8 rad, jak vyléčit strádající firmu a vyhnout se bankrotu
Vloni muselo 1343 firem v
Česku stáhnout rolety. Počet
bankrotů stoupá a stagnující
ekonomika nedává moc šancí
na zlepšení.
HN proto oslovily odborníky,
kteří radí firmám, jak vylepšit
fungování
byznysu,
a
vyhnout se tak krachu. Ve
spolupráci s poradenskými
společnostmi TPA Horwath a
PwC vám přinášíme léčebné
strategie,
které
vašemu
podniku pomohou zůstat ve
hře.

1.

Zpeněžte majetek,
který nepotřebujete
Nakoupené stroje či jiná
aktiva, která nepřinášejí firmě
efekt, nemají v majetku
podniku co dělat. Obvykle
jde o majetek, který zůstal v
ekonomické
rozvaze
z
minulosti a zdánlivě nikomu
"nevadí". Každá taková věc
ale firmu zbytečně zatěžuje a
odsává peníze za servis,
údržbu, poplatky či daně.
"Typickým příkladem jsou
zásoby náhradních dílů k
zařízení, které již firma
neprovozuje,
nepoužívané
stroje a prázdné nemovitosti
nebo jejich části," říká Jiří
Hlaváč, partner poradenské
společnosti TPA Horwath.
Ten také upozorňuje na fakt,
že zařízení či budovy fyzicky
či morálně zastarávají, a
pokud se jich firma bude chtít
zbavit později, mohou být již
neprodejné. "U některých
věcí pak navíc musí podnikatelé provést ekologickou
likvidaci, což firmě ještě
finanční prostředky odčerpá,"
varuje Hlaváč.

2.

Optimalizujte
zdroje financování
Kdy jste se naposledy
zajímali, zda vám vaše banka
může
nabídnout
lepší

podmínky
spolupráce?
Situace na bankovním trhu je
značně turbulentní a banky
jsou více ochotnější nabízet
něco navíc. Vyplatí se i
podívat na nabídky zahraničních bank působících v
Česku. Přesvědčili se o tom i
poradci TPA Horwath, kteří
pro svého klienta, nemovitostní společnost, vyjednávali
přefinancování
úvěru
zahraniční bankou.
"Přestože klientovi plynuly
příjmy z pronájmu nemovitostí téměř výhradně v
eurech, jeho tehdejší banka
mu poskytovala financování
v českých korunách a nutila
ho platit vysoké poplatky za
konverzi eur na koruny. Nyní
klient
spolupracuje
se
zahraniční bankou a fakticky
tím
dosáhl
přirozeného
zajištění proti měnovému
riziku. Část eur, které vydělá,
totiž používá na úhrady
splátek a úroků v eurech,"
popisuje Hlaváč.

3.

Získejte zdroje z
vlastních aktiv
Jestliže si nechcete brát
nevýhodné provozní úvěry
nebo potřebujete peníze hned,
můžete využít svůj vlastní
majetek - při zpětném
leasingu firma prodá majetek
leasingové společnosti a
obratem si ho pronajme.
Odborníci ale varují před
používáním tohoto nástroje k
pouhému "lepení" finančních
děr, čímž se problém pouze
odsune.
Jestliže se vám na stole v
kanceláři vrší pohledávky po
splatnosti, můžete se jich
zbavit odprodejem factoringové
společnosti.
Tuto
variantu však volte jen jako
zdroj krátkodobého financování, poskytované podmínky
jsou jinak nevýhodné. Za své
služby si factoringové firmy
účtují obvykle mezi 0,2 až
1,5 procenta z postoupené

pohledávky. Další úroky si
pak firmy nárokují z
profinancovaných
pohledávek. Vyplatí se
také ptát na to, zda
factoringová
firma
opravdu ponese riziko
neuhrazení
pohledávek,
nebo toto riziko zůstane na
klientovi.

se prezentují jako ziskové,"
uvádí Hlaváč.
Při zkoumání potenciálu
produktů je třeba vzít v úvahu
strategii firmy, a zejména
předpokládaný vývoj trhu.
"Ztrátové produkty není třeba
rovnou zatracovat. Občas se
investice do jejich inovace
vyplatí," říká Radim Baše z
oddělení podnikových financí
a restrukturalizací poradenské
společnosti PwC. Firma by
měla také dbát na to, aby v
nabídce měla výrobky v
rozdílných fázích růstu jeden právě startuje, druhý už
je na trhu déle a třetí firma
například brzy stáhne z
prodeje.

4. Zbavte se činností, které nic nepřinášejí
Pokud se firmě zhoršují
výsledky,
může
být
problém i v přílišném
záběru jejího byznysu.
Není smysluplné provozovat dál činnosti, které jsou
ztrátové či jinak zatěžují
celou firmu a není u nich
potenciál
ke
změně.
"Jeden z našich klientů,
velkoobchod, prodával své
zboží ve více státech EU.
Činnost ve třech z nich
byla dlouhodobě ztrátová
a dotování těchto ztrát
pohltilo přes polovinu
zisku generovaného v
ziskových destinacích. Byl
nejvyšší čas se ze ztrátových
trhů
stáhnout,"
vzpomíná Hlaváč.

Vyplatit se může i rozvinout
podnikání do oblasti zcela
mimo původní obor. "Jeden z
našich klientů, orientovaný na
stavebnictví, investoval do
zdravotnictví. To se postupem času ukázalo jako
vhodné rozložení rizika v
rámci portfolia. Zatímco jeho
stavební firmy dnes stagnují a
prakticky
nevydělávají,
investice do zdravotnictví
dosahuje stabilní výnosnosti,"
přibližuje Jiří Slavkovský,
senior manažer v oddělení
podnikového
poradenství
TPA Horwath.

Jiné firmě se pro změnu
vyplatilo nahradit velmi
nákladný systém vlastní
přepravy zboží externím
speditérem. Nejenže se
podařilo snížit náklady na
dopravu o třicet procent,
ale současně se zvýšila
flexibilita přepravy.

5.

6. Vyměňte dodavatele

zavedením jiných by se jí
podařilo dosáhnout zajímavých marží.

Vyhodnoťte pro- "Klient po vyhodnocení
procesů zavedl na všech
duktovou nabídku
Při zhodnocení produktové
nabídky a prověření procesů
ve firmě se zpravidla ukáže,
že některé produkované
výrobky firmu zbytečně
stahují
dolů,
zatímco

svých pobočkách servisní
činnosti, které se staly
nejziskovější aktivitou firmy.
Náklady spojené se službou
byly minimální a současně to
výrazně posílilo cash flow
firmy," popisuje Hlaváč.

Změnu
produktového
portfolia musela řešit i
moravská společnost T. S.
Bohemia,
která
kromě
internetového obchodu s
elektronikou také vyrábí
stolní počítače. "Vyráběli
jsme 50 tisíc počítačů ročně,
ale se vzrůstající oblibou
notebooků začala poptávka
strmě klesat. Výrobu jsme
utlumili a přeorientovali se na
prodej ledniček, praček či

televizí. Ročně nyní vyrobíme jen okolo 12 tisíc stolních
počítačů," říká Lubomír
Pešák, předseda představenstva T. S. Bohemia.
Aby posuzování produktové
nabídky bylo maximálně
objektivní, je třeba pečlivě
posoudit, jaké jsou náklady a
výnosy jednotlivých produktů. "U výrobních firem bývá
časté rozvrhování nákladů

podle jednicových mezd
(schematický
výpočet
nákladů přímo na výrobek),
což ale obvykle neodpovídá
pracnosti,
energetické
náročnosti
nebo
počtu
operací. Takové chyby v
nastavení
systému
pak
paradoxně vedou k vykazování vyšší nákladovosti u
efektivnějších výrobků a
naopak neefektivní výrobky

Energie, telefonické volání,
úklidové služby a mnoho
dalších položek je možné
nejspíše získat levněji, než
kolik za ně nyní utrácíte.
Stačí vypsat výběrové řízení a
porovnat nabídnuté podmínky. "Z našich zkušeností
vyplývá, že pokud se firma o
výhodnější
podmínky
v
posledních letech nezajímala,
zpravidla získá větší rozsah
služeb za výrazně nižší
náklady. Ty mohou klesnout i
o polovinu," tvrdí Hlaváč.
Lubomír Pešák z T. S.
Bohemia také varuje před

upisováním k dlouhodobým
kontraktům
se
špatnou
možností rychlé výpovědi.
"Stalo se, že nám zákazník
oznámil, že přestává odebírat
naše zboží. My jsme ale měli
domluvené dodávky komponentů od dodavatele na delší
dobu dopředu a zbytečně
jsme plnili sklady. Od té doby
si hlídáme, aby smlouvy pro
nás nebyly nevýhodné,"
uvádí svoji zkušenost Pešák.

7.

Snižte
kapitál

období. Složitou finanční
situaci firmy tak tento krok
ještě zhoršil. Navíc jejich
informační systém nebyl
připravený na sledování a
vyhodnocování
splátek
pohledávek a firma až po
delším čase zjistila, že někteří
zákazníci platí až se značným
zpožděním. Financující bance
ale firma vykazovala tyto
pohledávky
jako
před
splatností. Reakci banky po
zjištění reálného stavu si jistě
dokážete představit," usmívá
se Hlaváč.

pracovní

Oblast pracovního kapitálu
(zásoby,
pohledávky
a
krátkodobé závazky) skýtá
téměř vždy velký prostor pro
zlepšení. Častým problémem
bývá podle odborníků špatná
koordinace nákupu surovin a
materiálu. "Firma nakupuje
materiál po částech pro různé
útvary odděleně, a v konečném důsledku platí vyšší ceny
za jednotku, než kdyby
nakupovala vyšší objemy pro
celou firmu a dostala slevu z
rozsahu
nakupovaného
množství," poukazuje Radim
Baše z PwC.
Klíčem k efektivnější práci s
pracovním
kapitálem
je
nalezení vhodného kompromisu mezi objemem zásob a
jejich potřebou. K vylepšení
situace může vést třeba
zvýšení frekvence dodávek
materiálu. Místo aby jezdily
dva kamiony jednou za
čtrnáct dní a suroviny ležely
na skladu, může jezdit jeden
kamion týdně.
Podnik by také měl vyhodnotit, nakolik je pro něj výhodné
umožnit zákazníkům platit
zboží na splátky. "V jedné
české okenářské firmě přišli s
inovací a zavedli prodej na
splátky pro bytová družstva a
společenství vlastníků. Tento
krok sice výrazně zvedl tržby,
firmě ale dramaticky narostly
pohledávky, jejichž splatnost
byla rozložena do delšího

8. Poraďte se s odborníky
Jestliže léčení firmy nemá
požadované
výsledky,
nastává
čas
angažovat
odborníky.
Management
podniku se musí věnovat
zajištění běžného chodu
firmy, nezávislý manažer má
lepší prostor vyhodnotit, co je
ve firmě špatně. Nepopulární
opatření, která restrukturalizaci často provázejí, se také
lépe realizují někomu, kdo
nemá ve firmě úzké a často
osobní vztahy. Výhodou je i
zkušenost restrukturalizačního manažera z jiných
případů. Úspěšné postupy se
dají s drobnou modifikací
uplatnit i u dalších firem.
Jestliže angažujete pomoc
zvenčí, dohodněte odměnu,
která bude vázána na efekty z
realizovaných opatření. Mělo
by být také jasně řečeno, v
jakém časovém horizontu lze
čekat viditelnost změn.
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