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1 Úvod

Finanční analýza je metodou zhodnocení finanční situace z pohledu finančního zdraví

a výkonnosti podniku. Slouží k posouzení úrovně hospodaření ve firmě v minulosti,

současnosti a předpokládá budoucí vývoj firmy. Finanční analýza ke splnění těchto úkolů

používá celou řadu metod, vybrané metody jsou teoreticky blíže specifikovány v první

části bakalářské práce a v třetí části jsou uvedeny do praxe.

Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace stavební společnosti Bytostav

Poruba, a. s. pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2008 - 2011.

Bakalářská práce je rozčleněna do tří částí.

První část bakalářské práce vysvětluje podstatu a význam finanční analýzy. Dále se

zaměřuje na charakteristiku vstupních zdrojů informací pro finanční analýzu a uživatele

finanční analýzy. V neposlední řadě jsou představeny a charakterizovány metody finanční

analýzy, a to horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza rizika

a analýza odchylek.

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou a popisem společnosti. Jsou zde zachyceny

základní informace, činnosti a důležité milníky ovlivňující chod společnosti Bytostav

Poruba, a. s.

V třetí části je provedena analýza firmy a zhodnocení výsledků na základě aplikace

teoretických poznatků uvedených v první části na analyzovanou společnost Bytostav

Poruba, a. s. Data nezbytná pro provedení finanční analýzy jsou čerpána z účetních výkazů

a výročních zpráv této akciové společnosti za období 2008 - 2011. Nejprve je provedena

horizontální a vertikální analýza zdrojů informací: rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow.

Dále je realizována analýza poměrových ukazatelů, a to rentability, likvidity, aktivity,

zadluženosti a finanční stability. Následně jsou výsledky vybraných finančních ukazatelů

v podniku porovnány s odvětvím ve stavebnictví. Posléze je realizována analýza provozního,

finančního a celkového rizika. Nakonec je provedena analýza odchylek.
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2 Podstata, význam a metody finanční analýzy

Obsahem této kapitoly je popis metod finanční analýzy. Zabývá se její podstatou

a významem, uživateli, metodami a také zdroji informací, z nichž čerpá. Údaje jsou

zpracovány z publikací Dluhošová a kolektiv (2010), Grünwald a Holečková (2009),

Holečková (2008), Kislingerová (2010), Knápková a Pavelková (2008), Růčková (2011),

Sedláček (2011).

2.1 Podstata a význam finanční analýzy

Finanční analýza slouží k ohodnocení minulosti, k zjištění úrovně stávající finanční

situace podniku, k vytvoření vyhlídek pro budoucí vývoj, ke stanovení opatření pro zlepšení

ekonomické situace a k zajištění prosperity podniku. Měla by být běžnou součástí řízení

každého podniku, neboť se do ní promítá objem a kvalita výroby, úroveň marketingové

a obchodní činnosti, inovační aktivita a všechny další aktivity společnosti. Neměla by

se tedy provádět jen jednou do roka, pouze v souvislosti se zpracováním účetní závěrky

a výroční zprávy. Informace potřebné pro finanční analýzu jsou čerpány z účetních výkazů:

z rozvah, výkazů zisků a ztráty, výkazů o peněžních tocích. [1, 2]

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu

Zpracování finanční analýzy si vyžaduje získání kvalitních a komplexních vstupních

informací daného podniku. Základní zdroj těchto dat představují:

 Výkazy finančního účetnictví - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow,

a také příloha k účetní závěrce. Označují se jako výkazy externí, protože poskytují

informace zejména externím uživatelům.

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví. Mají interní charakter, nejsou veřejně dostupné.

Vytváří si je podnik dle svých potřeb. Jde o výkazy o spotřebě podnikových nákladů.

 Finanční informace. Jejich zdrojem jsou účetní výkazy a výroční zprávy, prognózy

finančních analytiků a manažerů firmy, burzovní informace.

 Kvantifikovatelné nefinanční informace jsou souhrnem dat z firemní statistiky

produkce, poptávky, odbytu, zaměstnanosti. Patří zde také informace čerpané

z podnikových plánů, kalkulací cenových a nákladových, z rozborů budoucího vývoje

techniky a technologie.
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 Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků, auditorů,

komentáře manažerů, odborný tisk a nezávislá hodnocení a prognózy. [1, 2, 3]

2.2.1 Rozvaha

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiva) a stav zdrojů jeho krytí (pasiva)

v peněžním vyjádření k určitému časovému okamžiku, zpravidla k poslednímu dni účetního

období. Aktiva tvoří majetkovou strukturu podniku, pasiva jeho strukturu finanční. Bilanční

struktura rozvahy představuje rovnost celkových aktiv vůči celkovým pasivům,

viz tabulka č. 2.1.

Podle postavení v reprodukčním procesu se aktiva člení na stálá aktiva (dlouhodobý

majetek, který se opotřebovává postupně) a oběžná aktiva (krátkodobý oběžný majetek,

spotřebovává se obvykle najednou, doba přeměny nesmí přesáhnout jeden rok). Aktiva se dají

členit i podle stupně likvidnosti majetku, tedy schopnosti majetku se přeměnit na hotovostní

peníze.

Pasiva se dělí na vlastní kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál je tvořen základním

kapitálem. Patří zde vklady společníků, prodej akcií nebo splacení členských vkladů. Dále je

vlastní kapitál tvořen kapitálovými fondy, do kterých se řadí zejména dary, dotace na pořízení

majetku a vklady společníků. Součástí vlastního kapitálu jsou také fondy ze zisku a výsledky

hospodaření minulých let (nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta). Cizí zdroje zahrnují

rezervy, závazky podniku, bankovní úvěry a výpomoci. [1, 2]
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Tabulka č. 2.1 Struktura rozvahy

Označ. Položky aktiv Označ. Položky pasiv
A. Pohledávky za upsaný kapitál A. Vlastní kapitál
B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy ze zisku
B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření minulých let

A.V. Výsledek hospodaření běžného
účetního období

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje
C.I. Zásoby B.I. Rezervy
C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky
C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky
C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
D. Ostatní aktiva C. Ostatní pasiva
D.I. Časové rozlišení C.I. Časové rozlišení

Zdroj: Dluhošová (2010), vlastní zpracování

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty

Je přehledem o pohybu nákladů a výnosů za jednotlivé činnosti. Tyto dvě složky

se podílejí na tvorbě výsledku hospodaření za určité období. Náklady jsou peněžním

vyjádřením spotřeby výrobních činitelů. V uvedeném výkazu se náklady projevují

jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků. Výnosy jsou peněžním vyjádřením

výsledků podniku, jde o finanční částky z prodeje zboží a služeb. Výsledek hospodaření

za určité časové období se skládá z výsledku hospodaření za běžnou činnost a mimořádného

výsledku hospodaření.

Obsahem výsledku hospodaření za běžnou činnost je provozní výsledek hospodaření,

finanční výsledek hospodaření a odpočet daně z příjmu za běžnou činnost. Mimořádný

výsledek hospodaření zahrnuje mimořádné náklady, výnosy a odpočet daně z mimořádné

činnosti, viz tabulka č. 2.2. [1, 6]
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Tabulka č. 2.2 Struktura výkazu zisku a ztráty

Symbol Položka
OM + OBCHODNÍ MARŽE
TP + Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

NPP - Provozní náklady
VHP = Provozní výsledek hospodaření
VF + Výnosy z provozní činnosti
NF - Náklady z finanční činnosti

VHF = Finanční výsledek hospodaření
DB - Daň z příjmu za běžnou činnost

VHB = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHP + VHF - DB)
VM + Mimořádné výnosy
NM - Mimořádné náklady
DM - Daň z mimořádné činnosti

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření
VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM)

Zdroj: Dluhošová (2010), vlastní zpracování

2.2.3 Výkaz cash flow

Cash flow (CF) je toková veličina, která podává informace o peněžních tocích

za uplynulé účetní období. Zaznamenává, kolik peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

podnik získal, a k jakým účelům je využil za určité období.

Pro sestavení tohoto výkazu existují dvě metody - metoda přímá a nepřímá. Přímá

metoda sleduje skutečné příjmy a výdaje v souvislosti s jednotlivými hospodářskými

operacemi. Častěji se však využívá nepřímá metoda CF, pomocí transformace zisku

do pohybu peněžních prostředků, viz tabulka č. 2.3.

Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků pomocí metody nepřímé lze rozdělit

na tři části:

 CF z provozní činnosti: je rozdíl mezi příjmy a výdaji spojenými s běžnou činností

podniku.

 CF z investiční činnosti: jedná se o pořízení nebo prodej dlouhodobého majetku

a možné činnosti spojené s poskytováním úvěrů, půjček nebo výpomocí.
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 CF z finanční činnosti: z peněžních toků, které ovlivňují velikost vlastního kapitálu

a dlouhodobých závazků. [1, 5, 6]

Tabulka č. 2.3 Nepřímá metoda výpočtu cash flow

Symbol Položka
EAT + Čistý zisk
ODP + Odpisy

Δ ZAS - Změna stavu zásob
Δ POHL - Změna stavu pohledávek
Δ KZAV + Změna stavu krátkodobých závazků
CFprov = Cash flow z provozní činnosti
Δ DA - Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice)
CFinv = Cash flow z investiční činnosti
Δ BÚ + Změna bankovních úvěrů
Δ NZ + Změna nerozdělného zisku minulých let
Δ DIV - Dividendy

EA + Emise akcií
CFfin = Cash flow z finanční činnosti
CFcel = Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin

Zdroj: Dluhošová (2010), vlastní zpracování

2.3 Uživatelé finanční analýzy

O informace týkající se finančního stavu podniku má zájem řada subjektů.

Tyto informace mohou mít jak finanční, tak účetní charakter. Subjekty, neboli uživatelé

informací, je možné rozčlenit do dvou skupin, a to na uživatele externí a interní. [2, 4]

2.3.1 Externí uživatelé

Mezi externí uživatele patří investoři, banky a ostatní věřitelé, stát a jeho orgány,

obchodní partneři, mezi které se řadí zákazníci a dodavatelé, a v neposlední řadě konkurence.

Tito uživatelé čerpají ze zveřejněných a jiným způsobem veřejně dostupných informací.

Využívají rozvahu, výkaz zisku a ztráty, cash flow, výroční zprávu a vše ostatní, co je

součástí účetní závěrky. Získané informace externím uživatelům slouží především

k posouzení úrovně finančního zdraví podniku. Mají pro uživatele i další význam. [2]

 Investoři poskytují kapitál. Využívají finanční informace ze dvou hledisek,

a to investičního a kontrolního. O budoucích investicích rozhoduje hledisko investiční.
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Z kontrolního hlediska se zaměřují na to, jak podnik nakládá s poskytnutými

zdroji. [2, 4]

 Banky a ostatní věřitelé potřebují, co nejvíce údajů o finančním stavu potencionálního

dlužníka, aby se mohly rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých

podmínek. [2]

 Stát a jeho orgány kontrolují správnost vykázaných daní. Využívají informace

pro různá statistická šetření, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí,

pro případné rozdělování finančních výpomocí, a také při veřejné soutěži o přidělení

státních zakázek. [4]

 Dodavatelé sledují schopnost podniku hradit splatné závazky, jeho solventnost,

likviditu a zadluženost. [2]

 Odběratelé potřebují mít jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen dostát

svých závazků. [2, 4]

 Konkurence získává poznatky o finanční situaci podobných podniků nebo celého

odvětví pro srovnání výsledků hospodaření. Zajímá se především o rentabilitu,

investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob a jejich obrat, cenovou politiku. [2]

2.3.2 Interní uživatelé

K interním uživatelům patří manažeři, odboráři, zaměstnanci, kteří tvoří podnikový

útvar, a také povolané osoby (např. auditoři, ratingové agentury). Mají k dispozici všechny

interní informace. [2]

 Manažeři využívají získané výstupy finanční analýzy pro operativní i strategické

finanční řízení podniku. [4]

 Zaměstnanci mají zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě podniku.

Důvodem je zachování pracovních míst a mzdových podmínek. [2]

 Odborové organizace zastupují zaměstnance při jednání s vedením firmy. Ne každá

společnost má zřízenou tuto organizaci.

 Povolané osoby přezkoumávají a zhodnocují dokumenty, účty, vzorky ze statutu

nezávislé osoby.
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2.4 Metody finanční analýzy

Při realizaci finanční analýzy musí být učiněna volba metody s ohledem na účelnost,

nákladnost a spolehlivost. V oblasti finanční analýzy vznikla celá řada metod zaměřených

na zhodnocení finanční situace podniku. Správná volba je zárukou spolehlivějších závěrů,

nižšího rizika chybného rozhodnutí a vyšších nadějí na úspěch. [6]

Členění metod:

 Deterministické metody se používají pro běžné finanční analýzy v podniku, např.

pro analýzu souhrnného vývoje, analýzu struktury a odchylek, pro menší počet období.

Mezi tyto metody se řadí:

 analýza trendů (horizontální analýza),

 analýza struktury (vertikální analýza),

 vertikálně - horizontální analýza,

 poměrová analýza,

 analýza soustav ukazatelů,

 analýza citlivosti. [1]

 Matematicko-statistické metody využívají údaje delších časových řad. Slouží většinou

k posouzení determinantů a faktorů vývoje, a k určení kauzálních závislostí a vazeb.

Patří zde tyto metody:

 regresivní analýza,

 diskriminační analýza,

 analýza rozptylu,

 testování statistických hypotéz (t-test, F-test). [1]
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2.4.1 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů)

Zkoumá změny absolutních ukazatelů a jejich procentní změny v čase. Pro tuto analýzu

je nutné mít údaje z finančních účetních výkazů za minimálně dvě po sobě jdoucí období.

Porovnání jednotlivých položek se provádí po řádcích, tedy horizontálně. Absolutní změna

vyjadřuje, o kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase (viz 2.1). Procentuální změna

informuje, o kolik procent se změnila příslušná položka v čase (viz 2.2). [3]

(2.1)

(2.2)

přičemž Ut je hodnota ukazatele běžného roku a Ut-1 je hodnota roku předchozího.

2.4.2 Vertikální analýza (strukturální analýza)

Tato metoda pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů,

a proto se nazývá analýzou vertikální. Prezentuje procentní rozbor a posuzuje jednotlivé

položky účetních výkazů k jediné zvolené základně položené jako 100 %. Základna je

různorodá, liší se dle jednotlivých výkazů. U rozvahy jsou základnou celková aktiva

a celková pasiva, pro rozbor výkazu zisku a ztráty jsou základnou celkové výnosy a celkové

náklady. Výpočet strukturální analýzy se provádí podle vztahu (2.3). [1, 3]

(2.3)

přičemž Ut je hodnota dílčího ukazatele, ∑U t je velikost absolutního ukazatele.

2.4.3 Poměrová analýza

Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů základních účetních výkazů

a jejich kombinací. Poměrový ukazatel se vypočte jako poměr jedné nebo několika účetních

položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo její skupině. Rozlišují se různé

skupiny poměrových ukazatelů. Nejvíce používané skupiny ukazatelů jsou uvedené

v obrázku č. 2.1. [6]

,1 tt UUabsolutní

,
1

1






t

tt

U
UU

relativní
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Obrázek č. 2.1 Členění poměrových ukazatelů

poměrové
ukazatele

ukazatele
rentability

ukazatele
likvidity

ukazatele
aktivity

ukazatele
zadluženosti

ukazatele
stability

Zdroj: Růčková (2011), vlastní zpracování

Poměrové ukazatele mají orientační charakter, nepředstavují přesná měřítka

pro sledované charakteristiky hospodaření podniku. [2]

2.4.3.1 Ukazatele rentability

Ukazatele představují výnosnost vloženého kapitálu. Jsou měřítkem schopnosti podniku

tvořit nové zdroje a dosahovat zisku využitím investovaného kapitálu. Obecně rentabilita

představuje poměr zisku k částce vloženého kapitálu. Přímo z výkazu zisku a ztráty lze zjistit

tři kategorie zisku. První kategorií je zisk před odečtením úroků a daní (EBIT), který je

převážně používán pro mezifiremní srovnání. Následující kategorií je zisk před zdaněním

(EBT). Využívá se pro zajištění srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením.

Třetí kategorií je čistý zisk nebo také zisk po zdanění (EAT). EAT zůstává v podniku

k dalšímu rozdělení a ve skutečnosti slouží k ohodnocení výkonnosti podniku. [6]

V této bakalářské práci byly k měření rentability použity tyto ukazatele: rentabilita

vlastního kapitálu, rentabilita aktiv, rentabilita dlouhodobých zdrojů, rentabilita tržeb

a rentabilita nákladů.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) představuje celkovou výnosnost vlastních

zdrojů, a tedy zhodnocení těchto zdrojů v zisk. Ukazatel informuje o tom, kolik korun čistého

zisku připadne na jednu korunu vlastního kapitálu. Vystihuje efektivnost reprodukce kapitálu

vloženého akcionáři nebo vlastníky. Vývoj tohoto ukazatele by měl být rostoucí. Vypočítá

se podle vzorce (2.4). [1]

(2.4)
kapitálvlastní

EATROE 
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Rentabilita aktiv (ROA), tento klíčový ukazatel poměřuje zisk před zdaněním a úroky

(EBIT) s celkovými aktivy bez ohledu na jejich zdroj financování. Sděluje, kolik haléřů zisku

dokáže podnik vyprodukovat z jedné koruny celkového vloženého kapitálu. Trend tohoto

ukazatele by měl být rostoucí. ROA podává informace o celkové efektivnosti podniku

a výpočet se provede dle vztahu (2.5). [1]

(2.5)

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) vypovídá o výnosnosti dlouhodobě

investovaného kapitálu, tedy vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů.

Tyto prostředky jsou vloženy buď akcionáři, nebo věřiteli. Tento ukazatel, vhodný

pro mezipodnikové srovnání, vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti, ale nebere ohled,

odkud zdroje financování pocházejí. Vývoj tohoto ukazatele by měl v čase růst. Výpočet

ROCE je realizován dle vztahu (2.6). [1, 2, 6]

(2.6)

Rentabilita tržeb (ROS) znázorňuje schopnost podniku dosahovat čistého zisku

při dané úrovni tržeb, tzn., kolik korun čistého zisku připadne na 1 Kč tržeb. ROS je

především používán pro srovnání v čase a pro mezipodnikové srovnání. Trend tohoto

ukazatele by měl být rostoucí. Čím je vyšší hodnota ROS, tím jsou pozice

managementu firmy a dobré jméno podniku na trhu na vyšší úrovni. ROS lze vypočítat

dle vztahu (2.7). [1, 2]

(2.7)

Rentabilita nákladů (ROC) informuje o tom, kolik Kč čistého zisku získá firma

vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím vyšší hodnoty dosáhne tento doplňující ukazatel

rentability tržeb, tím lépe jsou zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu, a je

dosažen vyšší procentuální zisk. Vývoj by měl mít tedy rostoucí tendenci. ROC se vypočte

podle vztahu (2.8). [1]

(2.8)
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2.4.3.2 Ukazatele likvidity

Likviditu lze chápat jako schopnost podniku uhradit včas a v dané výši své závazky.

Prostředky k platbě závazků jsou získány tak rychle, jak je podnik schopen přeměnit oběžná

aktiva na peněžní zdroje bez výrazných ztrát na hodnotě. Mezi ukazatele likvidity patří

ukazatel celkové, pohotové a okamžité likvidity. Další ukazatel, který úzce souvisí

s ukazatelem likvidy, je ukazatel čistého pracovního kapitálu. Nízká míra likvidity nasvědčuje

o neschopnosti firmy dostát svým závazkům. Naopak vysoká míra likvidity vypovídá o špatné

alokaci finančních zdrojů. Z hlediska finanční rovnováhy je pro podnik důležité mít

vyváženou likviditu, při které je firma schopna hradit své závazky. [1, 6]

Celková likvidita (běžná likvidita) poměřuje pokrytí oběžných aktiv (OA)

krátkodobými závazky podniku. Informuje o tom, kolik Kč OA je kryto 1 Kč krátkodobých

závazků. Měla by mít stabilní vývoj a měla by se pohybovat v doporučeném intervalu

1,5 - 2,5. Důležitější než dosažení hodnot v daném rozmezí, je srovnání hodnot s podniky

s obdobným charakterem, nebo s průměrem za odvětví. Nevýhodou tohoto ukazatele je jeho

nižší vypovídající schopnost, protože nerozlišuje strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidity

a strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. Výpočet je proveden dle vztahu

(2.9). [1, 6]

(2.9)

Pohotová likvidita eliminuje nedostatky celkové likvidity tím, že v čitateli se oběžná

aktiva (OA) snižují o zásoby, tedy poměřuje krátkodobé závazky s pohotovými prostředky.

Pohotovými prostředky jsou peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech,

obchodovatelné cenné papíry, pohledávky po korekci opravnou položkou k pohledávkám.

Ukazatel informuje o tom, kolik Kč pohotových prostředků připadá na 1 Kč krátkodobých

závazků. Pohotová likvidita by měla mít rostoucí tendenci, a měla by dosahovat hodnot

v rozmezí od 1,0 do 1,5. Doporučený interval hodnoty by se měl také odvíjet od typu činnosti

podniku, zařazení firmy do odvětví a od firemní strategie v oblasti finančního hospodaření.

Výpočet pohotové likvidity vychází ze vztahu (2.10). [1]

(2.10)
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Okamžitá likvidita (pokladní likvidita) poměřuje nejlikvidnější oběžná aktiva (OA)

a krátkodobé závazky. Nejlikvidnější OA jsou peněžní prostředky v pokladně

a na bankovních účtech, šeky a krátkodobý finanční majetek. Vývoj ukazatele pokladní

likvidity je poměrně nestabilní, trend by měl být rostoucí. Za optimální hodnotu se považuje

dosáhnutí alespoň hodnoty 0,2, kdy by firma byla schopna uhradit 1/5 krátkodobých závazků.

Když podnik dosahuje vyšších hodnot, znamená to, že neefektivně využívá své finanční

zdroje. Ukazatel je vypočten dle vzorce (2.11). [1, 4, 6]

(2.11)

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je rozdílový ukazatel, který vychází ze stejných údajů

jako ukazatel celkové likvidity, proto je zařazen mezi ukazatele likvidity. Definuje tu část

oběžných aktiv, která je financována z dlouhodobých zdrojů a firma s ním může nakládat

při realizaci svých záměrů. ČPK lze chápat jako část prostředků, které by podniku dovolily

v omezeném rozsahu pokračovat v jeho činnosti, pokud by firma byla nucena splatit značnou

část nebo všechny své krátkodobé závazky. Na ČPK se může nahlížet z pohledu aktiv a pasiv,

tyto dva výsledky musí být shodné. Velikost ČPK také bývá ovlivněna oborem podnikání.

Výpočet byl proveden dle vztahu (2.12) a (2.13). [6]

Pokud v podniku převyšují oběžná aktiva nad krátkodobými závazky, tzn.,

že dlouhodobé zdroje jsou vyšší než stálá aktiva, firma je překapitalizovaná. Část oběžných

aktiv je financována dlouhodobými zdroji. Forma tohoto financování je konzervativní, podnik

neefektivně používá finanční zdroje. [1]

V případě, že v podniku jsou oběžná aktiva menší než krátkodobé závazky,

tzn., že pasivní dlouhodobé zdroje jsou nižší než stálá aktiva, pro podnik tato skutečnost

znamená, že je podkapitalizován. Stálá aktiva jsou financována krátkodobými závazky.

Tento způsob financování se jeví jako agresivní a je pro podnik mnohem nebezpečnější

než konzervativní způsob financování. Při agresivním způsobu financování může dojít

k platební neschopnosti podniku. [1]
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Pokud je ČPK roven 0, jedná se o umírněný způsob financování, tedy stálá aktiva jsou

financována z dlouhodobých zdrojů a oběžná aktiva jsou financována z krátkodobých zdrojů.

(2.12)

(2.13)

přičemž OA jsou oběžná aktiva, CKKR představuje cizí kapitál krátkodobý a CKDL

vyjadřuje cizí kapitál dlouhodobý.

2.4.3.3 Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity jsou charakterizovány jako doba vázanosti zdrojů v podniku,

tedy počet obrátek za rok, anebo doba obratu vyjadřující délku jednoho obratu ve dnech.

Doba obratu je reciproká hodnota k počtu obrátek. Tyto ukazatele umožňují podniku

posoudit, jak rychle, intenzivně a účinně dokáže firma využít svůj majetek. Rozbor ukazatelů

aktivity slouží ke zjištění hospodaření podniku s vlastními aktivy a jejich jednotlivými

složkami, a jeho vlivu na ukazatele rentability a likvidity. Tzn., že jsou tyto ukazatele

používány pro řízení aktiv. Mezi použité ukazatele aktivity v této bakalářské práci patří:

obrátka celkových aktiv, doba obratu aktiv, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek, doba

obratu závazků. [1, 2, 6]

Obrátka celkových aktiv (vázanost celkového vloženého kapitálu) vystihuje poměr

tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Měří intenzitu využití celkového majetku, měla by

mít rostoucí trend, a čím bude hodnota ukazatele vyšší, tím dosáhne podnik vyšší efektivnosti

při využití svého majetku. Minimálně bez ohledu na odvětví by měla obrátka dosahovat

hodnoty 1. Dosahuje-li pod úroveň této hodnoty, je nutné buď zvýšit tržby, nebo zvážit prodej

části podnikového majetku. Obrátka informuje o tom, kolikrát za rok se aktiva transformují

na tržby. Ukazatel vázanosti celkového vloženého kapitálu je také používán

pro mezipodnikové srovnání. Obecně platí, že obchodní firma dosahuje vyšších hodnot

než výrobní společnost. Výpočet ukazatele obrátka celkových aktiv se provede dle vztahu

(2.14). [1, 6]

(2.14)
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Doba obratu aktiv informuje o tom, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv

v souvislosti k tržbám. Vyjadřuje, za kolik dní se v průměru celková aktiva přemění na tržby.

Tento ukazatel představuje obrácenou hodnotu ukazatele vázanosti celkového vloženého

kapitálu. Pro vyšší efektivnost hospodaření v podniku by doba obratu aktiv měla být

co nejkratší. V čase by měla mít klesající tendenci. Výpočet se provádí dle vztahu (2.15). [1]

(2.15)

Doba obratu zásob vypovídá o tom, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě

zásob do doby jejich spotřeby či prodeje. Tento ukazatel informuje o tom, kolik dní průměrně

trvá přeměna zásob na tržby. Doba obratu zásob by měla být v čase co nejkratší. Čím menší

hodnoty podnik dosáhne, tím efektivněji hospodaří se svými zásobami. Pokud možno, měl by

ukazatel mít v čase klesající vývoj. Pro podnik je nejlepší předem stanovit optimální hodnoty

doby obratu zásob, s přihlédnutím na strukturu zásob ve firmě. Výpočet se provede dle vzorce

(2.16). [5, 6]

(2.16)

Doba obratu pohledávek informuje podnik, za kolik dní průměrně dojde k úhradě

pohledávek. Vypovídá o platební morálce odběratelů a je důležitá pro strategii řízení

pohledávek, a to z hlediska plánování peněžních toků. Hodnota doby obratu pohledávek

by měla odpovídat průměrné (běžné) době splatnosti pohledávek a měla by v čase klesat. Vliv

na dobu splatnosti pohledávek má také jejich struktura, tedy zda se jedná o pohledávky

krátkodobé či dlouhodobé nebo pohledávky z obchodních vztahů či ostatní pohledávky.

Výpočet proveden dle vztahu (2.17). [1, 2, 6]

(2.17)

tržby
aktivaaktivobratuDoba 360
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Doba obratu závazků vypovídá o tom, za kolik dní je podnik schopen uhradit

své závazky, informuje o solidnosti a platební disciplíně ke svým stávajícím

či potencionálním věřitelům. Pro tento ukazatel je zásadní zohledňovat strukturu závazku.

Doporučená hodnota z pohledu podniku by se měla pohybovat na vyšší úrovni než hodnota

doby obratu pohledávek. Trend doby obratu závazků by měl být v čase stabilní. K výpočtu

byl použit vztah (2.18). [1, 6]

(2.18)

Pravidlo solventnosti se zabývá srovnáním výsledků doby obratu pohledávek a doby

obratu závazků. Obecně pravidlo solventnosti vyžaduje, aby odběratelé inkasovali

své pohledávky dřív, než podnik splácel své závazky. Respektive doba obratu pohledávek by

měla být nižší, než doba obratu závazků. Podnik, ale musí srovnávat srovnatelné závazky

a pohledávky, např. krátkodobé závazky a krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů.

2.4.3.4 Ukazatele zadluženosti

Zadluženost lze definovat jako skutečnost, že podnik používá k financování svého

majetku cizí zdroje. Podnik nemůže použít k financování svých aktiv jen cizí kapitál,

protože v zákoně je stanovena povinná výše vlastního kapitálu při zahájení podnikání. Použití

cizích zdrojů ovlivňuje výnosnost i riziko podnikání. Ve srovnání cizího a vlastního kapitálu

je cizí kapitál levnější než kapitál vlastní, a proto je mnohem výhodnější pro podnik. Nižší

cena je dána především tím, že úroky jsou daňově uznatelné náklady a věřitelé nesou nižší

riziko než vlastníci, protože mají přednostní právo na úhradu v případě insolvenčního řízení.

[4, 5, 6]

Celková zadluženost (ukazatel věřitelského rizika) sděluje podniku, kolika procenty

jsou financována celková aktiva cizími zdroji (celkovými dluhy). Čím vyšších hodnot

ukazatel dosahuje, tím vyšší riziko věřitel podstupuje. Ukazatel věřitelského rizika ovlivňuje

nejen riziko u věřitelů, ale také výnosnost podniku, a má zejména význam pro dlouhodobé

věřitele, kterými jsou např. komerční banky. Vyšší hodnota ukazatele může být způsobena

vysokým stavem rezerv. Trend ukazatele celkové zadluženosti by měl v čase klesat.

Vypočteno dle vzorce (2.19). [1]

Pro lepší zhodnocení situace v podniku lze ukazatele celkové zadluženosti podrobněji

analyzovat pomocí doplňkových ukazatelů krátkodobé (běžné) a dlouhodobé zadluženosti.
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Dlouhodobá zadluženost oznamuje podniku, kolika procenty jsou kryta celková aktiva

dlouhodobým cizím kapitálem (CKDL). Hodnota ukazatele by měla v čase klesat.

Běžná zadluženost vyjadřuje, kolika procenty jsou financována celková aktiva cizími

zdroji krátkodobými (CKKR). Trend tohoto ukazatele je v čase klesající. Výpočty se provádějí

dle vztahů (2.20) a (2.21). [1]

(2.19)

(2.20)

(2.21)

kde, CKKR vyjadřuje cizí kapitál krátkodobý a CKDL je cizí kapitál dlouhodobý.

Úrokové krytí (ukazatel ziskové úhrady úroku) vyjadřuje, kolikrát je podnik schopen

pokrýt úroky ziskem před zdaněním a úroky (EBIT), tzn. kolikrát je zajištěna úhrada úroku.

Čím je vyšší hodnota úrokového krytí, tím je lepší finanční situace v podniku. Vývoj

ukazatele ziskové úhrady úroku by měl být v čase rostoucí. Úrokové krytí má vypovídající

hodnotu nejen pro vlastníky, ale také pro věřitele. Pro vlastníka z důvodu výnosnosti,

a pro věřitele z důvodu placení úroků. Vypočteno dle vztahu (2.22). [1]

(2.22)

Úrokové zatížení vypovídá o tom, jaká část zisku před úroky a daněmi (EBIT)

připadne na úroky. Trend tohoto převráceného ukazatele úrokového krytí by měl být v čase

klesající. Nižší hodnoty ukazatele úrokového zatížení znamenají pro podnik větší možnosti

využití cizích zdrojů. Je vhodné tento ukazatel používat ve spojitosti s vývojem rentability.

Výpočet je realizován dle vzorce (2.23). [1]

(2.23)

2.4.3.5 Ukazatele finanční stability

Finanční stabilita firmy je určována strukturou zdrojů financování. Hodnotit finanční

stabilitu je možné dle analýzy vztahu podnikových aktiv a pasiv, kdy jsou pasiva označována

jako zdroje krytí aktiv. Podstatou funkčnosti ukazatele finanční stability je hledání optimální

,100
aktiva
CKtzadluženosDlouhodobá DL
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kapitálové struktury v podniku. Mezi ukazatele finanční stability patří podíl vlastního kapitálu

na aktivech, stupeň krytí stálých aktiv, podíl stálých a oběžných aktiv, podíl zásob

a v neposlední řadě majetkový koeficient. [1]

Podíl vlastního kapitálu na aktivech vyjadřuje, z kolika procent jsou aktiva kryta

vlastním kapitálem, tedy jaká část podnikových aktiv je financována kapitálem vlastníků.

Tento nejvýznamnější ukazatel pro hodnocení finanční stability podniku vypovídá

o dlouhodobé finanční stabilitě a nezávislosti podniku, v čase by měl mít rostoucí tendenci.

Čím vyšších hodnot ukazatel dosáhne, tím je firma samostatnější, avšak příliš vysoké hodnoty

mohou vést ke snížení výnosnosti vložených zdrojů. Výpočet lze provést dle vzorce (2.24).

[1, 4]

(2.24)

Stupeň krytí stálých aktiv informuje podnik o tom, jak jsou kryta aktiva dlouhodobým

kapitálem, který se skládá z vlastního kapitálu a dlouhodobého cizího kapitálu. Veškerá stálá

aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji. Tahle situace nastane v případě, že je

hodnota tohoto ukazatele minimálně 100 %. Vývoj tohoto ukazatele by měl v čase růst.

Ukazatel se vypočte dle vztahu (2.25). [1]

(2.25)

Podíl stálých a oběžných aktiv, podíl zásob. Tyto tři doplňující ukazatele finanční

stability pomáhají ohodnotit strukturu aktiv v podniku. Vývoj v čase těchto doplňujících

ukazatelů závisí na typu podniku. Vztah podílu stálých a oběžných aktiv je různý dle odvětví,

a také dle stupně automatizace a mechanizace. Jestliže stálá aktiva představují mnohem vyšší

podíl než aktiva oběžná, tak vyššího podílu dosahují i fixní náklady, jako jsou odpisy, náklady

na opravu a údržbu. Firma je nucena k vyšší produkci, aby fixní náklady byly rozděleny

na co největší počet výrobků. Naopak, když je větší podíl oběžných aktiv, tak je firma

schopna se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Výpočty lze provést dle vztahů

(2.26), (2.27) a (2.28). [1]

(2.26)

(2.27)
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(2.28)

přičemž OA představuje oběžná aktiva.

Majetkový koeficient (finanční páka) informuje podnik, zda vlastní kapitál pokryje

veškerá aktiva firmy. Finanční páka vypovídá o tom, kolik korun celkových aktiv připadne

na 1 korunu vlastního kapitálu. Čím nižší hodnoty koeficient dosahuje, tím je nižší

zadluženost podniku. Trend ukazatele majetkového koeficientu by měl být v čase stabilní.

Výpočet je realizován dle vztahu (2.29). [1]

(2.29)

2.4.4 Analýza rizika

Analýza rizika se provádí z pohledu zadluženosti. Analýza rizika je v této bakalářské

práci zaměřena na celkové riziko, které lze dále členit na provozní a finanční riziko. Pro účely

finanční analýzy je nejvýznamnější právě toto členění. [6]

Provozní riziko (podnikatelské riziko) znázorňuje především nejistotu ve výnosech,

která může být způsobena proměnlivostí prodeje a vysokou úrovní fixních provozních

nákladů. Provozní riziko se liší podle toho, v jakém odvětví či oboru podnik podniká. Závisí

také na pozici podniku v odvětví, jde zejména o dobré jméno firmy, tradice, velikost podniku,

tzn., že podnikatelské riziko je jedinečné. [3, 6]

Analýza provozního rizika souvisí se strukturou fixních a variabilních nákladů podniku.

Informuje o citlivosti změny výsledku hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT) na změnu

tržeb. Míru podnikatelského rizika je možné změřit pomocí koeficientu provozního rizika.

Sděluje společnosti, o kolik procent se změní EBIT, jestliže se tržby změní o 1 %. Firmy

s vysokým podílem fixních nákladů mají koeficient vyšší. Koeficient provozního rizika lze

vypočíst dle vztahu (2.30). [3, 6]

(2.30)

Finanční riziko lze charakterizovat jako riziko vyplývající ze skladby zdrojů krytí

firmy (cizího kapitálu) podle nároků na pořadí jejich úhrady. Finanční riziko, způsobeno

dluhem, ohrožuje především věřitele a nepřímo i vlastníky společnosti. Respektive souvisí se

zapojením cizích zdrojů při financování firmy. Vyjadřuje citlivost čistého zisku na změnu
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výsledku hospodaření před zdaněním a úroky. Čím vyšší jsou finanční náklady, tím vyšší je

finanční riziko.

Pro měření finančního rizika lze použít koeficient finančního rizika. Výpočet je

proveden dle vztahu (2.31). [3, 6]

(2.31)

Celkové riziko představuje kombinaci provozního a finančního rizika podniku.

Lze ho změřit pomocí koeficientu celkového rizika. Koeficient měří citlivost změn čistého

zisku (EAT) na tržby. Informuje firmu o tom, o kolik procent se změní EAT, když se tržby

změní o 1 %. Výpočet koeficientu celkového rizika je možné provést vynásobením

koeficientu provozního a finančního rizika nebo dle vzorce (2.32). [3]

(2.32)

2.4.5 Analýza odchylek

Za typický finanční analytický úkol lze považovat zjišťování a provádění rozborů

odchylek syntetických ukazatelů, a hledání a vyčíslení faktorů, které k odchylkám nejvíce

přispívají. Tento problém lze řešit prostřednictvím metody pyramidového rozkladu,

který představuje postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. Napomáhá

stanovit vzájemné vazby mezi vysvětlujícími ukazateli a kvantifikovat vlivy dílčích ukazatelů

na vrcholového ukazatele. Vazby mezi těmito ukazateli jsou zachyceny prostřednictvím

matematických rovnic a pyramidu představuje soustava rovnic. Odchylka vrcholového

ukazatele je rovna součtu odchylek vysvětlujících ukazatelů. Výpočet lze realizovat

dle vztahu (2.33). [1]

(2.33)

Přičemž x je analyzovaný ukazatel, Δ yx vyjadřuje přírůstek vlivu analyzovaného

ukazatele, ai je vysvětlující ukazatel a Δ xai zobrazuje vliv vysvětlujícího ukazatele

ai na analyzovaný ukazatel x.

Mezi vysvětlujícími ukazateli jsou rozlišovány aditivní a multiplikativní vazby. Aditivní

vazba představuje součet dílčích ukazatelů, vazba multiplikativní se vyznačuje součinem.

EBIT
EATrizikaníhofinanKoeficient




%
%č



25

V rámci bakalářské práce byl realizován rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu

na dvě úrovně a rozklad první úrovně finanční páky.

Pro první úroveň rozkladu ukazatele ROE se použije vzorec:

(2.34)

kde EAT/tržby je rentabilita tržeb, tržby/aktiva představuje obrat aktiv a aktiva/vlastní

kapitál je finanční páka.

Druhá úroveň rozkladu ukazatele ROE se provede dle vzorce:

(2.35)

kde EAT/EBT je daňová redukce zisku, EBT/EBIT vyjadřuje úrokovou redukci zisku

a EBIT/tržby je hrubé provozní ziskové rozpětí.

První úroveň rozkladu ukazatele finanční páka je zachycena vzorcem:

(2.36)

kde aktiva/CKKR představují podíl aktiv na cizím kapitálu krátkodobém, CKKR/CKDL

vyjadřuje podíl cizího kapitálu krátkodobého na cizím kapitálu dlouhodobém a CKDL/vlastní

kapitál je podíl cizího kapitálu dlouhodobého na vlastním kapitálu.

Pro výpočet vlivů vysvětlujících ukazatelů na vrcholový ukazatel lze použít

tyto metody:

 metoda postupných změn,

 metoda rozkladu se zbytkem,

 metoda logaritmická,

 metoda funkcionální.

V rámci bakalářské práce byly použity pouze některé výše zmíněné metody, a proto je

teoretická část zaměřena pouze na metodu postupných změn a metodu funkcionální.

,
kapitálvlastní

aktiva
aktiva
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Metoda postupných změn

Tato metoda se používá v případě, že mezi vysvětlujícími ukazateli existuje

multiplikativní vazba. Slouží pro výpočet vlivů jednotlivých ukazatelů na vrcholový ukazatel.

Výhodou této metody je její jednoduchost, naopak obrovskou nevýhodou je případná záměna

pořadí vysvětlujících ukazatelů, které mohou mít vliv na výslednou hodnotu vlivu.

Pro výpočet jednotlivých vlivů se použije vztah (2.37). [7]

(2.37)

kde a1-3 je hodnota vysvětlujícího ukazatele a druhé číslo u tohoto vysvětlujícího

ukazatele vyjadřuje čas (0 = základní období, 1 = běžné období), Δxa(1-3) představuje změnu

vrcholového ukazatele v důsledku změny 1 - 3 vysvětlujícího ukazatele.

Metoda funkcionální

Funkcionální metoda se používá pro vyčíslení vlivů vysvětlujících ukazatelů,

mezi nimiž existuje multiplikativní vazba. Výhodou oproti předchozí metodě je možnost

záměny pořadí vysvětlujících ukazatelů bez vlivu na konečné výsledky vlivů. Za další výhodu

lze považovat možnost použití i záporných hodnot vysvětlujících ukazatelů. Výpočet lze

provést dle vztahu (2.38). [7]

(2.38)
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3 Charakteristika a popis firmy

Obsahem této kapitoly jsou základní informace o společnosti Bytostav Poruba, a. s.,

charakteristika a náplň její činnosti.

3.1 Základní informace o společnosti

Obchodní firma: Bytostav Poruba, a. s.

Sídlo: Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba

Právní forma: a. s., založena 6. 5. 1992, zapsána v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

IČO: 451 92 464

DIČ: CZ 451 92 464

Základní kapitál: 10 211 000 Kč

Kmenové akcie: 1 296 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1 783 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

Obchodovatelnost: omezena - akcie jsou v důsledku zrušení veřejné

obchodovatelnosti vyloučeny z obchodování na veřejném trhu

prostřednictvím RM-Systém a burzy cenných papírů (zrušena

registrace na Středisku cenných papírů Praha)

Celkový objem emise: 10 211 000 Kč

Statuární orgán: představenstvo

3.2 Charakteristika a popis společnosti a její činnosti

Společnost Bytostav Poruba, a. s., je stavební společností s více než padesátiletou

tradicí. V roce 1992 proběhla transformace státního podniku na soukromou akciovou

společnost. Dlouholetá existence a zkušenosti této firmy umožnily zvládnutí náročných

požadavků stavebního trhu. Firma provádí komplexní realizaci staveb, od projektové

dokumentace po realizaci, v patřičné kvalitě a vysokém standardu. Společnost svou pozornost

trvale zaměřuje nejen na kvalitu, ale také na šetrný přístup k životnímu prostředí a zachování

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci politiky integrovaného systému řízení

managementu jakosti, životního prostředí a ochrany zdraví při práci je držitelem certifikátů

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008,

které pravidelně úspěšně obhajuje recertifikačními audity. [8]
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Bytostav Poruba, a. s., je regionální společností, která je spojená s výstavbou domů,

bytů a komerčních objektů především na území Ostravy, Havířova, Karviné, Orlové a jejich

okolí. Provedla stavby, za které obdržela celou řadu ocenění. Byla oceněna za rekonstrukci

Lázní Moravská Ostrava, za výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě,

za bytovou zástavbu ulice Francouzská v Ostravě-Porubě a obdržela i další ocenění

za provedení fasád objektů. Nejvyšším oceněním v existenci společnosti je umístění

v prestižní TOP 100 nejlepších českých firem. [8]

Mezi hlavní činnosti společnosti patří:

 kompletní výstavba bytů,

 rekonstrukce a novostavby průmyslových staveb,

 rekonstrukce a novostavby občanských staveb,

 revitalizace bytových domů,

 zámečnická výroba (rekonstrukce balkónů a lodžií, ocelové konstrukce),

 vodohospodářské stavby,

 služby spojené se zajišťováním dotací v rámci energetických úspor,

 dopravní stavby, rekonstrukce mostů a propustků na železničních koridorech. [8]

V závěru roku 2011 došlo k zásadní změně této společnosti. Rozhodujícím vlastníkem

společnosti Bytostav Poruba, a. s., v podílu vydaných akcií se stala společnost Bytostav

Construction a. s., (90,97 % podílu vydaných akcií). Další velkou změnou bylo začátkem roku

2013 vytěsnění minoritních vlastníků akcií. Majoritním vlastníkem se stal Bytostav

Construction a. s., s podílem 99,7 %.

Na mimořádné valné hromadě v říjnu 2011 bylo jmenováno nové statutární vedení

společnosti, jak v představenstvu, tak v dozorčí radě. Byly nastoleny změny v organizační

struktuře řízení společnosti a ve zkvalitnění vnitřního firemního prostředí. Postupná

implementace a zavádění nového řídicího systému přinesla zefektivnění řízení jednotlivých

útvarů od obchodu přes výrobu až po ekonomii, personální oddělení a kontrolu kvality

a jakosti. Důvodem těchto změn byla potřeba znovu obnovit důvěru investorů a opětovně

získat dobré jméno společnosti, a to rozvíjením stavební a strojní výroby, vytvořením nové

výchozí pozice v konkurenčním prostředí stavebního trhu. [10]
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4 Finanční analýza firmy a zhodnocení výsledků

Čtvrtá kapitola je zaměřena na finanční analýzu a zhodnocení výsledků finanční analýzy

společnosti Bytostav Poruba, a. s., v letech 2008 až 2011. Informace jsou čerpány z výkazů

zisků a ztráty, rozvah a výkazů cash flow. Tyto údaje jsou obsaženy v přílohách č. 1, 2 a 3

této bakalářské práce. Pro zhodnocení byla použita horizontální a vertikální analýza, analýza

poměrovými ukazateli, srovnání výsledků finanční analýzy s odvětvím, analýza provozního,

finančního a celkového rizika a analýza odchylek pomocí metody postupných změn

a funkcionální metody.

4.1 Horizontální analýza

Podstatou horizontální analýzy je porovnání položek z rozvah, výkazů zisků a ztráty

a výkazů cash flow let 2008 až 2011. Vypočítává se absolutní výše změn, jak v hodnotových,

tak procentuálních vyjádřeních k výchozímu roku. Je to nejvyužívanější metoda

pro zhodnocení hospodářské situace podniku. Horizontální analýza vychází ze vztahů (2.1)

a (2.2).

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy

V této kapitole je provedena horizontální analýza rozvahy, a to konkrétně vývoj aktiv

a vývoj pasiv v letech 2008 - 2011. Horizontální analýza rozvahy vychází ze vztahů (2.1)

a (2.2).

Horizontální analýza aktiv

Z grafu č. 4.1 je zřejmé, že v průběhu všech čtyř sledovaných období, stav

dlouhodobého i oběžného majetku rapidně klesl. U dlouhodobého majetku z roku 2008 na rok

2009 o 11,66 %, v letech 2009 - 2010 o 4,48 % a v letech 2010 - 2011 o 39,76 %. Mnohem

větší pokles nastal u oběžného majetku z roku 2008 na rok 2009 o 27,01 %, v letech 2009

na 2010 o 42,61 % a v letech 2010 na 2011 o 44,55 %. Poklesy zapříčinil především prodej

neefektního a nepotřebného majetku a materiálu. Pohnutkou prodeje bylo, aby společnost

profinancovala své zakázky z důvodu nemožnosti a neochoty poskytnutí provozních úvěrů

od bankovních domů. Postoj bankovních institucí byl ovlivněn velice špatnými výsledky

hospodaření, podceňováním některých zakázek, které bylo způsobeno stagnací a následným

poklesem reálných cen stavebních prací. U ostatních aktiv, byly z pohledu horizontální



30

analýzy, v procentovém vyjádření velké procentuální skoky, a to ze záporných čísel

do kladných a následně do záporných. V hodnotovém vyjádření je tato položka

však zanedbatelná a představuje pouze náklady příštích období.

Graf č. 4.1 Vývoj celkových aktiv v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Horizontální analýza pasiv

Hodnota vlastního kapitálu každoročně klesala. Nejvýraznější pokles byl z roku 2009

na rok 2010, a to 34 025 tis. Kč, tedy o 78 %. Pokles vlastního kapitálu za čtyřleté sledované

období činil 67 169 tis. Kč. Důvodů, které zapříčinily takovýto pokles, bylo hned několik:

záporný výsledek hospodaření v běžném roce a pozdější snižování nerozděleného zisku

pro krytí ztráty. Tyto skutečnosti byly zapříčiněny recesí ve stavebnictví v České republice,

snížením, respektive zastavením finančních dotací z Programu Panel a Zelená úspora,

stagnací a poklesem reálných cen stavebních prací. Obdobná situace s každoročním poklesem

nastala také u cizích zdrojů. Zde byl zaznamenán největší pokles z roku 2008 na rok 2009,

kdy hodnota klesla o 32 066 tis. Kč. Záporné hodnoty jsou výsledkem postupného rozpuštění

rezerv, a to za sledované čtyřleté období, skoro o 20 milionů Kč, mezi příčiny patří

také snižování bankovních úvěrů a výpomocí, protože firma v roce 2011 neměla žádné nové

dluhy, a to proto, že banky společnosti Bytostav Poruba, a. s., jí už nechtěly půjčit. Položka

dlouhodobé závazky se razantně zvedla v roce 2011, téměř o 798 %, v hodnotovém vyjádření

o 35 459 tis. Kč. Důvodem byla nesplatnost krátkodobých závazků, které v roce 2011 klesly

o 33 943 tis. Kč. Položka ostatní pasiva je skoro zanedbatelná.
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Graf č. 4.2 Vývoj celkových pasiv v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

V této kapitole bude zpracována horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

a specifikace struktury nákladů, výnosů, a to jak z provozního výsledku hospodaření,

tak i z finančního výsledku hospodaření v letech 2008 - 2011. Horizontální analýza výkazu

zisku a ztráty byla provedena dle vztahu (2.1) a (2.2).

Z grafu č. 4.3 je zřejmý obrovský propad provozního výsledku hospodaření, který byl

nejvýraznější mezi lety 2009 - 2010, a to o celých 24 777 tis. Kč. Tento propad byl způsoben,

jak poklesem provozních výnosů, tak i tím, že provozní náklady byly od roku 2009 do roku

2011 vyšší. Finanční výsledek hospodaření v prvních třech sledovaných obdobích měl

záporný charakter. Až v roce 2011 dosáhl kladné hodnoty 3 078 tis. Kč, z důvodu tržeb

z prodeje cenných papírů. Mimořádný výsledek hospodaření je ve sledovaných letech nulový.

Výjimkou je rok 2008, kdy byl mimořádný výsledek hospodaření zanedbatelný. Je zřejmé,

že největší vliv měl provozní výsledek hospodaření.
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Graf č. 4.3 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V grafu č. 4.4 je znázorněn výsledek hospodaření za účetní období, který je totožný

s výsledkem hospodaření za běžné období. Výjimkou je pouze rok 2008, kdy byl výsledek

hospodaření za účetní období o 7 tis. Kč menší. Bohužel graficky je tato změna

nezaznamenatelná.

Graf č. 4.4 Vývoj výsledku hospodaření za účetní období v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů
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Provozní výnosy jsou tvořeny především z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb,

které ve sledovaném období razantně klesly, a to nejvíce v letech 2009 a 2010

o 174 100 tis. Kč, o 53,11 % z předcházejícího roku. Tyto změny byly způsobeny vlivem

recese na stavebním trhu v České republice, vysokou konkurencí na trhu se stavebními

zakázkami v Moravskoslezském kraji, stagnací a následným poklesem reálných cen

stavebních prací. Značný podíl na této situaci měla také absence strategického myšlení,

manažerského, řídícího a informačního systému společnosti, nekvalitní personální práce,

špatná reklama a propagace. Další významnou položkou jsou tržby za prodej dlouhodobého

majetku a materiálu, které byly nejvyšší v roce 2008. Jejich hodnota byla 54 674 tis. Kč. Byl

to hlavně důsledek prodeje neefektních a nepotřebných aktiv pro financování zakázek.

Graf č. 4.5 Vývoj provozních výnosů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

U provozních nákladů je nejvýraznější nákladová položka služby, která zahrnuje

subdodavatele pro jednotlivá prováděná díla. V roce 2009 dosahuje nejvyšší hodnoty

244 055 tis. Kč, v dalších letech je klesající, je to dáno nižším počtem zakázek. Druhou

významnou položkou jsou osobní náklady, které mají klesající tendenci, způsobenou

snižováním počtu zaměstnanců a snižováním tarifních tříd a platů. Největší meziroční pokles

byl v letech 2008 a 2009, a to o 22 211 tis. Kč. Klesající tendenci má také spotřeba materiálu

a energie, jež je dána nižším počtem zakázek společnosti Bytostav Poruba, a. s., v roce 2008

-50 000

50 000

150 000

250 000

350 000

2008 2009 2010 2011

Pr
ov

oz
ní

 v
ýn

os
y 

(v
 ti

sí
cí

ch
 K

č)

Účetní období

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu
Ostatní provozní výnosy



34

byla 42 353 tis. Kč, v průběhu dalších let až do roku 2011 se postupně snižovala na hodnotu

24 441 tis. Kč.

Graf č. 4.6 Vývoj provozních nákladů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Z grafu č. 4.7 je patrné, že finanční výnosy jsou v letech 2008 až 2010 zanedbatelné,

pouze v roce 2011 výrazně vyčnívá položka tržby z prodeje cenných papírů a vkladu

hodnotou 5 mil. Kč.
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Graf č. 4.7 Vývoj finančních výnosů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Graf č. 4.8 zaznamenává vývoj finančních nákladů ve sledovaném období.

Nejvýraznější položkou jsou nákladové úroky, které v roce 2008 dosahují 2 279 tis. Kč,

v dalších dvou letech již klesají. V roce 2011 se nákladové úroky zvýšily na hodnotu

1 320 tis. Kč, tedy zhruba vzrostly o 59 %. Výše nákladových úroků je tvořena, především

v prvních třech letech, úroky z bankovních úvěrů a výpomocí, v roce 2011 také úroky

z dlouhodobých závazků.

Graf č. 4.8 Vývoj finančních nákladů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů
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4.1.3 Horizontální analýza výkazu cash flow

Obsahem další kapitoly je horizontální analýza výkazu cash flow, tedy změny stavu

peněžních prostředků v jednotlivých sledovaných obdobích od roku 2008 až do roku 2011.

Z grafu č. 4.10 je patrné, že společnost Bytostav Poruba, a. s., má dostatek finančních

prostředků. Nejvíce peněžních prostředků plyne z investiční činnosti, kromě roku 2010,

kdy převažovaly peněžní toky z finanční činnosti, viz graf č. 4.9. Cash flow z investiční

činnosti je tvořeno především příjmy z prodeje stálých aktiv a příjmy z investičních dotací.

Cash flow z finanční činnosti v letech 2010 a 2011 je tvořeno především ze změny stavu

dlouhodobých i krátkodobých závazků. Cash flow z provozní činnosti je v záporných

hodnotách, protože firma nedokázala skloubit průběh stavební zakázky s jeho financováním,

tzn., že u některých zakázek přesahovaly náklady nad výnosy. Výpočty byly realizovány

dle vztahů (2.1) a (2.2).

Graf č. 4.9 Vývoj peněžních toků v letech 2009 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů
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Graf č. 4.10 Vývoj peněžních prostředků a ekvivalentů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.2 Vertikální analýza

Pro výpočty vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty byl použit vztah (2.3).

Analýza byla zpracována pro rok 2008 až 2011. Výpočet se provede zkoumáním procentního

podílu dané položky ke zvolenému základu. Zvoleným základem u rozvahy je suma aktiv,

a u výkazu zisku a ztráty je použita celková hodnota nákladů a výnosů.

4.2.1 Vertikální analýza rozvahy

V rámci kapitoly vertikální analýza rozvahy byla provedena analýza struktury aktiv

a pasiv v letech 2008 - 2011. Výpočet byl proveden dle vzorce (2.3).

Vertikální analýza aktiv

V grafu č. 4.11 je zobrazeno, že v roce 2008 většinu aktiv podniku tvoří oběžná aktiva,

a to 63,83 %, v následujících letech se podíl oběžných aktiv postupně snižuje ve prospěch

dlouhodobého majetku, který v roce 2011 tvořil 55,30 % na podílu celkových aktiv. Oběžný

majetek v roce 2011 klesl na 44,68 % z podílu celkových aktiv. Tyto změny způsobil úbytek

finančního majetku, a to mezi roky 2008 a 2009 ze 42 608 tis. Kč na 6 065 tis. Kč,
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dále splacení krátkodobých pohledávek mezi roky 2009 až 2010 z 68 209 tis. Kč

na 33 873 tis. Kč, a také postupný prodej dlouhodobého majetku. Podíl ostatních aktiv

na aktivech není nijak výrazný.

Graf č. 4.11 Struktura celkových aktiv v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Z grafu č. 4.12 je zřejmé, že největší podíl na stálých aktivech má hmotný investiční

majetek. V roce 2011 je podíl hmotného investičního majetku 100 % na podílu stálých aktiv.

Graf č. 4.12 Struktura stálých aktiv v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Z následujícího grafu č. 4.13 je patrné, že největší podíl na oběžném majetku

ve sledovaném období 2008 - 2011 mají krátkodobé pohledávky, které v každém roce

přesahují procentuální hodnotu 52 %, a dokonce v roce 2009 jejich hodnota dosáhla
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až k 78,76 %, i když peněžní hodnota krátkodobých aktiv rapidně klesla. Procentuální

hodnota dlouhodobých pohledávek se pohybuje v rozmezí 4,85 % až 9,54 % se stoupající

tendencí na podílu oběžných aktiv. Finanční majetek, který v roce 2008 dosahoval na podílu

oběžných aktiv hodnoty 35,91 %, v dalším roce razantně klesl na 7 %, a to z důvodu,

jak recese na stavebním trhu, tak finančními potížemi společnosti Bytostav Poruba, a. s.

Zásoby jsou především okamžitě spotřebovány, z důvodu nedostačujících prostor

na uskladnění, takže nedosahují příliš vysokých, jak procentových, tak peněžně vyjádřených

hodnot.

Graf č. 4.13 Struktura oběžných aktiv v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Vertikální analýza pasiv

Graf č. 4.14 sleduje strukturu celkových pasiv za období 2008 až 2011. Po celé

sledované období značně převyšuje struktura cizího kapitálu nad vlastním kapitálem. Vlastní

kapitál v roce 2011 nabyl záporných hodnot, které byly způsobeny převážně záporným

výsledkem hospodaření v běžném roce a záporným výsledkem v položce nerozdělený zisk

z minulých období. Struktura pasiv je znázorněna v následujícím grafu č. 4.15. Cizí zdroje

tedy v roce 2011 tvořily největší podíl na celkových pasivech, 125,28 %.
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Graf č. 4.14 Struktura celkových pasiv v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Z grafu č. 4.15 vyplývá, že v roce 2008 až 2010 se nejvíce podílela na struktuře

vlastního kapitálu položka nerozdělený zisk, která se hodnotově od roku 2009 po konec

sledovaného období dostala až do záporných hodnot. V roce 2011 měl největší podíl

na vlastním kapitálu záporný výsledek hospodaření za běžné období. Důvodem krytí

záporných výsledků hospodaření byla relativně špatná ekonomická situace ve společnosti

Bytostav Poruba, a. s., v analyzovaném období, výjimkou je opět rok 2008.

Graf č. 4.15 Struktura vlastního kapitálu v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů
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V následujícím grafu č. 4.16 je zachycena struktura cizích zdrojů, která tvoří převážnou

část celkových pasiv. Nejvýznamnější položkou ve struktuře cizích zdrojů jsou krátkodobé

závazky, které ve sledovaném období, kromě roku 2011, přesahovaly hodnotu 65 % podílu

na celkových pasivech. V roce 2011 hodnota krátkodobých závazků klesla na 45,36 % podílu

na pasivech, tahle změna byla způsobena prudkým zvýšením dlouhodobých závazků,

a to na 51,64 % z celkových pasiv. Za zmínku stojí nulová hodnota v položce bankovních

úvěrů a výpomocí, která byla zapříčiněna tím, že bankovní instituce nechtěly společnosti

Bytostav Poruba, a. s., půjčit peněžní prostředky z důvodu špatných hospodářských výsledků.

Graf č. 4.16 Struktura cizích zdrojů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty

V této kapitole je zpracována vertikální analýza výnosů a nákladů ve sledovaném

období. V rámci vertikální analýzy byly realizovány výpočty dle vztahu (2.3). Jak lze vidět

v grafu č. 4.17, největší podíl na výnosech ve sledovaném období za každý rok měla položka

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, která kolísala a pohybovala se v rozmezí

od 85,02 % do 97,79 %. Konkrétně se jedná v roce 2008 o hodnotu 89,47 %, v roce 2009

o hodnotu 96,59 %, v roce 2010 o hodnotu 97,79 % a v roce 2011 o hodnotu 85,02 % podílu

na provozních výnosech. Kolísavý trend této položky byl způsoben převážně v letech 2008

a 2011 zvýšením tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu.
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Graf č. 4.17 Struktura provozních výnosů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Největší podíl na struktuře provozních nákladů v letech 2008 - 2011 dle grafu č. 4.18

tvoří položka služby, do které se řadí subdodavatelé pro jednotlivá prováděná díla,

která se pohybují v letech 2008 - 2010 v rozmezí 58,18 % až 70,01 %. Výjimkou je rok 2011,

kdy klesly služby na hodnotu 41,51 %. Pokles způsobil úbytek zakázek ve společnosti

Bytostav Poruba, a. s. Druhou položkou s největším podílem jsou osobní náklady,

neboli mzdové náklady, jejich peněžní vyjádření má klesající tendenci, ale procentuální podíl

na provozních nákladech v jednotlivých sledovaných obdobích, kromě roku 2009,

se pohybuje v rozmezí od 21,20 % do 24,47 %. V roce 2009 se osobní náklady podílely

na provozních nákladech pouhými 16,58 %. Důvodem této hodnoty podílu je vliv

subdodavatelů na provedení díla. Další významnou položkou je spotřeba materiálu a energie,

která se v letech 2008 - 2011 pohybovala v rozmezí 11,22 % až 15,67 %. Ostatní nákladové

položky se pak na struktuře provozních nákladů podílely minimálně.
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Graf č. 4.18 Struktura provozních nákladů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V grafu č. 4.19 za zmínění stojí tržby z prodeje cenných papírů a vkladů v roce 2011,

které dosahovaly hodnoty 5 mil. Kč a podílely se na struktuře finančních výnosů 99,74 %.

V ostatních letech převažovaly výnosové úroky.

Graf č. 4.19 Struktura finančních výnosů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů
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Z grafu č. 4.20 jsou čitelné jednotlivé finanční náklady ve sledovaném období. Největší

podíl na struktuře finanční nákladů mají nákladové úroky, v prvních třech letech se jedná

o úroky z bankovních úvěrů a výpomocí. V roce 2011 nákladové úroky tvoří již úroky

z dlouhodobých závazků. Dalším největším podílem jsou ostatní finanční náklady,

které však nejsou blíže specifikovány.

Graf č. 4.20 Struktura finančních nákladů v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.3 Analýza poměrovými ukazateli

V této praktické části práce bude zhodnocena finanční situace společnosti Bytostav

Poruba, a. s., pomocí poměrových ukazatelů, které pomáhají utvářet představy o základních

finančních charakteristikách společnosti. K analýze těchto ukazatelů jsou využity hodnoty

zveřejněné v účetních výkazech, které jsou součástí příloh č. 1, 2 a 3 a byly použity metodika

a vztahy z kapitoly 2.4.3. V podkapitolách jsou provedeny výpočty každého druhu ukazatele.

Ukazatele jsou interpretovány a znázorněny pomocí tabulek a grafů. Mezi zmíněné ukazatele

patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity a v neposlední řadě také ukazatele zadluženosti

a finanční stability jmenované stavební společnosti za období 2008 - 2011. V závěrečné

kapitole bude provedeno srovnání výsledků finančních analýz v odvětví stavebnictví.
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4.3.1 Analýza rentability

V rámci této kapitoly byla provedena analýza jednotlivých ukazatelů rentability,

které vystihují poměr dosaženého zisku a vloženého kapitálu. Přehled hodnot zvolených

ukazatelů je zobrazen v tabulce č. 4.1 a znázorněn v grafu č. 4.20. K výpočtům byly použity

vztahy z kapitoly 2.4.3.1.

Tabulka č. 4.1 Hodnoty ukazatelů rentability v letech 2008 - 2011 (v %)

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011

ROA (rentabilita aktiv) (2.5) 4,06 -4,01 -28,95 -38,54

ROCE (rentabilita dlouhodobých
zdrojů) (2.6) 10,46 -9,70 -153,95 -91,51

ROE (rentabilita vlastního
kapitálu) (2.4) 7,75 -19,11 -365,99 152,46

ROS (rentabilita tržeb) (2.7) 1,00 -2,42 -21,70 -17,61

Rentabilita nákladů (2.8) 1,05 -2,37 -17,73 -14,50

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Rentabilita aktiv (ROA)

Ukazatel rentability aktiv má klesající vývoj, který je znázorněn v grafu č. 4.21.

Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2008, kdy byl výsledek hospodaření před zdaněním a úroky

nejvyšší. Od roku 2009 až po konec sledovaného období hodnoty ukazatele byly záporné.

V roce 2011 dosáhl hodnoty -38,54 %. To znamená, že v tomto okamžiku, společnost

Bytostav Poruba, a. s., není schopna úspěšně zhodnotit aktiva investovaná do podnikání.

Důvodem záporného výsledku je záporný výsledek hospodaření před zdaněním a úroky.

Největší pokles byl mezi roky 2009 a 2010, a to o 24,94 %. Pro výpočet byl použit vzorec

(2.5).

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE)

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů má ve sledovaném období klesající tendenci,

kromě roku 2011, i když vlastní kapitál dosáhl záporných hodnot. Nejlepší hodnoty dosahuje

v roce 2008, a to hodnotu 10,46 %, z důvodu příznivého výsledku hospodaření před zdaněním

a úroky (EBIT). Tímto představuje největší zhodnocení vlastního a cizího investovaného

kapitálu. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo v roce 2010, -153,95 %, kdy byl tento výsledek
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způsoben záporným EBITem, tak jako v letech 2009 - 2011. Ukazatel ROCE byl vypočítán

podle vzorce (2.6) a je znázorněn v grafu č. 4.21.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Rentabilita vlastního kapitálu byla zjištěna dle vzorce (2.4) a vyjadřuje celkovou

výnosnost vlastních zdrojů a jejich zhodnocení v zisk. Úroveň ROE závisí na rentabilitě

celkového kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Z grafu č. 4.21 vyplývá, že ukazatel má

poměrně nestabilní vývoj. V letech 2008 a 2011 dosáhl ROE kladných hodnot. Nejvyšší

hodnoty dosáhl v roce 2011, 152,46 %, což bylo způsobeno zápornými hodnotami, jak čistého

zisku, tak vlastního kapitálu. Nejhoršího výsledku dosáhl ukazatel v roce 2010, -365,99 %.

Důvodem záporných hodnot jsou záporné hodnoty výsledků hospodaření za účetní období.

Rentabilita tržeb (ROS)

Rentabilita tržeb představuje schopnost podniku dosáhnout dané úrovně tržeb.

Ze sledovaného období, kromě roku 2008, je zjevné, že ukazatel má záporný vývoj,

viz graf č. 4.21. Nejvyšší rentability tržeb bylo dosaženo v roce 2008, 1 %. Bylo to způsobeno

tím, že čistý zisk (EAT) v tomto roce byl nejvyšší. Záporné hodnoty ROS byly způsobeny

snížením EATu až do záporných hodnot, ale i snižující se tendencí tržeb, které v roce 2009

dosahovaly hodnoty 342 442 tis. Kč a v roce 2010 už jen pouhých 157 356 tis. Kč a o rok

později ještě klesly na 134 979 tis. Kč. Ukazatel ROS byl vypočten pomocí vzorce (2.7).

Rentabilita nákladů

Ukazatel rentability nákladů je považován za doplňující ukazatel k ukazateli rentability

tržeb. Pro společnost je vhodné, když hodnota ukazatele má klesající tendenci, což firma

v prvních třech sledovaných obdobích splňuje, ale není pro ni dobré, že se pohybuje

v záporných hodnotách, které jsou způsobeny zápornými výsledky hospodaření za účetní

období (EAT). Z grafu č. 4.21 lze vyčíst, že nejvyšší rentability nákladů bylo dosaženo v roce

2008, a to 1,05 %, protože se EAT nacházel v kladných hodnotách oproti jiným rokům.

Pro výpočet ukazatele byl použit vzorec (2.8).
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Graf č. 4.21 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.3.2 Analýza likvidity

Tato kapitola je zaměřena na provedení analýzy likvidity podniku sloužící pro zjištění

obecné schopnosti podniku dostát, neboli hradit své závazky v blízké budoucnosti. Analýza

likvidity byla provedena pomocí vybraných ukazatelů v letech 2008 - 2011. Výsledné

hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity jsou zobrazeny v tabulce č. 4.2. K realizaci výpočtů

byly použity vztahy z kapitoly 2.4.3.2.

Tabulka č. 4.2 Hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2008 - 2011

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011
Celková likvidita (2.9) 1,35 1,26 0,72 0,79
Pohotová likvidita (2.10) 1,26 1,16 0,60 0,65
Okamžitá likvidita (2.11) 0,48 0,09 0,06 0,12
ČPK z pohledu aktiv (2.12) 27 318 12 054 -33 892 -7 477
ČPK z pohledu pasiv (2.13) 27 318 12 054 -33 892 -7 477

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů
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Celková likvidita

Celková likvidita vypovídá o tom, kolik Kč oběžných aktiv je použito ke krytí 1 Kč

krátkodobých závazků. Optimální hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu od 1,5

do 2,5, aby se dalo hovořit o solventnosti podniku. Vývoj tohoto ukazatele vzhledem

k doporučené hodnotě ve sledovaném období není příznivý, jak ukazuje graf č. 4.22. V letech

2008 až 2011 se společnost Bytostav Poruba, a. s., pravděpodobně potýkala s problémem

uhradit včas veškeré své závazky. V letech 2010 a 2011 se hodnota ukazatele celkové

likvidity dostala pod hodnotu 0,8, tzn., že 0,8 krát by proměnila svá oběžná aktiva na peněžní

prostředky. V předešlých dvou letech, kdy situace byla o trochu lepší, by teoreticky mohly být

pokryty všechny závazky. Nejblíže se firma přiblížila k doporučeným hodnotám v roce 2008,

a to tak, že 1,35 krát by uspokojila své věřitele, pokud by proměnila všechna svá oběžná

aktiva v peněžní prostředky. Tento vývoj je dán strukturou oběžných aktiv, kdy převážnou

část oběžného majetku tvoří krátkodobé pohledávky. Výpočty celkové likvidity uvedené

v tabulce č. 4.2 byly provedeny dle vzorce (2.9).

Pohotová likvidita

Hodnota tohoto doplňujícího ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 1 - 1,5.

Jak zobrazuje graf č. 4.22 společnost Bytostav Poruba, a. s., v letech 2008 a 2009 dosáhla

doporučených hodnot, to znamená, že při proměně svých pohotových aktiv byla schopna

dostát svým závazkům. V letech 2010 a 2011 nedosáhla optima, protože měla příliš mnoho

krátkodobých závazků a nastal velký odliv oběžných aktiv. Nebyla plně schopna pokrýt své

krátkodobé závazky svými pohotovostními peněžními prostředky. Tento ukazatel se o moc

neliší od ukazatele celkové likvidity, protože položku zásoby, v rozvaze, tvoří malý podíl

na oběžných aktivech. Má téměř konstantní vývoj, jak lze vidět v grafu č. 4.22. Pohotová

likvidita byla vypočtena dle vzorce (2.10) a je uvedená v tabulce č. 4.2.

Okamžitá likvidita

Ukazatel zjišťuje schopnost podniku okamžitě uhradit své krátkodobé závazky pomocí

nejlikvidnějších prostředků. Nejvyšší hodnoty 0,48, viz graf č. 4.22, podnik dosáhl v roce

2008, neboť disponoval vyšším stavem peněžních prostředků na bankovním účtu, a to 42 608

tis. Kč. V jiných letech se stav bankovního účtu v průměru pohyboval okolo 4 650 tis. Kč.

Nízké hodnoty tohoto ukazatele signalizují ne příliš dobrou okamžitou likviditu podniku,

jak je znázorněno v tabulce č. 4.2. Pro výpočet byl použit vzorec (2.11).
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Graf č. 4.22 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Čistý pracovní kapitál (ČPK)

Čistý pracovní kapitál porovnáváme z pohledu aktiv a pasiv, tyto výsledky se musí

shodovat. Vývoj čistého pracovního kapitálu by měl mít rostoucí tendenci. Za první dvě

sledovaná období bylo dosaženo kladných hodnot, i když s klesající tendencí.

Z této skutečnosti vyplývá, že oběžný majetek převažuje nad krátkodobými závazky

a dlouhodobý kapitál nad stálými aktivy. Podnik měl tedy zajištěnou likviditu. Jedná

se o překapitalizování, což znamená, že se využívají dlouhodobé zdroje nejen k financování

majetku dlouhodobého, ale také části oběžného. Ve zbývajících letech 2010 a 2011 se ČPK

dostal do záporných hodnot, a v těchto letech byly krátkodobé závazky vyšší než oběžná

aktiva, což svědčí o krytí části dlouhodobého majetku krátkodobým zdroji. Společnost

Bytostav Poruba, a. s., byla v těchto letech podkapitalizována, a docházelo ke vzniku

nekrytého dluhu, a to konkrétně v roce 2008, 33 892 tis. Kč, a v roce 2011, 7 477 tis. Kč.

Firma tedy využívala agresivní způsob financování. Rostoucí vývoj směrem do kladných čísel

v roce 2011 se mohl stát nebezpečným, z důvodu ohrožení likvidity podniku. Pro výpočet

byly využity vzorce (2.12) a (2.13).
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4.3.3 Analýza aktivity

V této kapitole byla provedena analýza aktivity, která slouží k měření, jak efektivně

a úspěšně hospodaří a využívá podnik svůj majetek. Analýza aktivity byla provedena pro roky

2008 - 2011 pomocí vybraných ukazatelů. Výsledky ukazatelů aktivity jsou zachyceny v níže

uvedené tabulce č. 4.3 a výpočty byly zpracovány dle vztahů uvedených v kapitole 2.4.4.3.

Tabulka č. 4.3 Hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2008 - 2011

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011
Obrátka celkových aktiv (2.14) 2,15 2,35 1,48 2,19
Doba obratu aktiv (dny) (2.15) 167,60 153,38 243,64 164,52
Doba obratu zásob (dny) (2.16) 7,07 7,24 19,76 13,05
Doba obratu pohledávek (dny) (2.17) 56,30 71,71 77,49 42,63
Dobra obratu závazků (dny) (2.18) 79,47 72,08 157,84 93,48

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Obrátka celkových aktiv

Tento ukazatel měří využití celkového majetku a udává, kolikrát se celková aktiva

obrátí za rok v tržbách. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím efektivněji je společnost

schopna využívat svůj majetek. Zároveň by se bez ohledu na odvětví měla obrátka celkových

aktiv pohybovat alespoň na úrovni hodnoty 1. Tento požadavek společnost Bytostav Poruba,

a. s., splňuje ve všech sledovaných letech, jak lze vyčíst z tabulky č. 4.3. Vývoj ukazatele je

poměrně stabilní, až na negativní výkyv v roce 2010. Nejvyšší obrat společnost zaznamenala

v roce 2009, kdy se celková aktiva v průběhu roku 2,35 krát promítla do tržeb. Firma

sice nedosáhla v tomto roce nejvyšších tržeb, ale byla rapidně snížena velikost aktiv mezi

roky 2008 a 2009 o 39 991 tis. Kč. Nejnižší hodnoty byly dosaženy v roce 2010,

kdy se hodnota tržeb snížila oproti předcházejícímu roku o 185 086 tis. Kč. Výpočet byl

proveden pomocí vzorce (2.14).

Doba obratu aktiv

Doba obratu aktiv představuje obrácenou hodnotu ukazatele obrátky celkových aktiv.

Ukazatel vyjadřuje, za jakou dobu (uváděno ve dnech) dojde k obratu aktiv podniku ve vztahu

k tržbám. Platí, že nejnižší hodnoty vypovídají o efektivnějším nakládání s aktivy.

Jak lze vidět v tabulce č. 4.3, má ukazatel stabilní vývoj, kromě roku 2010, kdy razantně

vzrostl až na hodnotu 243,64 dnů, která byla způsobena tím, že tržby byly nejnižší za celé
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sledované období. Charakter tohoto ukazatele by měl být klesající, což nebylo splněno v roce

2010. Pro výpočet ukazatele byl použit vztah (2.15).

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob udává, jak dlouho je kapitál vázán ve formě zásob, neboli kolik dní

trvá jedna obrátka. Čím menších hodnot tento ukazatel dosahuje, tím podnik efektivněji

hospodaří se svými zásobami. Charakter vývoje ukazatele by měl být klesající. Společnost

Bytostav Poruba, a. s., jak lze vypozorovat z tabulky č. 4.3, tuto klesající tendenci splňovala,

kromě let 2009 a 2010, kdy v roce 2010 vzrostl ukazatel na nejvyšší hodnotu 19,76 dní.

V prvních dvou letech se hodnota pohybovala okolo 7 dní. Hodnoty doby obratu zásob jsou

na velmi dobré úrovni, protože zásoby vzhledem ke struktuře výroby, nesetrvávají v podniku

příliš dlouho, a tzn., že společnost efektivně nakládá s peněžními prostředky, které jsou

v zásobách vázané. Pro výpočet ukazatele byl použit vztah (2.16).

Doba obratu pohledávek

Doba obratu pohledávek ukazuje strategii řízení pohledávek. Informuje o tom,

za jak dlouho jsou průměrně inkasovány faktury od odběratelů. Ukazatel byl vypočítán

dle vztahu (2.17). Charakter vývoje tohoto ukazatele měl by být klesající, což podnik

nesplňuje v prvních třech sledovaných obdobích, to je způsobeno zhoršující se platební

morálkou odběratelů. Nejkratší doby pro úhradu faktur společnost Bytostav Poruba, a. s.,

dosáhla v roce 2011, a to 42,63 dní. Tato hodnota byla způsobena snížením krátkodobých

pohledávek o polovinu v závislosti na poklesu tržeb. Naopak nejdelší dobu pro úhradu faktur

dosáhla o rok dříve, kdy byla aktiva vázána ve formě pohledávek po dobu 77,49 dní,

viz graf č. 4.23 a tabulka č. 4.3. V průměru jsou společnosti inkasovány pohledávky

za všechna sledovaná období v 62,03 dnech, firma by se tedy měla snažit o snížení

tohoto ukazatele, a to především tlakem na své odběratele.

Doba obratu závazků

Doba obratu závazků charakterizuje platební morálku společnosti vůči dodavatelům.

Tendence vývoje tohoto ukazatele by měla být stabilní, ale v analyzovaném období

společnost Bytostav Poruba, a. s., stability nedosahuje, jak vyplývá z grafu č. 4.23 a z tabulky

č. 4.3. Nejvyšší doba úhrady faktur dodavatelům byla v roce 2010, a to 157,84 dnů. Nejkratší

doba úhrady faktur dodavatelům byla v roce 2009, 72,08 dnů. Obecně platí, že doba obratu
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pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků. Graf č. 4.23 je důkazem, že v celém

sledovaném období, společnost dodržela pravidlo solventnosti. Podnik je tedy schopen

ze zaplacených pohledávek od odběratelů včas platit faktury svým dodavatelům. Výpočet byl

proveden dle (2.18).

Graf č. 4.23 Pravidlo solventnosti v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.3.4 Analýza zadluženosti

V rámci této kapitoly byla provedena analýza zadluženosti pomocí vybraných

ukazatelů, které jsou zachyceny v tabulce č. 4.4 za jednotlivá sledovaná období 2008 - 2011.

Tato analýza slouží k posouzení situace podniku z hlediska zadluženosti, které představuje

určité riziko pro věřitele. Výpočty byly zpracovány dle vztahů uvedených v kapitole 2.4.3.4.

Tabulka č. 4.4 Hodnoty ukazatelů zadluženosti v letech 2008 - 2011

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011
Celková zadluženost (v %) (2.19) 60,32 62,72 88,69 121,51
Dlouhodobá zadluženost (v %) (2.20) 11,11 11,62 10,04 64,69
Krátkodobá zadluženost (v %) (2.21) 49,20 51,10 78,65 56,82
Úrokové krytí (2.22) 3,32 -4,95 -37,23 -16,86
Úrokové zatížení (2.23) 0,30 -0,20 -0,03 -0,06

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Ukazatele zadluženosti

Ukazatel celkové zadluženosti poskytuje informace o tom, kolika procenty je majetek

podniku financován z cizích zdrojů. Hodnota tohoto ukazatele měla v průběhu analyzovaného
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období stoupající tendenci, viz graf č. 4.24, ta byla vyvolána úbytkem celkových aktiv.

Tento stoupající vývoj nic dobrého neznamená. V období 2008 až 2011 se ukazatel pohyboval

v rozmezí od 60,32 % do 121,51 %, z čehož vyplývá, že společnost Bytostav Poruba, a. s., je

finančně závislá na cizích zdrojích. Z tabulky č. 4.4 lze vyčíst, že v roce 2011 se hodnota

ukazatele zvýšila oproti předcházejícímu roku z 32,82 % na 121,51 %, což vyvolalo vyšší

riziko u věřitelů pro získání nových finančních zdrojů. Výpočty byly provedeny dle vztahu

(2.19).

Dlouhodobá zadluženost je vyjádřena dle vzorce (2.20) a je po celé sledované období

v rozmezí od 10,04 % do 11,62 %, viz graf č. 4.24. Kromě roku 2011, kdy rapidně stoupla

z důvodu nárůstu dlouhodobých závazků o 35 459 tis. Kč oproti předchozímu roku

na hodnotu 64,69 %.

Běžná zadluženost má kolísavý vývoj, viz graf č. 4.24. V roce 2010 byla zadluženost

na nejvyšší úrovni 78,65 %, důvodem bylo snížení aktiv oproti předchozímu roku.

Naopak v roce 2011 došlo k poklesu zadluženosti na 56,82 %, příčinou bylo snížení

krátkodobých závazků o více než polovinu. Výpočet byl proveden dle vzorců (2.21).

Graf č. 4.24 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Úrokové krytí

Úrokové krytí poskytuje informace o tom, kolikrát výsledek hospodaření před zdaněním

a úroky (EBIT) pokryjí úrokové platby, viz vzorec (2.22). Rostoucí hodnota tohoto ukazatele

je známkou lepší finanční situace podniku. Z tabulky č. 4.4 je patrné, že v letech 2009

až 2011, se ukazatel úrokového krytí dostal do záporných hodnot kvůli zápornému EBITu.
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V roce 2008 dosáhl ukazatel nejlepší hodnoty, zisk pokrýval úroky 3,32 krát, v tomto jediném

roce je ukazatel větší než 1, to znamená, že firma byla schopna uhradit veškeré své úroky.

Úrokové zatížení

Ukazatel úrokového zatížení je převrácená hodnota úrokového krytí vypočteného

dle vzorce (2.23). Ukazatel by měl mít klesající vývoj. U dává, jakou část zisku odebírají

úroky. Z tabulky č. 4.4 je zřejmé, že ve všech sledovaných letech firma vykazuje velmi nízké

hodnoty, které se pohybují v rozmezí od -0,2 až do 0,3. Z toho vyplývá, že společnost byla

velice málo zatížena placením úroků. Záporné hodnoty byly mezi roky 2009 - 2011

způsobené záporným výsledkem před zdaněním a úroky.

4.3.5 Analýza finanční stability

V rámci této kapitoly byla provedena analýza finanční stability pomocí vybraných

ukazatelů za dané sledované období 2008 - 2011. Tyto ukazatele se zabývají kapitálovou

strukturou podniku. Výsledky těchto vybraných ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 4.5

a výpočty byly realizovány dle vztahů z kapitoly 2.4.3.5.

Tabulka č. 4.5 Hodnoty ukazatelů finanční stability v letech 2008 - 2011.

Ukazatel Vzorec 2008 2009 2010 2011
Podíl vlastního kapitálu na
aktivech (v %) (2.24) 27,75 29,72 8,76 -25,28

Stupeň krytí stálých aktiv (v %) (2.25) 1,08 1,02 0,35 0,71

Podíl stálých aktiv (v %) (2.26) 36,10 40,64 53,18 55,30

Podíl oběžných aktiv (v %) (2.27) 63,83 59,36 46,67 44,68

Podíl zásob (v %) (2.28) 4,22 4,72 8,11 7,93

Majetkový koeficient (2.29) 3,60 3,37 11,41 -3,96

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Podíl vlastního kapitálu na aktivech

Tento ukazatel zhodnocuje podíl vlastního kapitálu na aktivech a informuje o míře krytí

svých aktiv vlastními zdroji, tedy zjišťuje finanční samostatnost firmy. Vývoj by měl mít

rostoucí tendenci, což společnost Bytostav Poruba, a. s., splňuje jen mezi obdobími 2008

a 2009. V roce 2011 tento ukazatel dle tabulky č. 4.5 nabýval záporných hodnot,
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protože v tomto roce byl vlastní kapitál v záporných číslech, převážně z důvodu záporného

výsledku hospodaření v daném roce. Schopnost firmy pokrýt vlastními zdroji stálá aktiva není

možná, a musí tedy ke krytí použít cizí zdroje. Výpočet byl proveden pomocí vzorce (2.24).

Stupeň krytí stálých aktiv

Ukazatel vychází z předpokladu, že stálá aktiva firmy by měla být financována

dlouhodobými zdroji, viz vzorec (2.25). Optimální hodnota by měla dosahovat

alespoň 100 %. Z tabulky č. 4.5 lze vyčíst klesající vývoj od roku 2008, 107,64 %,

v dalším roce 101,72 %, do roku 2010, 35,36 % a v dalším roce opětovný nárůst na 71,27 %.

Tyto změny, v tomto případě byly důsledkem výrazného poklesu stálých aktiv

mezi sledovanými obdobími. Podmínku optimální hodnoty podnik Bytostav Poruba, a. s.,

splňuje v letech 2008 a 2009, což znamená, že dlouhodobým kapitálem kryje veškerá aktiva.

Podíl stálých a oběžných aktiv a zásob

Tyto tři ukazatele analýzy finanční stability, podíl stálých aktiv, podíl oběžných aktiv

a podíl zásob, jsou doplňujícími a vysvětlujícími ukazateli, které pomáhají hodnotit firemní

strukturu majetku čili aktiv. Tyto ukazatele jsou vypočteny dle vztahu (2.26), (2.27) a (2.28).

Při porovnání podílu na aktivech z tabulky č. 4.5 ve společnosti Bytostav Poruba, a. s.,

v prvních dvou letech, největšího podílu dosahují oběžná aktiva, a to okolo 60 %,

ve zbývajících letech 2010 a 2011 největšího podílu dosahují stálá aktiva, okolo 55 %,

z toho je podíl zásob okolo 8 % z celkových aktiv. Změny byly způsobeny snížením

krátkodobých pohledávek, a také prodejem nepotřebného dlouhodobého majetku z důvodu

špatného hospodaření společnosti.

Majetkový koeficient

Majetkový koeficient, neboli finanční páka udává, kolik korun celkových aktiv připadne

na jednu korunu vlastního kapitálu. Výpočet z tabulky č. 4.5 byl proveden podle vzorce (2.29)

a průběh vývoje tohoto ukazatele je znázorněn v grafu č 4.25. Vývoj ukazatele finanční páky

by měl být stabilní, ale ve sledovaném období se vyvíjel nestabilně, a dokonce se dostal

v roce 2011 do záporné hodnoty -3,96. Nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2010, kdy na 1 Kč

vlastního kapitálu připadlo 11,41 Kč aktiv, což je převážně způsobeno záporným výsledkem

hospodaření za běžné období, který negativně ovlivnil položku vlastního kapitálu.
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Graf č. 4.24 Vývoj majetkového koeficientu v letech 2008 - 2011

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

4.4 Srovnání výsledků finanční analýzy firmy s odvětvím

Pro efektivnější hodnocení podniku, je v této kapitole provedeno srovnání vybraných

výsledků poměrových ukazatelů finanční analýzy stavebního podniku Bytostav Poruba, a. s.,

s průměrnými hodnotami za odvětví podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Porovnání vybraných výsledných ukazatelů s odvětvím se provedlo v oblasti rentability,

likvidity, aktivity a zadluženosti. Podle CZ-NACE je činnost společnosti zařazena do odvětví

stavebnictví. Průměrné hodnoty ukazatelů za odvětví jsou uveřejněny na internetových

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.1 V tabulce č. 4.6 jsou uvedeny hodnoty

vybraných ukazatelů společnosti a průměrné hodnoty ukazatelů v odvětví.

Tabulka č. 4.6 Srovnání vybraných výsledku ukazatelů společnosti Bytostav Poruba, a. s. s odvětvím stavebnictví

Ukazatel

2008 2009 2010 2011
Bytostav
Poruba,

a. s.

Odvětví
stavebni

ctví

Bytostav
Poruba,

a. s.

Odvětví
stavebni

ctví

Bytostav
Poruba,

a. s.

Odvětví
stavebni

ctví

Bytostav
Poruba,

a. s.

Odvětví
stavebni

ctví
ROA
(v %) 4,06 16,40 -4,01 15,83 -28,95 9,61 -38,54 9,14

ROE
(v %) 7,75 23,32 -19,11 21,72 -365,99 21,01 152,46 19,62

Celková
likvidita 1,35 1,53 1,26 1,96 0,72 1,82 0,79 2,19

Pohotová
likvidity 1,26 1,24 1,16 1,62 0,60 1,64 0,65 2,03

Okamžitá
likvidita 0,48 0,70 0,09 0,49 0,06 0.46 0,12 0,67

Obrat aktiv 2,15 1,22 2,35 1,00 1,48 1,11 2,19 1,11

Podíl VK
na A (v %) 27,75 53,16 29,72 55,23 8,76 39,67 -25,28 43,01

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

1 www.mpo.cz
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Srovnání ukazatelů rentability

Z tabulky č. 4.6 je patrné, že ve všech sledovaných obdobích společnost Bytostav

Poruba, a. s., dosáhla, jak u rentability aktiv (ROA), tak i u rentability vlastního kapitálu

(ROE), daleko nižších a nestabilních hodnot, než průměrně dosahovaly ostatní firmy v daném

odvětví. Pouze v roce 2011 byl ukazatel ROE podstatně vyšší, důvodem však byl záporný

výsledek hospodaření před zdaněním a úroky a záporná hodnota vlastního kapitálu.

Ze srovnání ukazatelů rentability vyplývá, že tato stavební společnost nehospodaří na dobré

úrovni.

Srovnání ukazatelů likvidity

Při srovnání ukazatelů likvidity, viz tabulka č. 4.6, dosáhla společnost Bytostav Poruba,

a. s., nepříznivých výsledků. Kromě pohotové likvidity a okamžité likvidity v roce 2008,

zbývající hodnoty ukazatele byly pod úrovní průměru, kterého dosáhly ostatní firmy v odvětví

stavebnictví. Po negativním, klesajícím vývoji v letech 2008 až 2010, došlo v roce 2011

u všech sledovaných ukazatelů k mírnému zvýšení, které bylo známkou snahy o zlepšení

likvidity podniku. Skutečnost je taková, že stavební společnost Bytostav Poruba, a. s., měla

nižší platební schopnost, kromě zmíněných dosažených hodnot ukazatelů pohotové

a okamžité likvidity v roce 2008, než průměr ostatních společností zaměřujících se na oblast

stavebnictví.

Srovnání ukazatele aktivity

Pro srovnání aktivity byl vybrán ukazatel obratu celkových aktiv. Z tabulky č. 4.6 je

zřejmé, že hodnoty tohoto ukazatele společnosti Bytostav Poruba, a. s., převyšují průměrné

hodnoty podniků působících v odvětví stavebnictví, to znamená, že tato stavební společnost

využívá svá aktiva lépe než ostatní podniky v daném odvětví.

Srovnání ukazatele finanční stability

V této kapitole bude porovnáván procentuální podíl vlastního kapitálu (VK)

na aktivech (A) společnosti Bytostav Poruba, a. s., s průměrnými hodnotami v daném odvětví.

Z tabulky č. 4.6 je evidentní, že v analyzovaném období, hodnoty stavební společnosti byly

nižší než hodnoty v odvětví stavebnictví. Od roku 2009 klesaly, tato skutečnost byla

ovlivněna záporným výsledkem hospodaření za běžnou činnost. Z důvodu
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těchto neuspokojivých závěrů, společnost musela použít k financování svých aktiv cizího

kapitálu, což dle průměru za odvětví není obvyklé.

4.5 Analýza rizika

Analýza rizika v letech 2008 - 2011 je zaměřena na analýzu provozního, finančního

a celkového rizika společnosti Bytostav Poruba, a. s. Pro výpočty uvedené v tabulce č. 4.8

byly využity vztahy z kapitoly 2.4.4.

Tabulka č. 4.7 obsahuje hodnoty a meziroční procentuální změny výsledku hospodaření

před zdaněním a úroky (EBIT), hodnoty výsledku hospodaření za účetní období (EAT)

a hodnoty tržeb (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého

majetku a materiálu). Tyto hodnoty jsou potřebné k výpočtům jednotlivých rizik.

Tabulka č. 4.7 Vstupní data pro analýzu rizika

Hodnoty v tisících Kč Změna v %
2008 2009 2010 2011 2008/09 2009/10 2010/11

EBIT 7 556 -5 847 -30 829 -22 249 -177,38 427,26 -27,83
EAT 3 999 -8 286 -34 147 -23 772 -307,20 312,10 -30,38
tržby 399 297 342 442 157 356 134 979 -14,24 -54,05 -14,22

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Tabulka č. 4.8 Hodnoty zjištěné prostřednictvím analýzy rizika

Ukazatel Vzorec 2008/09 2009/10 2010/11
Koeficient provozního rizika (2.30) 12,46 -7,91 1,96
Koeficient finančního rizika (2.31) 1,73 0,73 1,09
Koeficient celkového rizika (2.32) 21,58 -5,77 2,14

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů,

Analýza provozního rizika

Analýza provozního rizika je provedena podle vzorce (2.30), který je nazýván

koeficientem provozního rizika nebo stupněm provozní páky. V tabulce č. 4.8 je zobrazen

vývoj tohoto koeficientu, který nabyl i zápornou hodnotu, a to v období 2009/10. V období

2008/09 pokles tržeb o 1 % vyvolal pokles výsledku hospodaření před zdaněním a úroky

(EBIT) o 12,45 %. V dalším období 2009/10 pokles tržeb o 1 % způsobil růst EBITu

o 7,91 %. V posledním období 2010/11, kdy tržby poklesly o 1 %, poklesl EBIT o 1,96 %.
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Analýza finančního rizika

K analýze finančního rizika je dle vzorce (2.31) využit koeficient finančního rizika,

neboli finanční páky. Z tabulky č. 4.8 je zřejmé, že koeficient nabýval pouze kladných

hodnot. Pokles výsledku hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT) o 1 % v období 2008/09

vedl k poklesu čistého zisku (EAT) o 1,73 %. V následujícím období 2009/10 růst EBITu

o 1 % vyvolal nárůst o 0,73 % EATu. V posledním období 2010/11 pokles EBITu o 1 %

způsobil pokles EATu o 1,09 %.

Analýza celkového rizika

Vývoj analýzy celkového rizika zachycuje tabulka č. 4.8, výpočet byl proveden

podle koeficientu celkového rizika, viz vzorec (2.32), který zhodnocuje provozní i finanční

riziko jako celek. V období 2008/09 pokles tržeb o 1 % vedl k poklesu čistého zisku (EAT)

o 21,58 %. V následujícím období 2009/10 pokles tržeb o 1 % zapříčinil nárůst EATu

o 5,77 %. V posledním období 2010/11 pokles tržeb o 1 % způsobil pokles EATu o 2,14 %.

4.6 Analýza odchylek

V rámci této kapitoly bude provedena analýza odchylek pomocí metody postupných

změn dle vztahu (2.37) a metody funkcionální dle vztahu (2.38) za sledované období a budou

srovnány obě metody. Vrcholový ukazatel ROE byl rozložen pomocí dílčích ukazatelů.

Dílčími ukazateli jsou rentabilita tržeb (EAT/tržby), obrat aktiv (tržby/aktiva) a finanční páka

(aktiva/vlastní kapitál). Záměrem je určit pořadí vlivu vysvětlujících ukazatelů na změnu

vrcholového ukazatele. Pro výpočet byla využita stejná vstupní data, která jsou součástí

přílohy č. 1, 2 a vztahy z kapitoly 2.4.5.

Analýza odchylek pomocí metody postupných změn

V této kapitole jsou provedeny výpočty vlivů dílčích ukazatelů na rentabilitu vlastního

kapitálu a analýza odchylek pomocí metody postupných změn. Čerpáno je z metodiky

z kapitoly 2.4.5 a vztah (2.37).
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Tabulka č. 4.9 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn za období 2008 - 2009 - 1. úroveň

Ukazatel 2008 2009 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/tržby 0,01 -0,02 -0,0342 -26,49 1.

tržby/aktiva 2,15 2,35 0,199 -1,74 2.

aktiva/vlastní
kapitál 3,60 3,37 -0,239 1,36 3.

Celkem -26,87

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Z tabulky č. 4.9 je zřejmé, že v letech 2008 - 2009, nejvíce ovlivnil ukazatel ROE

ukazatel rentability tržeb, který se podílel na změně ROE -26,49 %. Což znamená, že změna

tržeb nebo čistého zisku má velký vliv na ukazatel ROE. Ukazatel ROE byl mírně ovlivněn

kladným vývojem ukazatele finanční páky, a to ve výši 1,36 %. Záporně na ukazatel ROE

působil obrat aktiv, který ho meziročně snížil o -1,74 %. Výpočet byl proveden dle vztahů

(2.34) a (2.37).

Tabulka č. 4.10 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn za období 2008 - 2009 - 2. úroveň

Ukazatel 2008 2009 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/EBT 0,76 1,18 0,421 0,56 2.
EBT/EBIT 0,70 1,20 0,504 1,12 3.
EBIT/tržby 0,02 -0,02 -0,036 -5,10 1.
Celkem -3,42

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V letech 2008 - 2009 měla na vývoj ukazatele ROE největší vliv rentabilita tržeb,

a proto došlo k druhé úrovni rozkladu ukazatele ROE, tedy ukazatele rentability tržeb.

Z tabulky č. 4.10 vyplývá, že největší a zároveň negativní vliv na ukazatel ROE,

tedy na rentabilitu tržeb, mělo hrubé provozní ziskové rozpětí (provozní rentabilita tržeb).

Úroková redukce působí na vybraný ukazatel rentability tržeb kladně výší 1,12 %,

stejně tak i daňová redukce, ovšem s vlivem 0,56 %. Tento výpočet byl proveden dle vztahů

(2.35) a (2.37).
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Tabulka č. 4.11 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn za období 2009 - 2010 - 1. úroveň

Ukazatel 2009 2010 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/tržby -0,02 -0,22 -0,193 -152,29 2.

tržby/aktiva 2,35 1,48 -0,870 63,50 3.

aktiva/vlastní
kapitál 3,37 11,41 8,049 -258,09 1.

Celkem -346,88

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V letech 2009 - 2010 měl největší a zároveň negativní vliv na ukazatel ROE ukazatel

finanční páky, který dosáhl hodnoty -258,09 %. Z toho vyplývá, že jakákoliv změna aktiv

nebo vlastního kapitálu má významný vliv na ukazatel ROE. Další v pořadí vlivů je ukazatel

rentability tržeb, který se podílí na ukazateli ROE vlivem -152,29 %. Obrátka aktiv měla

nejmenší vliv na vývoj ukazatele ROE, viz tabulka č. 4.11. Vypočteno podle vzorců (2.34)

a (2.37).

Tabulka č. 4.12 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn za období 2009 - 2010 - 2. úroveň

Ukazatel 2009 2010 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

aktiva/CKKR 1,95 1,27 -0,68 -117,66 3.

CKKR/CKDL 4,42 7,86 3,44 170,50 2.

CKDL/vlastní
kapitál 0,39 1,15 0,76 752,06 1.

Celkem 804,90

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Na vývoj ROE v období 2009 - 2010 měla největší vliv finanční páka, a proto byla

provedena druhá úroveň rozkladu ukazatele ROE, tedy finanční páky.

V letech 2009 - 2010 měl největší vliv na ukazatel finanční páky podíl cizího kapitálu

dlouhodobého na vlastním kapitálu, a to 752,06 %, viz tabulka č. 4.12. Důvodem výše této

hodnoty je hodnota vlastního kapitálu v roce 2009, která byla 43 355 tis. Kč, a v následujícím

roce se snížila skoro o 79 % na 9 330 tis. Kč. Druhý největší vliv měl ukazatel podíl cizího

kapitálu krátkodobého na cizím kapitálu dlouhodobém. Nejmenší vliv -117,66 % měl podíl
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aktiv na cizím kapitálu krátkodobém. Důvodů je hned několik: úbytek aktiv a nárůst

krátkodobých bankovních úvěrů o 8 772 tis. Kč. Výpočet byl realizován dle vztahů (2.36)

a (2.37).

Tabulka č. 4.13 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn za období 2010 - 2011 - 1. úroveň

Ukazatel 2010 2011 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/tržby -0,22 -0,18 0,041 68,96 2.

tržby aktiva 1,48 2,19 0,711 -142,83 3.

aktiva/vlastní
kapitál 11,41 -3,96 -15,371 592,33 1.

Celkem 518,45

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V letech 2010 - 2011 největšího vlivu na ukazatel ROE dosáhl opět ukazatel finanční

páky, 592,33 %, a jak lze vidět, došlo v tomto ukazateli k absolutní změně -15,371, která byla

zapříčiněna zápornou hodnotnou vlastního kapitálu v roce 2011 z důvodu záporného výsledku

hospodaření, který je dán špatnou hospodářskou situací v podniku. V tomto období měl

negativní vliv ukazatel obrátka aktiv ve výši -142,83 %. Pořadí vlivu ukazatelů v předchozím

sledovaném období 2009 - 2010 se nezměnilo. Výpočet byl proveden dle vztahů (2.34)

a (2.37).

Tabulka č. 4.12 Analýza odchylek pomocí metody postupných změn za období 2010 - 2011 - 2. úroveň

Ukazatel 2009 2011 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

aktiva/CKKR 1,27 1,76 0,492 443,30 3.

CKKR/CKDL 7,86 0,88 -6,977 -1407,52 1.

CKDL/vlastní
kapitál 1,15 -2,56 -3,706 -572,84 2.

Celkem -1537,06

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V letech 2010 - 2011 měla největší vliv na ukazatel ROE finanční páka. Opět byla

provedena druhá úroveň rozkladu ukazatele ROE, tedy rozklad finanční páky.
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Největší absolutní vliv na ukazatel finanční páky měl podíl cizího kapitálu

krátkodobého na cizí kapitál dlouhodobý, a to -1 407,52 %. Důvodem dosažení tohoto

záporného procentuálního vlivu bylo převedení krátkodobých závazků do dlouhodobých

závazků. Příčinou byla platební neschopnost podniku. Dalším ukazatelem s největším vlivem

na ukazatel finanční páky je podíl cizího kapitálu dlouhodobého na vlastní kapitál, -572,84 %,

tento vliv je způsoben zápornou hodnotou výsledku hospodaření. Výpočty byly realizovány

dle vztahů (2.36) a (2.37).

Analýza odchylek pomocí metody funkcionální

V rámci této kapitoly byl proveden rozklad rentability vlastního kapitálu a analýza

odchylek pomocí metody funkcionální za období 2008 - 2011. Byla použita metodika

dle kapitoly 2.4.5 a vztah (2.38).

Tabulka č. 4.13 Analýza odchylek pomocí metody funkcionální za období 2008 - 2009 - 1. úroveň

Ukazatel 2008 2009 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/tržby 0,01 -0,02 -3,42 -26,78 1.

tržby/aktiva 2,15 2,35 0,09 -0,48 2.

aktiva/vlastní
kapitál 3,60 3,37 -0,07 0,39 3.

Celkem -3,39 -26,87

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Nejvyšší vliv na ROE, dle tabulky č. 4.13, měl ukazatel rentability tržeb. Ukazatel

rentability tržeb má negativní vliv ve výši -26,78 % na ukazatel ROE. Lze tedy předpokládat,

že případná změna tržeb či čistého zisku, bude mít velký vliv na ukazatel ROE. Druhý

v pořadí absolutního vlivu na ukazatel ROE je ukazatel obratu aktiv s hodnotou -0,48 %.

Nejmenší vliv na ROE měl ukazatel finanční páky. Výpočet byl proveden dle vztahů (2.34)

a (2.38).
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Tabulka č. 4.14 Analýza odchylek pomocí metody funkcionální za období 2008 - 2009 - 2. úroveň

Ukazatel 2008 2009 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/EBT 0,76 1,18 0,56 -0,03 2.
EBT/EBIT 0,70 1,20 0,72 -0,02 3.
EBIT/tržby 0,02 -0,02 -1,90 -3,38 1.
Celkem -0,63 -3.42

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V letech 2008 - 2009 měla největší vliv na ukazatel rentability tržeb provozní rentabilita

tržeb, a to -3,38 %, viz tabulka č. 4.14. Z toho vyplývá, že jakákoliv změna tržeb a EBITu,

respektive i nákladů, bude mít obrovský vliv na ukazatel rentability tržeb, tedy i na ukazatel

ROE. Ukazatel úrokové redukce a ukazatel daňové redukce působily na ukazatel rentability

tržeb skoro stejným záporným vlivem v rozpětí -0,03 až -0,02 %. Vypočteno dle vzorců

(2.35) a (2.38).

Tabulka č. 4.15 Analýza odchylek pomocí metody funkcionální za období 2009 - 2010 - 1. úroveň

Ukazatel 2009 2010 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/tržby -0,02 -0,22 7,97 -261,23 1.

tržby/aktiva 2,35 1,48 -0,37 88,74 3.

aktiva/vlastní
kapitál 3,37 11,41 2,39 -174,39 2.

Celkem 9,99 -346,88

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V tabulce č. 4.15 lze vidět, že největší vliv na ukazatel ROE měl v letech 2009 - 2010

ukazatel rentability tržeb s hodnotou -261,23 %. Lze tedy říci, že vyšší změna tržeb vyvolá

změnu ukazatele ROE. Další ukazatel, který měl nejvyšší negativní vliv na ROE, byl ukazatel

finanční páky s hodnotou -174,39 %. Nejmenší vliv měl ukazatel obrátka aktiv, 88,74 %.

Výpočet byl realizován pomocí vztahů (2.34) a (2.38).
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Tabulka č. 4.16 Analýza odchylek pomocí metody funkcionální za období 2009 - 2010 - 2. úroveň

Ukazatel 2009 2010 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/EBT 1,18 1,08 -0,08 3,87 2.
EBT/EBIT 1,20 1,03 -0,15 6,93 3.
EBIT/tržby -0,02 -0,20 10,47 -75,04 1.
Celkem 10,24 -64,23

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

V letech 2009 - 2010, viz tabulka č. 4.16, měla na pokles rentability tržeb největší vliv

provozní rentabilita tržeb -75,04 %. Opět lze říci, že jakákoliv změna tržeb či EBITu,

respektive i nákladů, má obrovský vliv na ukazatel rentability tržeb, a tedy i na ukazatel ROE.

Ukazatele daňové redukce a úrokové redukce měly na ukazatel rentability tržeb pozitivní vliv.

Výpočty byly provedeny dle vztahů (2.35) a (2.38).

Tabulka č. 4.17 Analýza odchylek pomocí metody funkcionální za období 2010 - 2011 - 1. úroveň

Ukazatel 2010 2011 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

EAT/tržby -0,22 -0,18 -0,19 24,22 2.

tržby/aktiva 1,48 2,19 0,48 -55,80 3.

aktiva/vlastní
kapitál 11,41 -3,96 -1,35 550,03 1.

Celkem -1,05 518,45

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Finanční páka měla největší vliv na ukazatel ROE, a to 550,03 %, viz tabulka č. 4.17.

Tzn., že případná změna aktiv či vlastního kapitálu má významný vliv na ukazatel ROE.

Další s největším vlivem byla rentabilita tržeb. Nejmenší a zároveň záporný vliv měl ukazatel

obrátky aktiv -55,80 %. Výpočet byl proveden dle vztahů (2.34) a (2.38).
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Tabulka č. 4.18 Analýza odchylek pomocí metody funkcionální za období 2010 - 2011 - 2. úroveň

Ukazatel 2009 2011 Absolutní
změna

Absolutní
vliv (v %) Pořadí

aktiva/CKKR 1,27 1,76 0,39 -45,82 2.

CKKR/CKDL 7,86 0,88 -0,89 852,21 3.

CKDL/vlastní
kapitál 1,15 -2,56 -3,23 -2343,45 1.

Celkem -3,73 -1537,06

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Největší vliv na pokles ukazatele finanční páky měl podle tabulky č. 4.18 podíl cizího

kapitálu dlouhodobého na vlastní kapitál, a to ve výši -2 343,45 %. Důvodem této hodnoty je

nárůst dlouhodobých závazků. Podíl aktiv na cizím kapitálu krátkodobém má druhý největší

vliv -45,82 %. Vliv podílu cizího kapitálu krátkodobého na cizím kapitálu dlouhodobém byl

852,21 %. Příčinou téhle změny je meziroční úbytek krátkodobého cizího kapitálu

téměř o 49 mil. Kč a meziroční nárůst dlouhodobého cizího kapitálu skoro o 35,5 mil. Kč.

Vypočteno pomocí vztahů (2.36) a (2.38).

Srovnání rozkladu rentability vlastního kapitálu pomocí metod postupných změn

a metody funkcionální

Tabulka č. 4.19 Srovnání pořadí vlivů vysvětlujících ukazatelů - 1. úroveň

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011
Metoda MPZ FM MPZ FM MPZ FM
EAT/tržby 1. 1. 2. 1. 2. 2.
tržby/aktiva 2. 2. 3. 3. 3. 3.
aktiva/vlastní kapitál 3. 3. 1. 2. 1. 1.

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

Tabulka č. 4.20 Srovnání pořadí vlivů vysvětlujících ukazatelů - 2. úroveň

2008 - 2009 2010 - 2011
MPZ FM MPZ FM

EAT/EBT 2. 2. aktiva/CKKR 3. 2.
EBT/EBIT 3. 3. CKKR/CKDL 1. 3.
EBIT/tržby 1. 1. CKDL/vlastní kapitál 2. 1.

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů

*MPZ metoda postupných změn

*FM funkcionální metoda
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Z předchozí analýzy odchylek lze zaznamenat, že výsledky výpočtů vlivu jednotlivých

ukazatelů na vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu se liší dle jednotlivých metod.

Pořadí těchto vlivů v jednotlivých letech však zůstávají u obou použitých metod stejná.

Výjimkou je pouze období 2009 - 2010.

V tabulce č. 4.19 a č. 4.20 lze vidět, že v letech 2008 - 2009 je pořadí jednotlivých vlivů

u obou metod stejné. V první úrovni rozkladu měl největší vliv ukazatel rentability tržeb,

což znamená, že jakákoliv změna tržeb či čistého zisku má obrovský vliv na ukazatel ROE.

Na druhém místě s největším vlivem se umístil ukazatel obrátky aktiv a nejmenší vliv měl

ukazatel finanční páky. V druhé úrovni rozkladu ukazatele ROE, tedy ukazatele rentability

tržeb, mělo největší vliv hrubé provozní ziskového rozpětí. Což znamená, že jakákoliv změna

tržeb či EBITu, respektive i nákladů, má významný vliv na ukazatel rentability tržeb,

a tedy i na ukazatel ROE.

V následujícím období 2009 - 2010 se pořadí dle jednotlivých metod liší. V rámci první

úrovně u metody postupných změn měl nejvyšší vliv ukazatel finanční páky, tedy případné

změny aktiv či vlastního kapitálu, mají významný vliv na ukazatel ROE, viz tabulka č. 4.19.

V případě funkcionální metody měl nevyšší vliv ukazatel rentability tržeb, jako v předchozím

období. V druhé úrovni rozkladu nelze porovnat pořadí vlivů vysvětlujících ukazatelů,

protože je v rámci každé metody rozkládán jiný ukazatel. U metody postupných změn byl

rozložen ukazatel finanční páky, největší vliv měl podíl cizího kapitálu dlouhodobého

na vlastním kapitálu. U metody funkcionální byl proveden rozklad ukazatele rentability tržeb,

kde mělo největší vliv hrubé provozní ziskové rozpětí.

V letech 2010 - 2011 při rozkladu první úrovně měl u obou metod nejvyšší vliv ukazatel

finanční páky, viz tabulka č. 4.19. V případě rozkladu druhé úrovně se pořadí vlivů

vysvětlujících ukazatelů liší, viz tabulka č. 4.20. U metody postupných změn měl nejvyšší

vliv ukazatel podílu cizího kapitálu krátkodobého na cizím kapitálu dlouhodobém. U metody

funkcionální, největšího vlivu dosáhl ukazatel podílu cizího kapitálu na vlastním kapitálu.
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5 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace stavební společnosti Bytostav

Poruba, a. s. pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2008 - 2011.

Bakalářská práce byla rozdělena do tří podstatných částí.

V první části s názvem Podstata, význam a metody finanční analýzy byla teoreticky

objasněná podstata analýzy a její význam, zdroj vstupních dat, hlavní externí a interní

uživatelé, dále byly podrobně popsány vybrané metody finanční analýzy. Mezi vybrané

metody, které byly aplikovány, patří horizontální analýza, vertikální analýza, analýza

poměrových ukazatelů, analýza rizika a analýza odchylek.

V druhé části byla akciová společnost Bytostav Poruba, kde finanční analýza proběhla,

charakterizována a popsána. Jsou zde uvedeny základní informace, hlavní činnosti

a významné události v její existenci.

V třetí části byly aplikovány poznatky teoretické části na společnost Bytostav Poruba,

a. s. K aplikaci poznatků z teoretické části byla použita vstupní data za období 2008 až 2011,

která jsou součástí příloh. Nejdříve byly realizovány výpočty a zhodnoceny výsledky

horizontální a vertikální analýzy, dále byl proveden rozbor analýzy vybraných poměrových

ukazatelů, konkrétně rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a finanční stability. Posléze

proběhlo srovnání vybraných ukazatelů podniku s odvětvím a byla provedena analýza

provozního, finančního a celkového rizika. V závěru třetí části byla vykonána analýza

odchylek pomocí metody postupných změn a funkcionální metody.

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že ve sledovaném období 2008 až 2011,

nejúspěšnějším rokem v hospodaření společnosti Bytostav Poruba, a. s. byl rok 2008,

kdy čistý zisk dosáhl hodnoty 3 999 tis. Kč. Od roku 2009 po poslední sledované období,

tedy rok 2011, se hospodářská situace značně zhoršila, podnik dosahoval záporného výsledku

hospodaření za účetní období. Nejhoršího výsledku firma dosáhla v roce 2010, kdy byl

výsledek hospodaření za účetní období -34 140 tis. Kč. V říjnu 2011 byl dokonce

na společnost podán návrh na insolvenční řízení. Důvodů takovéto hospodářské situace

v podniku bylo hned několik. Nejvýraznější skutečností bylo, že od roku 2009 celkové tržby

znatelně klesly, a tím byl ovlivněn hospodářský výsledek firmy. Dále se na společnosti silně
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projevil vliv recese ve stavebnictví v České republice, snížení, respektive zastavení finančních

dotací v Programu Panel a Zelená úspora, vysoká konkurence na trhu stavebních prací

v Moravskoslezském kraji, stagnace a následný pokles reálných cen ve stavebnictví. Podíl

na této špatné situaci v podniku měla také absence strategického myšlení, manažerského,

řídicího a informačního systému společnosti. Podnik se snažil na tuto nepříznivou situaci

zareagovat tím, že začal prodávat nepotřebný materiál a majetek, snižovat osobní náklady

(snížení platu a tarifních tříd, propouštění zaměstnanců). Z těchto důvodu skoro u všech

ukazatelů došlo ke znatelnému zhoršení. Lze říci, že finanční zdraví podniku není na moc

dobré úrovni, a že v letech 2008 až 2011 se výrazně zhoršilo.

Za zmínku stojí to, že společnost Bytostav Poruba, a. s. v závěru roku 2011 koupili noví

vlastníci, kteří okamžitě jmenovali nové statutární vedení společnosti. Byla přijata řada

nových zaměstnanců, jak na manažerské, tak na technické pozice, kteří pocházeli především

ze zkrachovalé společnosti Eiffege Construction Česká republika, s. r. o. (bývalý

Tchas, s. r. o.). Kromě těchto organizačních změn došlo k rozšíření činnosti podniku

o dopravní stavby, rekonstrukci mostů a propustků na železničních koridorech. Tyto změny

by mohly pomoci k zlepšení finanční situace v podniku.

Doporučením pro firmu by mohla být orientace na menší veřejné zakázky a projekty

drobných investorů, získání stavebních zakázek mimo region, a tak rozšíření společnosti

o další pobočky nejen v Moravskoslezském kraji. Důležitým a potřebným krokem

společnosti, by mohlo být také zaměření se na propagaci, reklamu a prezentaci společnosti

v očích veřejnosti i mezi investory. Zdokonalení přehlednosti webových stránek,

by také mohlo přispět k získání většího množství zakázek. Společnosti by i mimo jiné mohlo

prospět rozšíření o oddělení projektové činnosti, které by přepracovávalo vítězné projekty

stavebních zakázek na základě přímé spolupráce s investory. Docházelo by tak k rychlejšímu

zapracování změn v projektové dokumentaci, a tím ke snížení provozních nákladů a nákladů

na výstavbu. Tato opatření by mohla vést ke zvýšení efektivnosti a ke zlepšení hospodářského

výsledku.
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Seznam zkratek

A aktiva

a. s. akciová společnost

CF cash flow (peněžní toky)

CKKR cizí kapitál krátkodobý

CKDL cizí kapitál dlouhodobý

CZ-NACE klasifikace ekonomické činnosti

č. číslo

ČPK čistý pracovní kapitál

ČSN Česká technická norma

DIČ daňové identifikační číslo

EAT čistý zisk po zdanění

EBIT zisk před zdaněním a úroky

EBT zisk před zdaněním

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

IČO identifikační číslo organizace

Kč koruna česká

mil. milion

např. například

OA oběžná aktiva

ROA rentabilita aktiv

ROC rentabilita nákladů

ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů

ROE rentabilita vlastního kapitálu

ROS rentabilita tržeb

s. r. o. společnost s ručením omezeným

tis. tisíc

tzn. to znamená

VK vlastní kapitál
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti Bytostav Poruba, a. s. za období 2008 - 2011 k 31. 12.

(v celých tisících Kč)

označ. A K T I VA řád.
Účetní období

2008 2009 2010 2011

AKTIVA CELKEM 1 185 891 145 900 106 495 61 687
B. Dlouhodobý majetek 2 67 110 59 288 56 630 34 114
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 2 0 0 0
B. I. 3. Software 4 0 0 0 0

4. Ocenitelná práva 5 2 0 0 0
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 65 691 57 726 55 106 34 114
B. II. 1. Pozemky 7 3 900 4 229 4 643 4 229

2. Stavby 8 51 591 44 342 43 309 24 536

3. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí 9 10 197 9 152 7 151 5 346

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 10 3 3 3 3
B. III. Dlouhodobý finanční majetek 11 1 417 1 562 1 524 0
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 12 1 389 1 534 1 524 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry
a podíly 13 28 28 0 0

C. Oběžná aktiva 14 118 662 86 606 49 702 27 559
C. I. Zásoby 15 7 846 6 887 8 638 4 892
C. I. 1. Materiál 16 2 974 2 010 1 919 908

2. Nedokončená výroba a polotovary 17 4 872 4 877 6 719 3 984
C. II. Dlouhodobé pohledávky 18 5 759 5 445 3 284 2 629
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 19 2 782 3 725 3 284 2 629

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami 20 0 0 0 0

7. Odložená daňová pohledávka 21 2 977 1 720 0 0
C. III. Krátkodobé pohledávky 22 62 449 68 209 33 873 15 982
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 23 59 218 65 455 31 354 13 888

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami 24 1 192 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 25 404 1 284 1 028 578
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 26 920 639 1 068 616
8. Dohadné účty aktivní 27 693 779 368 0
9. Jiné pohledávky 28 22 52 55 900

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 29 42 608 6 065 3 907 4 056
C. IV. 1. Peníze 30 49 42 13 22

2. Účty v bankách 31 42 559 6 023 3 894 4 034
D. I. Časové rozlišení 32 119 6 163 14
D. I. 1. Náklady příštích období 33 119 6 163 14
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označ. PASIVA řád.
Účetní období

2008 2009 2010 2011

PASIVA CELKEM 33 185 891 145 900 106 495 61 687
A. Vlastní kapitál 34 51 577 43 355 9 330 -15 592
A. I. Základní kapitál 35 10 211 10 211 10 211 10 211
A. I. 1. Základní kapitál 36 10 211 10 211 10 211 10 211
A. II. Kapitálové fondy 37 609 954 1 144 0

A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků 38 609 954 1 144 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku 39 2 069 2 118 2 050 2 044

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 40 2 044 2 044 2 044 2 044
2. Statutární a ostatní fondy 41 25 74 6 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 42 34 689 38 358 30 072 -4 075
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 43 34 689 38 358 30 072 0

2. Neuhrazená ztráta z minulých let 44 -4 075

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetní
období 45 3 999 -8 286 -34 147 -23 772

B. Cizí zdroje 46 134 314 102 248 96 912 77 279
B. I. Rezervy 47 22 190 10 737 2 460 2 325
B. I. 4. Ostatní rezervy 48 22 190 10 737 2 460 2 325
B. II. Dlouhodobé závazky 49 8 972 7 939 4 445 39 904
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 50 8 345 7 522 3 568 2 685

9. Jiné závazky 51 627 417 107 36 246
10. Odložený daňový závazek 52 0 0 770 973

B. III. Krátkodobé závazky 53 88 145 68 566 68 993 35 050
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 54 74 343 61 436 59 328 27 934

5. Závazky k zaměstnancům 55 4 279 2 601 2 168 2 169

6. Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištěn 56 1 433 1 035 1 060 1 017

7. Stát - daňové závazky a dotace 57 5 198 442 188 236
8. Krátkodobé přijaté zálohy 58 1 190 644 2 259 28
10. Dohadné účty pasivní 59 1 466 2 198 3 722 3 559
11. Jiné závazky 60 236 210 268 107

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 61 15 007 15 006 21 014 0
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 62 11 689 9 014 6 250 0

2. Krátkodobé bankovní úvěry 63 3 318 5 992 14 764 0
C. I. Časové rozlišení 64 0 297 253 0
C. I. 2. Výnosy příštích období 65 0 297 253 0
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti Bytostav Poruba, a. s. za období 2008 - 2011

k 31. 12. (v celých tisících Kč)

označ. TEXT řád.
Účetní období

2008 2009 2010 2011

II. Výkony 1 325 638 331 771 159 832 112 635
II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 344 623 331 417 157 317 115 070

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 -20 147 5 1 841 -2 735
3 Aktivace 4 1 162 349 674 300

B. Výkonová spotřeba 5 261 957 285 515 145 383 91 656
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 6 42 353 41 460 29 951 24 411

2 Služby 7 219 604 244 055 115 432 67 245
+ Přidaná hodnota 8 63 681 46 256 14 449 20 979

C. Osobní náklady 9 80 017 57 806 46 398 39 646
C. 1 Mzdové náklady 10 59 219 41 259 33 070 28 588

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 11 1 344 1 120 740 394

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění 12 17 260 13 656 11 376 9 967

4 Sociální náklady 13 2 194 1 771 1 212 697
D. Daně a poplatky 14 1 929 681 518 1 017
E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 15 3 597 3 729 3 549 3 113

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu 16 54 674 11 025 39 19 909

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 17 54 669 11 025 6 19 908
2 Tržby z prodeje materiálu 18 5 0 33 1

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu 19 4 983 7 210 21 18 060

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 20 4 981 7 210 0 18 059
2 Prodaný materiál 21 2 0 21 1

G. Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní obl. a komplex. nákl. příštích obd. 22 18 874 -9 748 -7 962 1 803

IV. Ostatní provozní výnosy 23 4 869 330 1 004 2 795
H. Ostatní provozní náklady 24 6 088 3 422 3 234 6 691

* Provozní výsledek hospodaření 25 7 736 -5 489 -30 266 -26 647
VII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 26 28 0 0 5 000

J. Prodané cenné papíry a vklady 27 28 0 3 100
X. Výnosové úroky 28 272 90 24 2

N. Nákladové úroky 29 2 279 1 182 828 1 320
XI. Ostatní finanční výnosy 30 7 17 9 11

O. Ostatní finanční náklady 31 459 465 586 515
* Finanční výsledek hospodaření 32 -2 459 -1 540 -1 384 3 078

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 1 278 1 257 2 490 203
Q. 1 - splatná 34 4 721 0 0 0
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2 - odložená 35 -3 443 1 257 2 490 203
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 36 3 999 -8 286 -34 140 -23 772

Mimořádné náklady 37 0 0 7 0
Mimořádný výsledek hospodaření 38 0 0 -7 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 39 3 999 -8 286 -34 147 -23 772
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 40 5 277 -7 029 -31 657 -23 569
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Příloha č. 3: Výkaz cash flow společnosti Bytostav Poruba, a. s. za období 2008 - 2011

k 31. 12. (v celých tisících Kč)

označ. TEXT
Účetní období

2008 2009 2010 2011

P. Stav peněžní prostředky a ekvivalentů na začátku období 3 064 42 608 6 065 3 907
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 5 277 -7 029 -31 657 -23 569
A.1. Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.6.) -25 211 -8 740 -3 613 -468

A.1.1. Odpis stálých aktiv, odpis pohledávek, umořování opravných
položek k majetku 3 597 3 729 3 549 3 161

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 18 873 -9 746 -7 963 1 802
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -49 688 -3 815 -3 -6 749
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 0 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-) 2 007 1 092 804 1 318
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 0 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami prac. kap. a mimoř. pol. (Z + A.1.) -19 934 -15 769 -35 270 -24 037

A.2. Změny pracovního kapitálu (A.2.1. Až A.2.4.) 23 010 -21 900 32 938 -13 442

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních
účtů časového rozlišení a dohadů 19 326 -8 363 34 289 17 001

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-),
pasivních účtů a dohadů -22 010 -14 562 383 -34 196

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 25 694 1 025 -1 734 3 753

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího
do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0 0 0

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a mimořádnými položkami (A* + A.2.) 3 076 -37 669 -2 332 -37 479

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -2 279 -1 182 -828 -1 320
A.4. Přijaté úroky (+) 272 90 24 2

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně
za minulé období (-) -1 871 -4 721 0 0

A.6. Příjmy a výdaje - mimořádný HV, včetně uhrazené splatné
daně z příjmů mimořádné činnosti (+/-) 0 0 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. až A.7.) -802 -43 482 -3 136 -38 797
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) -5 238 -2 971 -929 -478

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+), příjem z investiční dotace
(+) 56 183 11 225 231 25 188

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (+/-) 0 0 0 0

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.
až B.3.) 50 945 8 254 -698 24 710

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-) -10 381 -1 034 1 744 14 242

C.2. Dopady změny vlastního kapitálu na peněžní prostředky
(C.2.1. až C.2.6.) -218 -281 -68 -6

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK
nebo rezervních fondu včetně složených záloh (+) 0 0 0 0
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C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků (-) 0 0 0 0
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondu (-) -218 -281 -68 -6

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené
srážkové daně 0 0 0 0

C.2.7. Změna vlastního kapitálu spojená s fúzi 0 0 0 0

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.
+ C.2.) -10 599 -1 315 1 676 14 236

F Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
a ekvivalentů (A***+ B***+ C***) 39 544 -36 543 -2 158 149

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období
(P+/- F) 42 608 6 065 3 907 4 056


