44 543
Finanční VH 30 511 30 511 30 511 30 511 30 511 30 511
Mimořádný VH 8 8 8 8 8 8
EBIT 85 297 -9 838 22 714 55 267 68 288 81 309
EBT 79 050 -16 085 16 467 49 020 62 041 75 062
EAT 65 194 -13 029 13 339 39 706 50 253 60 801

Změna tržeb 1% 3% 5% 10% 15%
Tržby 1 162 600 1 174 226 1 197 478 1 220 730 1 278 860 1 336 990
Spotřeba materiálu a energie 514 067 516 659 526 890 537 121 562 698 588 276
Služby 266 062 266 062 266 062 266 062 266 062 266 062
Osobní náklady 159 853 159 853 159 853 159 853 159 853 159 853
Daně a poplatky 4 632 4 632 4 632 4 632 4 632 4 632
Odpisy dlouhodobého majetku 99 559 99 559 99 559 99 559 99 559 99 559
Ostatní provozní náklady 33 130 33 130 33 130 33 130 33 130 33 130
Provozní náklady celkem 1 077 303 1 079 895 1 090 126 1 100 357 1 125 934 1 151 512
Nákladové úroky 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247
Daň z příjmů za běžnou činnost 13 856 16 736 19 210 21 684 27 869 34 054
Provozní VH 48 531 57 565 70 586 83 607 116 160 148 712
Finanční VH 30 511 30 511 30 511 30 511 30 511 30 511
Mimořádný VH 8 8 8 8 8 8
EBIT 85 297 94 331 107 352 120 373 152 926 185 478
EBT 79 050 88 084 101 105 114 126 146 679 179 231
EAT 65 194 71 348 81 895 92 442 118 810 145 177


