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1. ÚVOD.
Podstatnou součástí infrastruktury ekonomicky vyspělých zemí jsou
nemocnice, které svými rozsáhlými léčebnými, ošetřovatelskými, sociálními a
vědeckými úkoly vytvořily jádro zdravotnictví.
Většina nemocnic v ČR má charakter příspěvkové organizace, které mají
poskytovat své služby kvalitně a efektivně. Proto v uplynulých letech dochází k
prudkému vývoji směrem k efektivnímu vedení nemocnic. Je nezbytné, aby se
nemocnice prosadily v měnících se externích podmínkách a splnily tak rostoucí
úkoly. V těchto podmínkách jsou nemocnice nuceny dobudovat kvalifikované
informační soustavy (účetnictví), zavést moderní způsoby a nástroje řízení. K
tomuto účelu by měla posloužit i tato práce.
V prvé řadě je téma hodnocení efektivnosti a kvality nemocnice zajímavé
pro samotné pracovníky organizace. O hodnocení aktivit
nemocnice mají současně zájem orgány veřejné správy (MZ ČR, okresy, města
). Jsou to instituce, které provádějí vnější zásahy do organizace : jmenují
ředitele, přidělují dotace, atd.
V obecném pojetí je efektivita poměrem vstupů a výstupů. Efektivní je
takový proces, kde při minimálních vstupech se vytváří „maximální výstupy".
Když jsou efektivně využity omezené zdroje, pro ekonomiku to znamená
absenci plýtvání.
Podle ekonomické teorie je ekonomika efektivní, pokud splňuje podmínky
dokonalé konkurence. Základní diskuse mezi ekonomi se vede k tomu, zda jsou
ve zdravotnictví splněny základní podmínky konkurence. Pokud lze odvětví
označit za dokonale konkurenční, předpokládá se, že tržní mechanismus zajistí
optimální alokaci zdrojů.
Na rozdíl od trhů popsaných v teorii tržního mechanismu je zdravotní
péče charakterizována nedostatkem informací a nedokonalou konkurencí. Pro
přehlednost dodejme, že tržní mechanismus je založen na několika výchozích
předpokladech :
a) Na trhu je mnoho prodávajících, kteří maximalizují svůj zisk.
b) Komodita, jenž se nakupuje a prodává, je homogenní.
c)Nakupující jsou dobře informováni: znají cenu a kvalitu zboží u všech
obchodníků.
d) Spotřebitelé jsou kupující, hradí plnou cenu toho, co konzumují.
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Rozdíl mezi trhy zdravotní péče a standardními konkurenčními trhy:

Standardní trhy

Trhy zdravotní péče

1. Velké množství prodávajících
2. Zisk maximalizující firmy
3. Homogenní komodity
4. Dobře informovaní nakupující
5. Spotřebitelé platí přímo

l. Je omezené množství nemocnic
2.Většina nemocnic neexistuje kvůli zisku
3. Heterogenní komodity
4. Spatně informovaní nakupující
5. Pacienti hradí jen část nákladů

Omezená konkurence
Nedokonalé informace snižují stupeň efektivnosti konkurence. Potencionální
pacienti, kteří vidí lékaře s nižší cenou než u konkurence, mohou usuzovat, že
o něj není velký zájem, a proto se snaží nalákat více zákazníků.
Praxe provozování zdravotnické profese může zvýšit omezení
konkurence, jež je výsledkem nedokonalých informací. Lékařům v některých
zemích nebyla povolena reklama. Viděno v jiných kontextech, toto omezení
zvyšovalo ceny, protože bránilo konkurenci.
Existují další způsoby, kterými se lékaři mohou pokusit omezit
konkurenci. Například bylo zaznamenáno prohlášení jednoho lékaře, že
snížením poplatků může vyprovokovat kolegy k odepření chirurgického
zákroku.
Většina
menších komunit má jen málo nemocnic. V případě naléhavé
potřeby se jedinec nenachází v takovém stavu, aby si vybral z nabídky. A i
když je více času na rozhodování, vybere nakonec nemocnici místo pacienta
jeho lékař.
Platba třetích stran
Zdravotní péče se liší od řádné komodity tím, že spotřebitelé jsou v
době spotřeby izolováni od hrazení nákladů díky předem placenému pojištění
ze zákona. Z toho vyplývá, nejen že se spotřebitel obává, že lékař nabízející
nižší ceny poskytuje méně kvalitní služby, ale ani nemá zájem o levnějšího
lékaře.
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Následky rozdílu mezi zdravotní péči a jinými trhy. které jsme právě popsali,
znamenají, že trh zdravotní péče se může chovat zcela odlišně od trhů, kde je
konkurence efektivnější, kde jsou spotřebitelé dobře informováni, kde přímo
platí za to, co dostanou a kde výrobci jsou přímo motivováni ziskem.
Základní substituční vztah mezi krytím pojištěním a motivacemi
Neexistuje dokonalé řešení problému morálního hazardu. Čím je lepší
krytí pojištěním, tím slabší jsou normální ekonomické stimuly k efektivnosti,
čím horší je krytí pojištěním, tím silnější tyto motivace jsou. Mnoho ekonomů
věří, že problém morálního hazardu vycházející z rozsáhlého poskytování
pojištění je ústředním faktorem při vysvětlení růstu zdravotních nákladů a
výdajů. Vytvořené soukromé trhy poskytující pojištění v jiných zemích
rozpoznaly kritickou úlohu morálního hazardu.
Řeší to tím, že nabízejí pouze pojištění s omezeným krytím - např. trvají na
kauzulích tzv. spolupojištění, kde kupující se ještě zavazuje k zaplacení
podstatné části vzniklých nákladů.
Jako stimul, který funguje na jiných trzích, kdy firmy hledají méně
nákladné způsoby poskytování statků a služeb, byly stanoveny sazby za
diagnózu ( DRG ). Systém byl založen na diagnosticky příbuzných
skupinách, kde nemocnice obdržela předem pevně stanovenou platbu bez
ohledu na skutečné náklady.
Obhájci tohoto nového systému věří, že bude vytvářet nemocnicím
silnou motivaci, aby dosáhly více zisku.
Kritici mají obavy, že nepříznivě ovlivní kvalitu služeb. Nemocnice
mohou odmítat přijímat pacienty s podhodnocenými diagnózami. Mají také
podnět k tomu, aby byli pacienti propouštěni předčasně. Z mnoha pramenů
předních světových ekonomů je patrné, že otázka měření efektivnosti
zdravotních služeb není jednoznačná. Přesto je patrná snaha pojišťoven,
zřizovatelů a samozřejmě managementu nemocnice měřit efektivitu a
sledovat vývoj ekonomických ukazatelů. Výpočetní technika nám ukazuje
celou řadu informací, které ne vždy umíme využít. Věřím, že se dá vytvořit
soubor rozdílových a podílových ukazatelů, které nám v rámci finanční
analýzy budou velmi dobře charakterizovat vývoj organizace. Tyto ukazatele
je možno doplňovat. V každém případě získáme chronologicky uspořádanou
řadu veličin. Nelze se však domnívat, jak to dělá většina zpracovatelů, že
získáme optimální veličiny, se kterými budeme porovnávat naše skutečné
hodnoty.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

2. FINANČNÍ ANALÝZA
Finanční analýza představuje významnou součást soustavy
podnikového řízení. Je úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním
řízením podniku, propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení, jejich
význam v tržní ekonomice výrazně vystupuje do popředí. Účetnictví
poskytuje informace pro finanční rozhodování prostřednictvím účetních
výkazů : rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy ( včetně přehledů o
finančních tocích).
Účetnictví poskytuje finančnímu manažerovi údaje momentálního typu
v podobě převážně stavových absolutních veličin, uvedených k určitému datu
(rozvahovému dni ) za určité období, které mají malou vypovídací schopnost
a neobsahují výhledy do budoucnosti.
Úkolem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně
finanční situaci podniku, tzn. podchytit všechny její složky, případně při
podrobnější analýze poměřovat získané údaje mezi sebou navzájem a
rozšiřovat tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k určitým
závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Představuje
zhodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti finančního
hospodaření podniku.
Základními metodickými nástroji finanční analýzy jsou dvě skupiny:
1. Metoda absolutní (rozdílových ukazatelů).
2. Metoda poměrových ukazatelů.
Obě skupiny mají svoje přednosti. Metoda absolutních ukazatelů
spočívá ve srovnání absolutních údajů za různá období a vyčíslení rozdílů.
Výhodou této metody je její jednoduchost a zejména fakt, že spolu se
zjištěním směru a velikosti změny vnímáme i změnu z hlediska částky, o
kterou jde. Časovým změnám absolutních ukazatelů se věnuje analýza
vývojových trendů (horizontální rozbor).
Metoda poměrových ukazatelů je velmi častou metodou finanční
analýzy. Jejich konstrukce a výběr je podřízen hlavně tomu, co chceme měřit.
Ukazatelů se postupem času vyvinulo značné množství. V této souvislosti je
nutné zdůraznit, že prosté nahromadění různých ukazatelů, které jsou schopny
vyprodukovat některé počítačové programy, nelze ještě považovat za
provedenou finanční analýzu. Hlavní důraz je kladen na jejich vypovídací
schopnost, vzájemné vazby a způsob jejich interpretace.
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Použity jsou především základní ( elementární ) metody finanční analýzy s
přihlédnutím ke zkušenostem finančních analytiků ve Velké Británii a ve
Francii. Jednotlivé charakteristiky finanční analýzy jsou rozděleny do skupin,
které charakterizují určité stránky podnikatelské činnosti a podnikatelské
jednotky ( např. solventnost společnosti, rentabilitu vkládaných prostředků
apod.) Dále je pro rychlé orientační vyhodnocení finanční situace firmy v
modulu použit Quicktest a pro stanovení míry rizika nedostatku finančních
prostředků a možného úpadku firmy jsou použity dvě diskriminantní funkce v
modelu Altmanova Z - skóre a v indikátoru bonity.
Využití finanční analýzy nespočívá pouze ve výpočtu číselné hodnoty
ukazatele. Podstatně důležitější je správný pohled na ukazatel. Je nutné vědět,
kterou stránku podnikatelské činnosti daný ukazatel charakterizuje, jaké vlivy
je třeba zohlednit při posuzování jeho číselné hodnoty a pak teprve správně
interpretovat vypočtený výsledek. To je pak základem stanovení určitých
opatření, která zajistí odstranění příčin, ale i důsledků chybného řízení firmy
v případě problémových společností a upevnění stability u firem finančně
silných.
2.1. Popis charakteristik finanční analýzy
2.1.1. Ukazatele rentability

Pomocí ukazatelů rentability lze hodnotit vztah mezí vloženými prostředky
do podnikatelské činnosti a výsledkem (efektem) této činnosti. Výpočtem
ukazatelů získáme informaci o tom, jak se nám vklad vyplatil.
Rentabilita úhrnných vložených prostředků
Míru zhodnocení celkového vloženého kapitálu lze získat z poměření
veškerých vložených prostředků s vyprodukovaným ziskem. Tak je možné
získat údaj o tom, kolik KČ zisku je vyprodukováno vložením l Kč majetku
do činnosti.
ROA = Zisk / Celková aktivita
Rentabilita vlastního kapitálu
Je - li poměřen Čistý zisk s vlastním jměním firmy, je získán ukazatel
rentability, tj. míra zhodnocení vlastních vložených prostředků do
podnikatelské činnosti.
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ROE = Čistý zisk / Vlastní jmění
Rentabilita dlouhodobého kapitálu
Význam dlouhodobého investování na základě určení výnosnosti
vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji je hodnocen ukazatelem
rentability.
ROCE = Čistý zisk / (Vlastní jmění + dlouhodobé závazky)

2.1.2. Ukazatele výnosnosti

Výnosnost provozního kapitálu
Ukazatel výnosnosti provozního kapitálu hodnotí množství
produkované přidané hodnoty na jednu Kč oběžného majetku. Jinak řečeno
jde o vyjádření schopnosti provozního kapitálu vytvářet přidanou hodnotu.
Výnosnost provozního kapitálu = přidaná hodnota / oběžná aktiva
2.1.3. Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity hodnotí schopnost podnikového managementu
dosahovat při optimálním využití vloženého majetku co nejlepších
hospodářských výsledků. Nejčastěji mají tyto ukazatele podobu obratu, tj.
doby, po kterou je majetek vázán v určité formě. Stejně tak je možné
sledovat., kolikrát se obrátí určitý druh majetku za časové období. Ukazatel
pak udává počet obrátek, jedná se tedy o obrácený poměr v ukazateli.
Relativní vázanost aktiv
relativní vázanost aktiv = aktiva celkem / tržby
Rychlejší využití majetku, tj. zkrácení doby obratu,
všeobecně pokládáno za pozitivní a žádoucí jev.

je
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Relativní vázanost stálých aktiv (ukazatel obratu stálých aktiv)
Jedná se o běžně sledovaný ukazatel, který udává, jak jsou využívána
aktiva při dosahování tržeb.
relativní vázanost stálých aktiv = stálá aktiva / tržby
Je žádoucí, aby hodnota ukazatele byla co nejnižší, tj. aby s fixním
majetkem bylo dosahováno co nejvyšších tržeb, aniž by bylo třeba nových
finančních zdrojů.
Úroveň ukazatele je ale také ovlivněna v podniku uplatněným
odpisovým plánem, u firem s vysokou mírou odepsanosti HIM bude tento
ukazatel aktivity vycházet příznivě.
Relativní vázanost oběžných aktiv
Je obvykle sledovaným ukazatelem udávajícím dobu, po kterou
setrvávají prostředky firmy v některé formě oběžného majetku.
relativní vázanost oběžných aktiv = oběžná aktiva / tržby
Protože oběžná aktiva představují několik forem majetku, je
vhodnější rozložit si ukazatel relativní vázanosti oběžných aktiv na
ukazatele podle jednotlivých základních skupin oběžného majetku.
2.1.4. Ukazatele obratu

Doba obratu zásob
Jedná se o jeden z nejčastěji sledovaných ukazatelů udávajících jak
dlouho (kolik dnů) jsou zásoby vázány v podniku. Je vhodné tento ukazatel
sledovat podle jednotlivých druhů zásob a nákladů.
doba obratu zásob = průměrné zásoby / denní spotřeba denní
spotřeba = (spotřeba materiálu + spotřeba zboží) / 365 Někdy jsou
místo denní spotřeby použity ve výpočtu denní tržby.
Ukazatel doby by měl být co možná nejnižší, protože pokud zásoby
nesetrvají v podniku příliš dlouho, nejsou v nich zbytečně vázány potřebné
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peněžní prostředky. V mnoha případech je účelnější a levnější dlouhodobě se
neobracející zásoby prodat pod pořizovací cenou. Dobré řízení zásob je velmi
důležitou oblastí ovlivňující celkový stav firmy.
Doba obratu pohledávek
Tento ukazatel udává počet dnů, na které bylo poskytnuto odběratelům
zboží a výrobky na tzv. obchodní úvěr. To je doba, po kterou je odběratel
dlužen, aniž je tento dluh úročen.
doba obratu pohledávek = průměrné pohledávky / denní tržby
denní tržby = tržby / 365
Tento ukazatel je zkreslen u těch podniků, jejichž tržby jsou částečně
realizovány v hotovosti. Do údaje denní tržby by měly být zahrnuty pouze
fakturované tržby.
Vzhledem k rizikům spojeným s prodejem na obchodní úvěr je třeba
neustále výši a skladbu pohledávek kontrolovat.
Doba obratu závazků
Tento ukazatel udává ve dnech průměrnou dobu mezi nákupem zásob a
jejich zaplacením.
doba obratu závazků = průměrné závazky / denní spotřeba denní
spotřeba = spotřeba zboží, materiálu a služeb / 365
2.1.5. Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti informují o poměru mezi cizími zdroji a
vlastními zdroji krytí majetku a jsou tím vyšší, čím je firma zadluženější.
Vysoká zadluženost podniku není ale vysloveně zápornou charakteristikou
firmy.
Ukazatel věřitelského rizika
Jsou-li zahrnuty do výpočtu poměrového ukazatele celkové dluhy firmy
a jsou-li poměřeny s celkovým majetkem, je vypočten ukazatel věřitelského
rizika. S růstem jeho hodnoty zároveň roste riziko.
zadluženost = celkové dluhy / celková aktivita
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V praxi je velmi obtížné stanovit pro firmu optimální poměr mezi cizími a
vlastními zdroji krytí majetku. Pokud dokáže management firmy tento pro firmu
vhodný poměr stanovit, jedná se vždy o firmu úspěšnou.
Stupeň zadlužení
Jsou-li porovnány celkové dluhy s vlastními zdroji krytí majetku, je
získán ukazatel, který určuje míru, stupeň zadlužení vlastního jmění.
stupeň zadlužení = celkové závazky / vlastní jmění větší než l
(100%), jedná se o firmu vysoce zadluženou. 2.1.6. Ukazatele
likvidity
Ukazatele likvidity informují o tom, do jaké míry je podnik schopen hradit
svoje závazky. Tak se zároveň zjišťuje, zda je podnik vůbec schopen existovat.
Jedná se tedy o jednu ze základních charakteristik finanční analýzy.
Pojem likvidita je běžné označení pro schopnost podniku přeměnit nějaký
majetek na peníze (zásoby, pohledávky apod.) Pojem solventnost je označována
schopnost tohoto podniku hradit svoje závazky v okamžiku potřeby, tj. v
okamžiku jejich splatnosti.
Běžná likvidita
ukazatel běžné likvidity = oběžná aktiva / krátkodobé dluhy
Pro stanovení situace firmy je velmi důležitá struktura oběžných aktiv. Když
vyjde při výpočtu ukazatel běžné likvidity větší než l, neznamená to, že firma je
ve skutečnosti solventní, neboť většina jejího oběžného majetku může být
představována nedobytnými pohledávkami, nevyužitelnými zásobami a
neprodejnými výrobky.

Pohotová likvidita
ukazatel pohotové likvidity = (oběžná aktiva - zásoby) / krátkodobé dluhy
V tomto ukazateli je vyloučen vliv zásob na vypovídací schopnost.
Kromě toho je určitá úroveň zásob v podniku nutná.
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Okamžitá likvidita
Ukazatel okamžité likvidity je opravdu přesným ukazatelem, ukazatel
okamžité likvidity = peněžní prostředky / okamžitě splatné dluhy
Ukazatel je velmi přesným údajem o tom, kolik k určitému datu splatných
dluhů je firma schopna uhradit s peněžními prostředky.
2.1,7. Syntetické ukazatele

Z jednoduchých poměrových ukazatelů lze vytvářet složitější syntetické
ukazatele, které souborně popisují stav podnikatelské jednotky zvíce pohledů.
Nejčastěji se tento typ ukazatelů užívá při rychlém orientačním zhodnocení
stavu společnosti a při předpovědi možného úpadku společnosti.
Altmanovo Z - skóre
V průběhu času bylo vyvinuto mnoho modelů a metod, které s větší
nebo menší mírou přesnosti dokáží úpadek indikovat, popř. signalizovat
riziko možnosti úpadku.
Modely a metody předpovědi úpadku společností lze v zásadě rozdělit
do dvou velkých skupin :
a) Předpověď úpadku společnosti
Využívá se v podstatě poměrových analytických ukazatelů, aby se
určily trendy v podniku. Při tomto přístupu se vytváří určité soustavy
ukazatelů, aby se odstranil zjednodušený přístup hodnocení podniku na
základě jediného ukazatele.
b) Quicktest
Praxe udává, že ve většině případů další podrobná hodnocení potvrzují
závěry založené na Quicktestu. Použití více ukazatelů však pomáhá snadněji
určit zdroje chyb nebo příčiny příznivého vývoje.
Základem testu jsou tyto ukazatele :
- vlastní kapitál - vypovídá o kapitálové síle
- cash flow v % podnikového výkonu - vypovídá o finanční výkonnosti
- rentabilita celkového kapitálu - vypovídá o výnosnosti celkového kapitálu
- doba splácení dluhu v letech - vypovídá o zadlužení
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Při hodnocení se procentním hodnotám jednotlivých ukazatelů přidělují
známky od l do 5.
2.1.8. Du Pontův rozklad

Jednotlivé poměrové ukazatele hodnotí pouze jednu stránku stavu,
nebo vývoje podniku. Mezi nejčastěji užívané typy patří pyramidové
rozklady.
Diagram zachycuje, jak je rentabilita vlastního jmění určována
rentabilitou tržeb, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu
jmění. Na levé straně diagramu je odvozena rentabilita tržeb, kde zisk je
vyjádřen jako rozdíl tržeb a celkových nákladů. Celkové náklady jsou
vyjádřeny součtem jednotlivých nákladových položek.
Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami, vymezuje stálá a
oběžná aktiva a vyjadřuje obrat celkových aktiv jako poměr tržeb a
celkových aktiv.
2.1.9. Pracovní kapitál

Aktivitu, ale i platební schopnost podniku lze určit prostřednictvím
ukazatele pracovního kapitálu.
Cisty pracovní kapitál
Mezi základní ukazatele finanční analýzy je řazen ukazatel pracovního
kapitálu.
čistý pracovní kapitál = celková oběžná aktiva - celkové krátkodobé dluhy
Celková oběžná aktiva jsou snížena o ty závazky firmy, které je nutno v
nejbližší budoucnosti uhradit. V tomto ukazateli nejsou zahrnuty mimo
bilanční krátkodobé závazky (např. záruky), které mohou být značně vysoké.
Cyklus pracovního kapitálu
Celkem jednoduchým způsobem můžeme zjistit, jak dlouho společnosti
trvá, než vyprodukuje peněžní prostředky, to je časový úsek od vkladu peněz
do zásob k inkasu peněz za prodané výrobky a služby.
cyklus prac. kapitálu = d.obratu zásob + d.obratu pohledávek - d. obratu
závazků
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Z praktických důvodů je přínosné průběžné sledování úrovně tohoto
ukazatele a při každém zhoršení jeho úrovně je nutno stanovit příčiny, které
prodloužení způsobily.
Poměr CPK k oběžným aktivům
Jedná se o poměrový ukazatel, který ukazuje část oběžných aktiv
financovaných stálým kapitálem.
2.1.10. Kapacita samofinancování

Účetní toky a účetní převody
Tok je obratová veličina, která je charakterizována dvěma důležitými
vlastnostmi:
-je ve všech případech doprovázena fyzickou změnou nebo změnou, které
můžeme říkat reálná změna:
- má nebo bude mít dopad na peněžní prostředky podniku.
Pokud účetní operace nesplňuje tyto dvě podmínky, nelze hovořit o
toku, ale pouze o účetním převodu. Příkladem účetních převodů jsou
odpisy, tvorba opravné položky nebo rezervy, převod částí hospodářského
výsledku do fondů apod. Nemají tedy dopad na peněžní prostředky, ale
pouze na hospodářský výsledek nebo jeho rozdělení.
l
Rozlišení účetních operací na tokové a převodové má zásadní
význam pro pochopení mnoha koncepcí finanční analýzy.

2.1.11. Analýza stálých aktiv

Při hodnocení čistého hospodářského výsledku je třeba si uvědomit, že
na jeho výši má vliv také výše odpisů a tvorba opravných položek.
Kapitálový koeficient určuje, v jaké fázi ekonomického života se podnik
nachází.
kapitálový koeficient = (NIM v pořizovacích cenách + HIM v poř. cenách /
přidaná hodnota
Čím vyšší je kapitálový koeficient, tím větší je potřeba zdrojů na,
investice podniku.
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Sazba samofinancování
Tento ukazatel pak udává, do jaké míry je podnik schopen
financovat investice ze svých vlastních zdrojů.
sazba samofinancování = kapacita samofinancování / investiční výdaje
Sazba vyšší než 100 % znamená, že podnik je schopen financovat
investice ze svých vlastních zdrojů.
Ukazatel financování investic provozními peněžními toky
Tento ukazatel hodnocený za více období měří schopnost podniku
samofinancovat své investiční potřeby.
Ukazatel reprodukce
Dalším ukazatelem je ukazatel reprodukce, který poměřuje investiční
výdaje a odpisy a je určen vztahem
ukazatel reprodukce = investiční výdaje / odpisy
Je žádoucí, aby podnik investoval více, než kolik odepisuje ze
svého investičního majetku. Jinak není schopen udržet svůj potenciál.
Ukazatel reprodukce by měl být větší než l (než 100%)
Vztah odpisů k peněžním tokům
Pokud je poměr větší než l, jsou odpisy spotřebovávány v provozní
činnosti, nedochází k jejich kumulaci a nejsou tedy vytvářeny zdroje na
prostou reprodukci.
2.2. Teoretická východiska finanční analýzy v oblasti zdravotnictví

Studiem podkladů a důkladnou rešerší bylo zjištěno, že česká aktuální
literatura se tímto problémem zabývá jenom okrajově a v úrovni většinou
pouze obecných doporučení typu „ že by se to mělo udělat". Zahraniční
anglické a německé (teoretické ) literární prameny jsou podstatně obsáhlejší,
a proto V následujícím zpracování studie vycházím především z nich. V
českých pramenech jsem
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provedl důkladný průzkum v knihovně Ministerstva zdravotnictví a v
Národní lékařské knihovně. Zde se podařilo najít pouze několik dílčích studií
a časopiseckých článků.
Ekonomická analýza, tj. finanční zhodnocení zdravotnického odvětví
nebo jeho segmentů, se principiálně vymyká klasické finanční
analýze komerčních organizací, pro které je naopak rozpracována v desítkách
prací a různých modelů. Důvod tohoto stavuje poměrně nasnadě. Veřejný
statek, zdraví pacienta nebo celé skupiny občanské populace je jako výstup
tohoto odvětví velice obtížně definovatelný. Definice efektu je obtížná jak
kvalitativně, tak i kvantitativně a zejména finančně.
Přes veškerou obtížnost měření výstupů odvětví zdravotnictví a jeho
segmentů ( nemocnic, medicínských programů, lékařských zařízení apod.) je
nutné ekonomické hodnocení provádět.
Otázka Proč? je zde poměrně zbytečná. Ve zdravotnictví je stejně jako
v jiných odvětvích, která produkují veřejné statky ( školství,
kultura, infrastruktura, ekologie, obrana, bezpečnost, justice, veřejná správa),
zcela nutné mít k dispozici ekonomická a finanční kritéria pro rozhodování.
Tato kritéria nemohou být samozřejmě jediná a určující, ale pro rozhodování
o alokaci finančních zdrojů jsou nezbytná.
Naopak i v čistě komerční sféře, kde se má všeobecně za to , že
dominantním kritériem je rentabilita, ziskovost ( podnikání je činnost za
účelem dosažení zisku ), to není tak zcela pravda.
I v rozhodování obchodních společností fungují kromě rentability,
produktivity a dalších finančně-ekonomických kritérií i rozhodovací kritéria
mimoekonomická, např. osobní zájmy, ekologické vlivy, udržení
zaměstnanosti, stabilita firmy.
Přiznáme-li komerční sféře nutnost multikriteriálního rozhodování, tím
spíše musíme přiznat i to, že ve zdravotnických segmentech by měla
objektivně fungovat finanční analýza jako kritérium rozhodování souběžně s
kritérii mimoekonomickými.
Ze světové literatury jsem vytěžil ve zkrácené podobě následující
možnosti. Techniky ekonomického hodnocení zdravotnického segmentu se
koncentrují do čtyř vzájemně se překrývajících metod.
1. Metoda nákladové minimalizace - CMA
( cost minimalization analysis )

Tato metoda použitá pro hodnocení zdravotnického zařízení
předpokládá a priori konstantní nebo mírně se zvyšující výkon organizace,
který se proto ani nesnaží nijak měřit a soustřeďuje se na finanční analýzu
nákladů a jejich minimalizaci. Výsledkem tedy může být, ekonomicky
řečeno, dosažení stejného
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efektu při nižších nákladech. Jde o často používanou metodu, analytik se
vlastně soustřeďuje na hledání a odstraňování reserv nebo jejich využití pro
zvýšení efektu.
2. Metoda nákladové efektivity - CEA
(cost efficency analysis)

Tato metoda se již snaží o určité porovnání vstup - výstup systému. Náklady
jsou měřeny v peněžních jednotkách a efekty v různých naturálních
medicínských jednotkách, např. lůžkodnech, počtech pacientů, mortalitě,
zkrácení doby nemoci apod. Jako taková je to metoda složitá, značně
subjektivní, ale přesto je použitelná pro vytváření různých zdravotních
standardů.Je dobře využitelná pro hodnocení projektů, při srovnávací analýze
buď v prostoru mezi různými zdravotnickými zařízeními nebo v čase u
jednoho zařízení. Pro ekonomické hodnocení velké nemocnice jako celku
není příliš vhodná. Je ovšem dobře využitelná pro již výše zmíněné
prostorové oborové srovnávání a zejména je efektivně uplatnitelná uvnitř
zkoumaného subjektu na jeho dílčí segmenty ( většinou centra, kliniky,
ambulantní pracoviště apod. ). V závěru studie uvádím stručný návod, jak je
podle mého názoru možno tuto metodu využít.
3. Metoda nákladově užitková - CUA (
cost utility analysis )

Analytická metoda, kterou jsem detailně rozpracovanou ani nenašel, je
zmiňována v dostupné literatuře bez dalšího upřesnění. Vychází z
předpokladu
agregace medicínských ukazatelů naturálního charakteru do jediného
ukazatele
výstupu nazvaného QALY ( quality-adjustid- life-year), česky něco jako
„kvalitně a zdravě prožitý rok života pacienta". Metoda CUA je tedy jakousi
nadstavbou metody CEA. Rada studovaných autorů (viz rejstřík), většinou z
řad lékařů se snaží tento ukazatel rozpracovat a objektivizovat. Z pohledu
ekonoma by to bylo ideální.
4. Metoda nákladově výnosová - CBA
( cost benefit analysis )

Základem této metody je to, že jak vstupy, tak výstupy jsou měřeny v
univerzálních peněžních jednotkách. Z ekonomického pohledu jde o
optimální stav, ideální případ, kde lze s určitými modifikacemi použít již
rozpracovaných klasických metod finanční analýzy na bázi normálních
poměrových ukazatelů vstup- výstup. Vyžaduje to ovšem peněžní ocenění
medicínského výstupu. To je v současné situaci možné, i když různé zájmové
skupiny ocenění z různých
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důvodů zpochybňují. Z pohledu reality jev naší studii využit ukazatel Bod
který je vnášeni zdravotním systému standardizován a v různých podobách
využíván jako naturální měrná jednotka výkonu.
Z uvedených metod je zřejmé, že východiskem finanční analýzy velké
nemocnice bude nejvhodnější použití analýzy nákladů CMA a analýzy
nákladově-výnosové CBA.
Jedině tyto typy analýz s vhodně zvolenými absolutními a poměrovými
ukazateli mohou poskytnout vrcholovému managementu ekonomická kritéria,
jako základ pro jejich multikriteriální rozhodování. Prvním krokem bylo
proto nutno adaptovat finanční analýzy zpracované původně pro čistě
podnikatelské subjekty na odvětví zdravotnictví. Bylo zapotřebí omezit,
případně vyloučit ukazatele finančního kapitálu, dividendové ukazatele, atd.
Naopak je možno do struktury, podle potřeby, zařadit další ukazatele dle
vlastního názoru a potřeb. V teoretické části zadáni jsem popsal pouze
ukazatele poměrové, nikoliv rozdílové, jelikož se jedná o zcela zřejmé údaje
(náklady, výnosy).
Velice důležitá a náročná práce na přesnost je agregace dat a převodní
můstky.
V rozvaze je nutno při adaptaci zkráceného výkazu ROPO do modulu
finanční analýzy dělat změny a agregace. Byly vzaty celkové stavy položek
ke konci jednotlivých let a vneseny do položek modulu. Metodický problém
vznikl pouze v pasivech v položkách základní jmění, kapitálové fondy a
fondy ze zisku. Byl vyřešen takto : Základní jmění = fond investičního
majetku
Kapitálové fondy = fond oběžných aktiv + fond reprodukce inv. majetku
Fondy ze zisku = fond odměn + fond rezervní + FKSP Jedná se o ne zcela
čisté, ale metodologicky přijatelné řešení. Větší agregační a metodické
problémy vznikly při tvorbě a naplňování modulu výkazu zisků a ztrát.
Vysoká agregace modulu byla řešena takto :
Výkony a prodej zboží = tržby za prodej zboží + tržby z prodeje vlastních
výrob
+ provozní dotace
Spotřeba zboží, materiálu a energie = náklady vynaložené na prodej zboží +
spotřeba materiálu a energie Jiné provozní náklady = daně a poplatky
Jiné finanční výnosy a náklady = vyrovnávají ve výsledovce jiné
nesrovnalosti Mimořádné výnosy = ostatní výnosy Mimořádné náklady =
ostatní náklady
Pouze tímto způsobem se zatím podařilo přenést všechny položky z ROPO
do modulu , tak aby souhlasila hlavní položka tj. hospodářský výsledek.
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Nepodařilo se zcela rozkrýt, proč nesouhlasí položky celkem a přidaná
hodnota, zde je otázkou položka „ provozní dotace", kterou metodika ROPO
nezapočítává do výnosů, ačkoliv tam podle ekonomického charakteru patří
„Pouze je patrné, že se postupem let položky lépe srovnávají. Do důsledků
vzato je úkolem finanční analýzy rozkrývat i případné nesrovnalosti. Může se
jednat o metodické nebo účetní nesrovnalosti, které jsem se pokusil v
koordinaci zpracovatel - zadavatel rozkrýt a upřesnit. Dále zpracované
ukazatele poměrové analýzy je třeba považovat za přibližné. I takové však
mají vypovídací hodnotu.
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3.FINANČNÍ ANALÝZA IKEM V LETECH 1994 -1999.
Analýza položek výkazu zisků a ztrát

Výnosové položky ( viz tab. č.3 souhrnně v tab. č. 2 Výsledovka )
vykazují vysokou meziroční dynamiku , i když postupně se snižující. Celková
dynamika 1999/1994 ve výši 143% je rozložena do stupňů : 95/94 - 39%
96/95 - 27%
97/96 - 14%
98/97 - 12%
99/98- 7%
Snižující se meziroční dynamika Výnosů celkem naznačuje, že IKEM naráží
na výnosový strop a do budoucna lze počítat s přírůstky max. okolo 5 až 10 %
.
Strukturálně jsou samozřejmě dominantní položkou Tržby z vlastní
výroby a služeb, i když podíl této položky nepatrně poklesl z cca 80% na
76%. Naopak vzrostl podíl položky Tržby za zboží, stabilizoval se podíl
Provozní dotace a bohužel ponížil v posledním roce podíl Ostatní výnosy.
Přitom je zřejmé, že IKEM může do budoucna prorážet výnosový strop právě
v ostatních výnosech, pokud se nějak významně nezmění systém financování
zdravotnictví. Nákladové položky ( viz tab. č.4 ) mají podobný vývoj jako
položky výnosové. Jde o zcela přirozenou situaci příspěvkové organizace
orientovanou na bilancování minima zisku, respektive reinvestice zisku.
Celková dynamika ve výši 119% je rozložena do stupňů :
95/94-13%
96/95
12% 97/9611% 98/97
10%
99/98-10%
Celkový vývoj nákladů je pozitivní a naznačuje stabilizaci organizace
IKEM. Analyticky má informační hodnotu pohled na vývoj relativních i
absolutních podílů hlavních nákladových položek. Dominantní položka
Spotřeba materiálu a energie od roku 1996 absolutně stagnuje a její
relativní podíl poklesl z původních 53% na 42%. V pořadí druhá objemově
významná položka Osobní náklady absolutně roste téměř lineárně a její
relativní podíl vzrostl z 25% na 32%. Je do budoucna otázkou, zda bude tento
vývoj udržitelný. V kontextu současné situace se domníváme že ne, pokud se
nepodaří zvýšit výnosové položky narazí osobní náklady nejen na výnosový
strop, ale jejich růst způsobí negativní hospodářský výsledek. Položka Služby
se absolutně mírně zvýšila, ale
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její relativní podíl je téměř konstantní. Položka Odpisy má evidentně
znepokojující vývoj. Absolutně vrostla o 296% a její relativní váha stoupla z
cca 8% na 16%. V kontextu překapitalizace IKEMu , státní odpisové politiky,
tendence ke zrychlování odpisů a rostoucích cen nových zdravotnických
technologií hrozí IKEMu do budoucna nenaplňování Fondu reprodukce, a tím
buď ztráta samoreprodukčních schopností, nebo krácení jiných položek
(spotřeby mat. a energií a osobních nákladů ) na úkor odpisů. Ke ztrátě
schopnosti alespoň prosté reprodukce již dochází. Problém finančního krytí
celkové sumy odpisů ( oprávek ) přes fond reprodukce může vést časem k
situaci, že organizace nebude schopna zajistit vyrovnaný hospodářský
výsledek. Z pohledu ekonoma je krátkozraké a nebezpečné neprovádět
reinvestice z odpisů. Kromě toho nelze zřejmě do budoucna předpokládat
investiční dotace od zřizovatele, alespoň ne v takové výši.
Další problém, na který pouze upozorňujeme, je problém daňový, podle
našich poznatků nemohou být odpisy z investičních dotací zahrnovány do
daňově uznatelných nákladů, a proto doporučujeme tuto otázku v IKEMu
prověřit. Z pohledu daňových zákonů zde hrozí nebezpečí, že finanční úřad
provede na základě nicotného podnětu kontrolu právě této věci a principiálně
bude mít pravdu.
Analýza produktivity práce

V tabulkách a grafech ( viz tab. č. 5, 6, 7 a 8 ) je provedena analýza
produktivity práce z hlavních položek výkonových ukazatelů vztažených na
počet pracovníků celkem a také na hlavní skupiny zaměstnanců. Pouhým
pohledem na grafické znázornění je patrné, že produktivita práce se v
organizaci vyvíjí ve sledovaném období výrazně pozitivně ve všech
finančních ukazatelích. Produktivita práce z Výkonů celkem na Počet
zaměstnanců vzrostla z 0.5 mil Kč na téměř l mil. Kč ročně. V podstatě
podobný vývoj prokazují i další ukazatele produktivity z tržeb a přidané
hodnoty. Ve finančním vyjádření je tedy vše v pořádku. V tabulce č.8 jsme
však použili i metodu CEA ( viz bod 2.2 teoretických přístupů ) a za
výkonový ukazatel použili počty zdravotních vykázaných bodů, tj. v
podstatě jediný naturální ukazatel, který je obecně k dispozici. Zde se
projevuje, že vývoj již není zdaleka tak pozitivní, jak navozují finanční
ukazatele. Finanční růst produktivity je z velké části způsoben růstem ceny
jednoho bodu. Skutečná, tj. naturální produktivita práce stoupala do roku
1996, pak se rapidně snižovala s minimem v roce 1998 a ještě v roce 1999
nedosáhla ani úrovně roku 1996. Je to patrné ve všech ukazatelích, které jsme
vytvořili na bázi vykázaných milionech bodů vztažených na jednotlivé
kategorie pracovníků. Nejmarkantněji se to projevuje v kategorii lékaři a
farmaceuti.
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Analýza položek z výkazu rozvaha

V položkách aktiv (viz. tab. Č.l ) dochází v IKEMu také většinou k velice
dynamickému vývoji. Aktiva celkem vzrostla z 1,6 mld. Kč za šest let na
více než 3 mld. Kč, tj. o 188%. Stálá aktiva vzrostla o 182% a Oběžná
aktiva o 229%. V položce stálých aktiv je to dáno dynamickým růstem
hmotného i nehmotného investičního majetku v pořizovacích cenách. Stupeň
odepsanosti HIM i NHIM braný jako poměr pořizovacích a zůstatkových cen
zůstává konstantní na úrovni cca 8%. IKEM je podle tohoto ukazatele úplně
nový, skutečně se jedná o Nový IKEM. Vzrůstající vybavenost organizace
majetkem je samozřejmě možno hodnotit pozitivně, otázkou však zůstává
jeho efektivní využívání. Kapitálová vybavenost dosáhla v roce 1999 téměř 2
mil. Kč. na jednoho zaměstnance a stoupla o 25%.
Nárůst oběžných aktiv se skládá z pozitivního poklesu zásob, negativního
nárůstu pohledávek a růstu finančního majetku. Diskutabilní je otázka,
proč organizace udržuje tak vysoký stav finančního majetku, když
krátkodobé závazky jsou stále lépe pokryty krátkodobými pohledávkami.
Půjde pravděpodobně o časový nesoulad pohledávek se závazky a dobytnost
pohledávek. Tomu nasvědčuje i přijatý dlouhodobý úvěr. Hlubší analýza
aktiv a pasiv vyplyne z poměrových ukazatelů.
Analýza peněžních toků

CASH FLOW- ( viz tab. ) č .9 ) česky řečeno se jedná o peněžní toky z
provozní, investiční a finanční činnosti organizace. V případě IKEMu se
modifikuje klasický peněžní tok komerční organizace na peněžní tok zejména
z činností provozní. Finanční činnost IKEM nedělá ( jako ostatně ani mnoho
podniků komerčních ) a investiční činnost jde částečně na vrub zřizovatele. S
vědomím těchto specifik má i analýza cash flow nepopiratelnou informační
hodnotu. Konkrétně se jedná o pozitivní vývoj peněžních toků zprovozní
činnosti ve všech letech. Čistý peněžní tok z investiční činnosti má klesající
tendenci a vypovídá o zpočátku masivní, ale postupně se snižující
kapitalizaci. Čistý peněžní tok z finanční činnosti je třeba chápat tak, že
vlastně zobrazuje příjmy ze zvyšování základního jmění. Důležitý je
poznatek, že stav peněžních prostředků na začátku i na konci každého roku je
stabilizovaný a organizace disponuje neustále likvidními prostředky.
Ukazatele rentability

Jsou zachyceny v tabulce a grafu č. 10. Všechny tři klasické ukazatele ROA,
ROE i ROCE vykazují minimální a prakticky identické hodnoty. Z
teoretického hlediska mají mít vypovídací hodnotu v tom, že vyjádří míru
zhodnocení
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celkového vloženého kapitálu. Poměřují vklad různých podob aktiv s
efektem, tj. různými podobami zisku. V našem případě používáme pouze
jeden ukazatel zisku - čistý zisk bez zdanění a nákladových úroků.
Vložený kapitál zobrazujeme ukazateli Celková aktiva, Vlastní jmění a
Dlouhodobý kapitál. ROA - (Return on Assets ) rentabilita úhrnných
vložených prostředků. Pohybuje se řádově v procentech, vzhledem k
charakteru organizace je důležité, že nikdy nejde do minusu.
ROE - ( Return on Eguity ) rentabilita vlastního kapitálu. Celková aktiva a
vlastní jmění IKEMu se téměř neliší, a proto komentář zůstává stejný. ROCE
- ( Return on Capital Employd ) rentabilita dlouhodobého kapitálu tj.
vlastního jmění a cizích zdrojů ( úvěrů ). Významný ukazatel pro organizace
pracující s významnými úvěrovými prostředky. V IKEMu jsou úvěry řádově
ne moc významné a porovnání všech tří ukazatelů se projevuje pouze v roce
1997. Rentabilita finančních investic je nulová, protože IKEM s finančními
investicemi vůbec nepracuje. Tím ovšem není řečeno, že v budoucnu se s
úvěry nebo finančními investicemi nemůže pracovat. Právě naopak by
organizace měla být aktivnější ve zhodnocování dočasně volných finančních
zdrojů . Celkově vzato je možno vývoj ukazatelů rentability hodnotit
pozitivně.
Výnosnost kapitálu

V tomto případě se v tabulce č. 11 posuzuje výnosnost provozního kapitálu
a finančního majetku. Přidaná hodnota v tabulce a grafech je měřena námi
konstruovaným ukazatelem ( včetně provozní dotace ). Ukazuje se, že
výnosnost provozního kapitálu je v organizaci poměrně vysoká a pohybuje
se plus minus okolo sta procent. To je ekonomicky velice příznivá hodnota.
Výnosnost finančního majetku vzhledem k tomu, že finační činnost je
zanedbatelná, zůstává v uvedeném grafu nezobrazena.
Ukazatele aktivity

Obecně ukazatele aktivity hodnotí schopnost managementu dosahovat
optimálního využití vloženého majetku v různých podobách. V tabulce Č. 12
jsme použili relativní vázanost aktiv celkem, stálých aktiv a oběžných aktiv.
Jde o nejkomplexnější ukazatele aktivity v relativní ( procentní podobě ).
Interpretace je taková, že čím menší vázanost , tím lépe. Z tabulky i grafů je
patrná sice vysoká, ale postupně se snižující vázanost aktiv ve všech
použitých složkách s výjimkou určitého zhoršení vázanosti oběžných aktiv v
letech 1995 a 1996. Převrácenou hodnotou doby vázanosti ( aktivity ) je doba
obratu .Ta je použita v další tabulce ( tab. č. 13 ) , kde je zobrazena doba
obratu zásob, pohledávek a závazků.
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Ukazatele doby obratu jsou velice instruktivní, z tabulky je jasně patrné
zlepšování doby obratu zásob, mírné zlepšování doby obratu pohledávek a
závazků od roku 1996, kdy byla situace nejhorší. Ani v roce 1999 však ještě
nebylo dosaženo úrovně roku 1994. Klíčová je v této situaci doba obratu
pohledávek. Průměrná doba splatnosti pohledávek téměř 70 dnů a závazků
100 dnů je do budoucna neudržitelná. Vysoká doba obratu blokuje koloběh
kapitálu a je v přímé souvislosti s neefektivností.Toto tvrzení je ovšem platné
pouze z úhlu pohledu ekonomiky jako celku. Z pohledu organizace je doba
obratu pohledávek špatná a doba obratu závazků výhodná. Závazky obecně,
pokud nejsou sankcionovány ( pokuty, penále, vypovězení smlouvy atd. ),
jsou vlastně obchodním úvěrem, který je pro organizaci výhodný.
Ukazatele likvidity

Informují o tom, do jaké míry je organizace schopna plnit své závazky.
Opačný pojem solventnost je používán pro schopnost organizace splatit své
závazky ve lhůtě splatnosti. Likvidita a solventnost se vzájemně podmiňují a
oba ukazatele jsou jednou ze základních charakteristik finanční analýzy. Z
grafů a tabulek ( viz tab. č. 14 ) je patrné, že běžná likvidita, pohotová
likvidita i okamžitá likvidita mají poměrně stabilizovaný, i když v některých
letech kolísavý vývoj. Likvidita by se teoreticky měla pohybovat pod hranicí
l, což v IKEMu není, ale jev je vysvětlitelný právě situací v závazcích.
Ukazatele zadluženosti
Jsou použity pouze ilustrativně v tabulce č. 15. IKEM nepracuje s velkým
úvěrem, a proto je zadluženost minimální a věřitelské riziko zanedbatelné.
Na 10% stupni zadlužení se více podílejí závazky než úvěr.
Syntetické ukazatele

V tabulkách č.16 a 17 jsme použili ukazatele finanční analýzy konstruované
pro rychlou a komplexní informaci o hospodaření organizace. Jedná se o
rychlý test ( QUICK test) a pyramidální rozklad rentability. Rychlý test je
pokus o komplexní souhrn všech předešlých ukazatelů a přiřazení celkové
známky hospodaření jako třeba ve škole. Při akceptaci této metodiky je
IKEM v roce 1994 hodnocen 3- a do roku 1999 se polepšil na solidní 2.
Pyramidální rozklad je často používaná technika finanční analýzy. Vychází
z toho faktu, že jednotlivé ukazatele ne dost dobře hodnotí složitý
hospodářský proces a rozkládá komplexní ukazatel rentability do nižších
dílčích úrovní. Mezi ukazateli jsou pevné matematické a přibližné
ekonomické vazby, které zobrazují vliv nižších skupin ukazatelů na
rentabilitu celkem.
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Při samotném hodnocení konkrétních položek IKEMu dospíváme ke
stejným komentářům a interpretacím jako v předešlém textu, pouze
agregovaněji a rychleji než detailním rozborem. Rychlé testy i pyramidální
rozklady většinou pouze potvrdí hlavní závěry hlubších analýz.
Kapacita samofinancování

Vychází v tabulce č. 18 z komplexního hodnocení účetních toků a převodů
v provozní, investiční a finanční oblasti. V IKEMu je patrné , že kapacita
samofinancování se neustále zlepšuje. Kapacita se zvýšila v peněžních
tocích i převodech a to v každém roce. Z původních 38 mil. Kč v roce 1994
až na 152 mil. Kč v roce 1999. Do kladných čísel se dostala od roku 1997 i
celková změna disponibilních peněžních prostředků ( cash flow ze všech tří
hlavních činností).
Pracovní kapitál
v

Ukazatel finančního řízení ve formě Čistého pracovního kapitálu je hojně
využíván. Z širšího hlediska zobrazuje likviditu, solventnost a dobu obratu
současně. V IKEMu ukazuje tabulka č. 19, že čistý pracovní kapitál i jeho
poměr k oběžným aktivů se vyvíjí pozitivně. Cyklus pracovního kapitálu tzv.
(operační cyklus) má také ve vývoji pozitivní hodnocení, v roce 1999 se
natolik zlepšily doby obratu zásob, pohledávek a závazků ( v souhrnu ), že
operační cyklus klesl až do záporných hodnot.
Vliv změny cen

Přepočty ukazatelů tržeb a zisku indexem růstu a diskontované indexem
inflace ( dle oficiální míry vyhlášené CSU ) ukazují, že vývoj zisku a tržeb
ve stálých korunách by byl vyšší než nominální. V roce 1999 se vliv díky
nízké
inflaci neprojevuje. Český statistický úřad sleduje inflaci nejen celkovou, ale
i po jednotlivých tržních segmentech. Pravděpodobně by bylo lépe použít
inflaci ve zdravotnictví. Nominální indexy růstu očištěné o vliv inflace také
ukazují nižší reálný růst.
Analýza stálých aktiv a struktura kapitálu

V tabulkách č. 21 a 22 jsem provedl pro dokreslení analýzu stálých aktiv a
struktury kapitálu. Analýza přesně zobrazuje mohutnou investiční aktivitu v
minulých letech a ve struktuře dominantní roli produktivního investičního
majetku. Dokládá symptomaticky určité období života organizace, po kterém
by měla následovat cesta poklesu investiční aktivity ( extenzivní rozvoj ) a
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nastoupena cesta zvýšeného úsilí o vyšší využívání kapitálu a zvyšování
parametrů efektivnosti ( intenzívní rozvoj ).
Závěry a doporučení
Celkově lze po provedené analýze hodnotit ekonomický vývoj IKEMu
pozitivně. Lépe řečeno - ekonomika organizace se dobře adaptuje na externí
vlivy, dané naším nepříliš stabilním a efektivním systémem financování
zdravotnictví jako celku. Je to patrné zejména v těch obecně negativních jevech,
jako jsou extenzívní využití kapitálu, stagnující naturální produktivitě práce,
dlouhá doba obratu závazků a pohledávek a pod. Celkově z toho plyne, že
zvýšení efektivnosti organizace je ve velké míře závislé na vnějších faktorech
a v daleko menší míře na vlastním úsilí.
Vnější faktory lze ovlivnit pouze nepřímo lobováním u zřizovatele nebo
státu.Lobing by se měl zaměřit prioritně na možnosti zvyšování "výnosů, např.
na možnosti léčit nad rámec paušálů pacienty samoplátce, cizince nebo platby
přes nadstandardní zdravotní připojištění.
Z finanční analýzy vyplývá, že IKEM za posledních šest let dosáhl z
ekonomického hlediska výrazného pokroku zejména extenzivním rozvojem. V
posledních letech je patrná snaha a dílčí úspěchy v přechodu na rozvoj
intenzivní, což je celkový nezbytný trend do budoucnosti. Je potřeba se
postupně vyrovnávat s blokovaným oběhem oběžných prostředků, tj. rapidně se
snažit zejména o snížení doby obratu pohledávek. V oblastí nedobytných
pohledávek po pečlivém zvážení, zda za ně přeci jenom není možno něco získat,
je nutno vyčistit portfolio, v krajním případě odpisem pohledávek do Ostatních
nákladů. Trochu jiná je situace v Objemu závazků. Zde platí již výše zmíněné,
že totiž pokud nejsou závazky penalizovány, sankcionovány nebo alespoň
neodpovídají dobrým mravům, je výhodné je držet jako obchodní úvěr.
Ve výnosech hledat doplňkové zdroje ve výzkumu, grantech a platbách od
samoplátců. K tomu je nutné zlepšit marketingové mechanismy, například
vypisovat cílové odměny, motivovat nejen finančně , ale i morálně.
I v nákladových položkách ještě existuje prostor pro snižování, vidíme ho
hlavně ve zlepšování kontrolních mechanismů uvnitř organizace. Podle našeho
názoru je nutno podrobit důkladné revizi všechny smlouvy s externími
dodavateli. Podle zásady, že kdo platí, si diktuje podmínky, je možno získat
nižší ceny, diskonty, odbourat inflační doložky, získat výhodnější dodací,
servisní i reklamační podmínky.

V podmínkách IKEMu je třeba vyhlásit heslo Stop dalším nákupům,
Stop další kapitalizaci, zelenou investicím do lidí, jejich další motivaci
zejména racionálním využíváním techniky prostoru a kapitálu vůbec.
Další možností je efektivně využívat dočasně volné finanční zdroje na
termínované vklady.
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Samostatnou kapitolou , hodnou zvláštní ekonomické analýzy, je tzv.
vedlejší hospodářská činnost a o její mimoekonomické účinnosti lze s
úspěchem pochybovat.
Cesty k nápravě jsou minimálně tři. Lze možná činnost těchto těchto
útvarů racionalizovat, dále je možné hledat plnější využití kapacit
spoluprací s jinými institucemi v oboru zdravotnictví (např. cestou
společných dceřinných společností) nebo je prostě zrušit. To se týká zejména
Repro - grafického odd., asi to neplatí vzhledem k charakteru IKEMu na
činnost Vědecké lékařské knihovny.
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
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Výnosové položky IKEM
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4. ZÁVĚR.
Oblast finanční analýzy spojená s finančním účetnictvím představuje
nástroj pro vrcholové vedení organizace, ale i pro subjekty mimo organizaci.
Nemocnice jsou z tohoto pohledu specifickými subjekty, protože jejich
činnost není čistě podnikatelská. Činnost nemocnic je podrobena částečným
regulacím ze strany zřizovatele - veřejné správy. Takovými finančními
momenty jsou např.finanční dotace, regulované ceny výstupů a skutečnost, že
nejsou primárně zaměřeny na tvorbu zisku. Kvalitativní rozměr činnosti
nemocnice finanční analýza nemůže plně zachytit. I přes tato specifika a ne
čistě komerční charakter nemocnice je třeba zdůraznit, že i nemocnice se
chovají a budou chovat ve stále větší míře jako podnikatelské subjekty.
Finanční analýza jako nástroj řízení má smysl pouze tehdy, jestliže
vytvoří pomocí hodnocení a porovnávání ukazatelů na bázi účetních výkazů a
dalších informací nové informace, které mají větší nebo souhrnnější
vypovídací schopnost než primární údaje.Velice důležitou otázkou pro
finanční analýzu je z tohoto důvodu také přesnost a úplnost primárních údajů.
Zde je možno pouze konstatovat, že vzhledem k častým metodickým
změnám účetního systému ČR a ke specifickým změnám v příspěvkových
organizacích není vypovídací schopnost ukazatelů zcela zajištěna. V
konkrétním případě se analytik musí pokusit tuto okolnost částečně
eliminovat nebo ji respektovat při interpretaci.
Primárními výkazy, ze kterých se získávají údaje pro tvorbu ukazatelů
finanční analýzy, jsou bilanční výkazy stavových ( k určitému datu) a
tokových ( za určité období ) veličin, obecně nazývaných Rozvaha a
Výsledovka. Základním výkazem je rozvaha, bilance aktiv a pasiv
sledovaného subjektu. Z bilančního principu plyne, že aktiva a pasiva se musí
rovnat, případná nerovnost k datu je vyrovnávána ziskem nebo ztrátou na
straně aktiv. Výsledovka je potom odvozený výkaz, který rozvádí tvorbu
zisku nebo ztráty za určité období na bázi tokových veličin nákladů a výnosů.
Třetím výkazem, který bývá využíván je přehled peněžních toků (cash flow ).
Ten ovšem ,striktně vzato, je již výkazem analytickým, protože vyplývá
automaticky z předešlých výkazů.
Metodou finanční analýzy je využití klasických matematických
operací při porovnávání ekonomických veličin a interpretace výsledků.
Nástrojem finanční analýzy jsou většinou ukazatele poměrové, které
se vypočítávají vydělením jedné položky ( skupiny položek) jinou položkou (
skupinou položek ) z účetních výkazů. Mezi položkami musí existovat
ekonomická souvislost, která o analyzovaném subjektu něco vypovídá.
Konstrukce ukazatelů se v teoretické rovině standardizovala, bohužel není
zcela možné (i když se o to řada analytiků pokouší) standardizovat i jejich
optimální hodnoty. Ekonomická realita je velice komplikovaná, pro každou
organizaci specifická, a tak se určité optimum hodnot liší v čase i prostoru. S
výhodou se
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proto využívají časové trendy. Další subjektivní nevýhodou je skutečnost, že
pro průhlednost je nutno využívat ukazatelů na vysoké úrovni agregace.
Pokud totiž sestupujeme analyticky do nižších úrovní agregace, množí se
ukazatele geometrickou řadou.
Pro účely této práce doporučuji využít Rozvahu a Výsledovku ve
zkráceném rozsahu, určenou zákonem pro rozpočtové a příspěvkové
organizace. Jde o standardní výkazy ROPO 3-02 a ROPO 4-02, další
doplňkové interní účetní a statistické dokumenty, dílčí ad hoc vyžádané
informace apod. Pro tvorbu poměrových ukazatelů bylo nutno i z těchto
výkazů některé položky agregovat z důvodu zapracování do modulu
finanční analýzy vytvořeného pro počítačové zpracování.
Podle výše popsaných postupů a za použití Finanční analýzy -(Harna )
jsem zpracoval finanční analýzu IKEM Praha za léta 1994 -1999.
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