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Abstrakt: Bankrotné modely sú prostriedkom beºne pouºívaným pri klasikácii riem na zdravé a na tie ohrozené bankrotom. Práca rozoberá nieko©ko teoretických
aspektov tvorby modelu, ako je pouºitá metóda tvorby, testovania a spôsob merania
úspe²nosti modelu, a poukazuje na naj£astej²ie problémy, ktoré autor modelu musí
rie²i´. Na príklade rodiny najznámej²ích bankrotných modelov E. Altmana ukazuje
vývoj modelu v £ase a spôsob, akým odpovedal na kritiku ním pouºitej metodiky.
Práce ¤alej rozoberá modely vytvorené v eskej republike a na Slovensku.
K©ú£ové slová: Bankrotné modely, Altman, Indexy IN

Abstrakt (£esky): Bankrotní modely jsou prost°edkem b¥ºn¥ pouºívaným p°i klasikaci rem na zdravé a na ty ohroºené bankrotem. Práce rozebírá n¥kolik teoretických
aspekt· tvorby modelu, jako je pouºitá metoda tvorby, testování a zp·sob m¥°ení
úsp¥²nosti modelu, a poukazuje na nej£ast¥j²í problémy, které autor modelu musí °e²it. Na p°íkladu rodiny nejznámej²ích bankrotních model· E. Altmana ukazuje vývoj
modelu v £ase a zp·sob, jakým se vyspo°ádal s kritikou jím pouºité metodiky. Práce
dále rozebírá bankrotní modely vytvo°ené v eské republice a na Slovensku.
Klí£ová slova: Bankrotní modely, Altman, Indexy IN

Abstrakt (anglicky): Bankruptcy prediction models are commonly applied to distinguish failing companies from non-failing companies. This work discusses theoretical
background of bankruptcy model construction such as method of analysis, testing,
and measuring model accuracy, and shows common problems that model author has
to deal with. Using the most famous Altman's models as an example, we examine
evolution of these models in time and Altman's reactions to criticism of his assumptions and used methods. We also present models created in the Czech Republic and
Slovakia.
Keywords: Bankruptcy prediction models, Altman, Indices IN
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Kapitola 1

Úvod
udstvo sa uº oddávna zaujíma o budúcnos´. Kaºdá £innos´ sa spája s rizikom neúspechu, ktorý v mnohých prípadoch mohol by´ fatálny. Uº od nepamäti sa preto ©udia
snaºia predvída´, ako ich £innos´ dopadne. Napríklad v starom Grécku bola váºená
ve²tiare¬ v Delfách, ktorú nav²tevovali vysoko postavení ²tátnici, ke¤ chceli pozna´
svoj osud. Z neskor²ej doby sú napríklad populárne predpovede Nostradama. Popularitu ve²tenia je moºné pozorova´ do sú£asnosti, ke¤ ved©a inzerátov ponúkajúcich
sluºby ve²tcov na stránkach novín nachádzame kaºdodenné horoskopy.
Ve²tenie v²ak nie je najistej²í spôsob predpovedania budúcnosti tak sa ©udia snaºia
o predikciu budúcnosti aj inými spôsobmi. Jedným zo takýchto spôsobov sú napríklad
modely a simulácie. Moºný priebeh budúcnosti sa vyskú²a na papieri, prípadne v
po£íta£i, a predpokladá sa, ºe skuto£nos´ prebehne podobným spôsobom.
V tejto práci sa budeme venova´ jednému zo spôsobov predpovedania budúcnosti.
Zameriame sa v²ak iba na jednu sféru £innosti a to na podnikanie a predpove¤ obmedzíme na rozhodovanie, £i rmu v najbliº²om období postihne bankrot. Predpoveda´
bankrot rmy dostato£ne spo©ahlivo a dostato£ne v£as je úlohou bankrotných modelov.
V nasledujúcej kapitole predstavíme bankrotné modely, ciele ich pouºitia, ich obmedzenia. Tieº predstavíme základné metódy testovania a hodnotenia úspe²nosti modelu a porovnávania výsledkov rôznych modelov.
V tretej kapitole popí²eme základné metódy tvorby bankrotných modelov od historických aº po sú£asné, pri£om spomenieme predpoklady, ktoré pouºívajú, ich obmedzenia a uvedieme príklady modelov vytvorených rôznymi metódami.
tvrtá kapitola bude venovaná najznámej²ej a najpouºívanej²ej rodine bankrotných modelov od profesora Edwarda Altmana. Jeho model Z-skóre sa stal prakticky
synonymom pre bankrotné modely a je pouºívaný po celom svete. Tvorcovia modelov
dodnes pouºívajú metódy, ktoré prvý krát pri tvorbe pouºil práve on. V tejto kapitole
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predstavíme proces tvorby Altmanových modelov a ich vývoj v £ase.
Piata kapitola sa venuje modelom pouºívaným a vyvinutým na území eskej republiky a Slovenska. Tieto modely boli vytvorené s oh©adom na situáciu v domácej
ekonomike a dá sa o nich predpoklada´, ºe budú pre pouºitie u nás úspe²né.
Záver práce, okrem zhrnutia, otvára ¤al²ie smery skúmania bankrotných modelov,
vhodné ako témy pre ¤al²ie bakalárske a diplomové práce.
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Kapitola 2

Bankrotné modely v²eobecne
2.1

Cie© a pouºitie bankrotných modelov

Bankrotný model je systematický spôsob, ako predpoveda´ zlyhanie rmy pouºitím
nan£ných údajov. Ide o klasikáciu riem na prosperujúce a upadajúce, s prípadnou  ²edou zónou neur£itých riem. Záujem na predpovedaní bankrotu majú rôzne
skupiny osôb, £i uº aby bankrotu predi²li, alebo aby ním boli miernej²ie zasiahnutí.
Vedenie rmy, ktorá je klasikovaná ako bankrotujúca, sa môºe pokúsi´ odvráti´ bankrot vhodnými rozhodnutiami. Majitelia rmy môºu skúsi´ vymeni´ vedenie. Veritelia budú ma´ záujem na predpovedi úpadku, aby sa pripravili na nesplatenie svojich
poh©adávok. Potenciálni veritelia sa môºu pri rozhodovaní, komu poºi£a´, opiera´ o
výsledky bankrotného modelu.
Bankrotných modelov existuje ohromné mnoºstvo. Preh©ad (14) zmie¬uje vy²e
150 rôznych modelov. V praxi sa samozrejme nepouºívajú vºdy v²etky. Pri pouºití
modelu je potreba napríklad sledova´, pre aké rmy je model ur£ený (niektoré modely
sú ur£ené pre banky, niektoré pre výrobné spolo£nosti, existujú dokonca modely ur£ené na hodnotenie internetových riem), pre ktorý región bol vytvorený a vºdy pri
výbere modelu hrajú dôleºitú úlohu osobné preferencie uºívate©a. Najpopulárnej²ie
modely v²ak môºu skrýva´ potenciálny problém, pretoºe spolo£nosti sa môºu snaºi´
o manipuláciu údajov, aby si zlep²ili klasikáciu (aktivita známa tieº pod názvom
 window dressing (10)).
Bankrotné modely bývajú jednoduché na pouºitie. V mnohých prípadoch sa dajú
nájs´ na Internete kalkula£ky, ktoré po zadaní údajov o rme spo£ítajú výsledky
vybraného modelu. Ako príklad môºeme uvies´ (1), ktorá po£íta výsledky pod©a najznámej²ieho bankrotného modelu  Altmanovho Z skóre.
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2.2

Obmedzenia modelov

Pri výbere a pouºívaní bankrotného modelu je potrebné da´ si pozor na obmedzenia
daného modelu. Je nutné zisti´, £i bankrotný model bol vybudovaný s oh©adom na
situáciu, v ktorej ho chceme pouºi´. Je nezmyselné pouºíva´ na ohodnotenie modernej
európskej internetovej spolo£nosti model vytvorený pre americké výrobne spolo£nosti
z polovice minulého storo£ia.
Pri výbere modelu je preto potrebné sledova´ hlavne nasledujúce znaky:

•

Je model ur£ený pre druh spolo£nosti, ktorý skúmam?

•

Je model relevantný pre danú geograckú oblas´?

•

Je model relevantný pre sú£asnos´ (prípadne pre skúmané obdobie)?

•

Mám vstupné údaje pre model?

Bankrotné modely sa spravidla vytvárajú pouºitím údajov spolo£ností, ktoré uº
skrachovali. Výber týchto spolo£ností je jedným zo zásadných faktorov, ktoré model ovplyv¬ujú. Pokia© je výber spolo£ností pri tvorbe modelu jednostranný (pretoºe
tvorca modelu chce vybudova´ model pre ²pecické odvetvie), je pravdepodobné, ºe
model bude relevantný iba pre dané odvetvie. Rovnako to súvisí aj s ve©kos´ou spolo£nosti  model vytvorený pre ve©ké spolo£nosti len ´aºko bude plati´ v podmienkach
malých riem, napríklad preto, ºe u ve©kých spolo£ností sú bankroty menej £asté (2).
Podmienky pre podnikanie sa v jednotlivých £astiach sveta lí²ia, preto sa lí²ia
aj bankrotné modely v rôznych £astiach sveta. Najznámej²ie sú modely vytvorené
v Spojených ²tátoch amerických, ale mnohé krajiny majú modely vytvorené s oh©adom
na domáce prostredie danej krajiny. Známe sú modely pochádzajúce zo Spojeného
krá©ovstva (preh©ad niektorých môºeme nájs´ v (31)). V prípade eskej republiky sú
známymi modelmi Indexy dôveryhodnosti manºelov Neumaierových.
Podmienky pre rmy sa menia aj v £ase. Vytvárajú sa nové odvetvia, staré zanikajú. Rovnako sa mení aj relevancia modelov. Staré modely sú prepracované a
vznikajú nové modely, niekedy pouºitím nových techník. Pre dosiahnutie najlep²ích
výsledkov je teda vhodné pouºíva´ dostato£ne aktuálne modely. Také, ktoré e²te nie
sú zastarané, ale uº sú dostato£ne overené.
Pri pouºití modelu je potrebné da´ si pozor na moºnos´, ºe v prípade nepriaznivého výsledku, tento sa stane sebaspl¬ujúcim. V prípade verejne obchodovate©ných
podnikov je toto riziko obzvlá²´ ve©ké a audítori v niektorých prípadoch nezverejnia
prípadné svoje pochybnosti o schopnosti podniku preºi´ (21).
al²ou vecou, ktorá môºe výrazne ovplyvni´ pouºite©nos´ výstupu modelu, sú
vstupné dáta. Do modelu dosadzujeme nan£né údaje rmy, vä£²inou získané z ú£tovníctva. Formát a obsah ú£tovných výkazov v²ak môºe by´ rozdielny od formátu
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pouºitého pri tvorbe modelu. To platí najmä pri modeloch vytvorených pre inú krajinu
ako je krajina hodnotenej spolo£nosti. Je preto nutné pouºi´ £o najlep²iu aproximáciu
poºadovaného údaju. V niektorých prípadoch sa ako vstup bankrotného modelu pouºíva pomerový ukazovate©. V tom prípade je potrebné vedie´, £i sa dáta dosadzujú v
celých percentách alebo v desatinných £íslach. Je dokonca moºné, ºe v rámci jedného
modelu sa pouºívajú obidva typy vstupov (5).
Samostatným problémom je pravdivos´ dát. Je zrejmé, ºe pokia© dostaneme nepravdivé dáta, nie je moºné o£akáva´ správne výsledky. Je v²ak zaujímavé, ºe v niektorých prípadoch dokázal bankrotný model predpoveda´ problémy riem pouºívajúcich
 kreatívne ú£tovníctvo skôr, ako to dokázali ratingové agentúry (6).
Okrem bankrotných modelov poznáme e²te bonitné modely. S bankrotnými modelmi majú spolo£né to, ºe hodnotia nan£né zdravie podniku na základe nan£ných
ukazovate©ov. Nie sú v²ak primárne ur£ené na rozlí²enie bankrotujúcich a nebankrotujúcich spolo£ností. Ich pouºitie je viac zamerané na ur£enie úspe²nosti riem neº
na predikciu bankrotu. Medzi populárne modely pouºívané v eskej republike a na
Slovensku patria Kralicekov QuickTest, index IN99 a Gur£íkov G-Index. V tejto práci
sa sústredíme výhradne na bankrotné modely a bonitnými sa nebudeme zaobera´.

2.3

Úspe²nos´ predikcie modelu

Hodnotenie úspe²nosti predikcie modelu je moºné robi´ pod©a percent chybných zaradení, ktoré model spôsobí. Chyby modelu sú dvoch druhov - chyby prvého druhu a
chyby druhého druhu.

Predikované zaradenie

Skuto£né zaradenie

Bankrotujúca

Nebankrotujúca

Bankrotujúca

Správne zaradenie

Chyba prvého druhu

Nebankrotujúca

Chyba druhého druhu

Správne zaradenie

Tabu©ka 2.1: Druhy chýb.

Chyby prvého druhu spôsobujú, ºe bankrotujúcu rmu prehlásime za zdravú. To
môºe spôsobi´ stratu, pokia© sa pod©a výsledku modelu rozhodujeme o tom, £i danej
rme poºi£iame peniaze (£i si od nej nakúpime dlhopisy). Tomuto typu chyby sa tieº
hovorí kreditné riziko

(8).

Pri chybe druhého druhu zdravú rmu klasikujeme ako upadajúcu. V tomto prípade ak odmietneme poºi£a´ danej rme peniaze, pripravujeme sa o moºný zdroj
budúcich príjmov. V prípade, ºe je na²a klasikácia zverejnená, klasikovanej spolo£nosti hrozí strata dobrej povesti a na²a klasikácia sa môºe sta´ sebanapl¬ujúcim sa
proroctvom. Chybám druhého typu sa niekedy hovorí komer£né riziko (8).
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V²eobecne sa chyby prvého druhu (bankrotujúca rma klasikovaná ako nebankrotujúca) povaºujú za drah²ie ako chyby druhého druhu (14, 5).
Pri hodnotení modelu musíme bra´ do úvahy oba druhy chýb. Keby sme zis´ovali
napríklad iba chyby druhého druhu, model, ktorý v²etky spolo£nosti klasikuje ako
bankrotujúce, by pod©a ná²ho hodnotenia bol ideálnym modelom, pretoºe chýb prvého
druhu sa nedopú²´a. Podobne sa model, ktorý klasikuje v²etky rmy ako úspe²né,
nedopú²´a chýb druhého druhu.
Výstupom mnohých modelov je £íslo, ktoré je porovnávané s hrani£nou hodnotou. Pod©a vz´ahu výstupu a hrani£nej hodnoty spolo£nos´ klasikujeme. Na ur£enie
vhodnej hranice a na vizuálnu reprezentáciu diskrimina£nej sily modelu sa pouºíva
ROC krivka (obrázok 2.1).
Jeden z variantov ROC krivky má na jednej osi percentuálne zastúpenie chýb
prvého typu a na druhej chýb druhého typu. Body na krivke ur£ujú percentuálne
zastúpenie chýb jednotlivých druhov pri rôznej hodnote hranice. Krivka je klesajúca.
Pri zmene hranice sa zniºuje po£et chýb jedného druhu a pribúdajú chyby opa£né.
Pre model, ktorý klasikuje spolo£nosti ideálne, ROC krivka by bola totoºná s osami
grafu. Pre model, ktorý nedokáºe rozlí²i´ upadajúce rmy od neupadajúcich (nediskriminujúci model), je krivkou priamka od sto percent chýb prvého druhu k sto
percentám chýb druhého druhu.

Obr. 2.1: ROC krivka. Zdroj: (8)

Ku ROC krivke môºeme priradi´ Giniho koecient, ktorý nám dáva £íselné vyjadrenie diskriminácie modelu. Giniho koecient zistíme z grafu ako pomer plochy medzi
krivkou znázor¬ujúcou ná² model a krivkou znázor¬ujúcou nediskriminujúci model
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ku ploche pod krivkou nediskriminujúceho modelu (8). Na obrázku 2.1 je to pomer
ºltej oblasti k celému trojuholníku. Tento koecient sa pohybuje v rozmedzí od nuly
po jedni£ku. Dobre fungujúce modely, ktoré majú ROC krivku blízko pri osiach, majú
Giniho koecient blízky jednej. Naopak málo rozli²ujúce modely ho majú blízky nule.
Mnohí autori ako ukazovate© úspe²nosti ich modelu pouºívajú práve iba percento
správnych zaradení bankrotujúcich a nebankrotujúcich riem (£i uº kaºdých zvlá²´
alebo spolo£ne). Je samozrejme ºiadané, aby mal model percento správnych zaradení £o najvy²²ie. Model, ktorý má percentuálnu úspe²nos´ 50 % nie je lep²í ako
náhodne klasikujúci model  taký, ktorý zaradí rmu pod©a toho, ktorou stranou
nahor dopadne hodená minca. Pokia© model ur£í správne menej ako pä´desiat percent spolo£ností, autor by mal uvaºova´ o výmene výsledkov klasikácie. Model, ktorý
konzistentne nesprávne klasikuje 99 % riem je rovnako dobrý ako model, ktorý 99
% riem klasikuje správne, akurát je potrebné oto£i´ výsledok klasikácie.
Av²ak ani vysoké percento úspe²nosti pri klasikácií nemusí zaru£ova´, ºe pouºitím
daného modelu správne klasikujeme spolo£nos´. Percento úspe²nosti totiº udáva, s
akou pravdepodobnos´ou model ozna£í rmu za bankrotujúcu, pokia© skuto£ne bankrotujúcou je. Pri hodnotení rmy nás ale zaujíma opa£ná pravdepodobnos´  ako
je pravdepodobné, ºe rma zbankrotuje, pokia© ju model za bankrotujúcu ozna£il.
Táto sa môºe ve©mi výrazne lí²i´ od percenta správnej klasikácie a závisí na podieli
bankrotujúcich spolo£ností medzi v²etkými existujúcimi spolo£nos´ami.
Tento fakt je zna£ne neintuitívny, ako ukazuje známy experiment v oblasti medicíny. V tomto experimente bol pred lekárov postavený nasledovný problém:  Ak
viete, ºe test na rakovinu má v prípade rakoviny 80-percentnú úspe²nos´ a v prípade,
ºe pacient rakovinu nemá, tak v 9,6 % prípadov dostanete pozitívny výsledok (£iºe
úspe²nos´ 90,4 percent) a zo v²etkých testovaných pacientov má jedno percento rakovinu, aká je pravdepodobnos´, ºe pacient s pozitívnym testom rakovinu skuto£ne
má? Iba pätnás´ percent lekárov získalo správnu odpove¤, ktorou je, ºe h©adaná
pravdepodobnos´ je iba

7, 8

% (36).

Mnoho bankrotných modelov má úspe²nos´ podobnú úspe²nosti testu v predchádzajúcom príklade. Práve preto je potrebné by´ opatrný pri odvodzovaní záverov
zaloºených na výsledkoch testov bankrotného modelu. Týmto poh©adom na aplikáciu
modelu sa zaoberá Altman v modeli ZETA-Skóre (5), kde ur£uje apriórnu pravdepodobnos´ bankrotu (percento riem, ktoré bankrotujú) a manºelia Neumaierovi v
modeli IN05 (25), kde uvádzajú ºe pravdepodobnos´ bankrotu, pokia© ich model zaradí rmu medzi bankrotujúce, je 97 percent. Neuvádzajú v²ak postup výpo£tu tejto
hodnoty.
Úspe²nos´ bankrotného modelu a zníºenie chybných klasikácií je moºné dosiahnu´
zavedením ²edej zóny. Ide o pásmo hodnôt výstupu z bankrotného modelu, v ktorom
bankrotný model o zdraví rmy nehovorí ni£. Príli² ²iroká ²edá zóna v²ak môºe u£ini´
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model nepouºite©ným, pokia© do nej spadne výrazne ve©ké percento podnikov (ako
príklad uve¤me model CH-Index od Chrastinovej, ktorý, pod©a meraní Koptu (19),
do ²edej zóny klasikuje viac ako devä´desiat percent podnikov.

2.4

Testovanie modelu

Testovanie modelu znamená zisti´ percentuálne zastúpenie chýb prvého a chýb druhého druhu. Slúºi napríklad na porovnávanie modelov. Model s men²ím percentom
chýb môºeme povaºova´ za lep²í. Na to potrebujeme dáta, ktorých klasikácia je
známa.
Niektoré ²túdie na testovanie modelu pouºívajú Lachenbruchovu metódu, nazývanú tieº

jackknife

(20). V tejto metóde sa zo vstupných dát vyberie jedna poloºka

a na nej sa otestuje jej zaradenie. Toto sa opakuje, kým sa takto neotestujú v²etky
poloºky. Model sa teda testuje na dátach, pomocou ktorých bol vytvorený. V prípade
malého mnoºstva dát je táto metóda £asto nutná.
V prípade dostatku dát je vhodné dáta rozdeli´ na dve £asti  na trénovaciu a
na testovaciu mnoºinu. Model sa vytvorí na trénovacej £asti a klasikujú sa nim poloºky testovacej £asti. Táto metóda, na rozdiel od predchádzajúcej, netrpí problémom
 preu£enia  príli²nou viazanos´ou na trénovacie dáta, ktorá v²ak zhor²uje schopnos´
klasikova´ nové dáta.
Pri trénovaní je vhodné vybera´ si dostato£ne rozmanité dáta (samozrejme s oh©adom na zamý²©ané pouºitie modelu). Ako príklad nevhodného výberu dát môºe slúºi´
historka z vojenského prostredia, kde armáda poºadovala automatický systém, ktorý
by rozpoznal, £i sa v okolí nachádza tank. Vytvorený klasikátor (v tomto prípade
pouºitím neurónových sietí) dosahoval na vstupných dátach stopercentnú úspe²nos´.
Rovnako ju dosahoval na £asti vstupných dát, na ktorých nebol natrénovaný. Pri
¤al²om testovaní sa v²ak zistilo, ºe na ¤al²ích dátach podáva výsledky podobné náhodným, £o bolo záhadou, aº pokým si niekto nev²imol, ºe v pôvodných dátach bol
vºdy obrázok tanku pri zamra£enom po£así a obrázky bez tankov boli slne£né (13).
Klasikátor ur£oval nie£o úplne iné, ako bolo zamý²©ané. V prípade tvorby modelov môºe nasta´ podobná situácia, ak budeme ma´ napríklad dáta bankrotujúcich
podnikov z decembra a zdravých podnikov z februára.
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Kapitola 3

Metódy tvorby
Bankrotné modely môºeme deli´ na kategórie pod©a nieko©kých kritérií. Základným
kritériom je ich typ, £o je naj£astej²ie spôsob, akým boli vytvorené. Naj£astej²ie pouºívané bankrotné modely patria do jednej z nasledujúcich skupín

•

Jednorozmerné podielové modely

•

Diskrimina£ná analýza

•

Logistická analýza

•

Probitová analýza

•

Neurónové siete

3.1

Jednorozmerné podielové modely

Podielové modely boli ve©mi ob©úbené do konca ²es´desiatych rokov dvadsiateho storo£ia, ke¤ boli nahradené viacrozmernými modelmi. Tieto modely pouºívajú na oddelenie bankrotujúcich a nebankrotujúcich spolo£ností podielové ukazovatele z nan£nej
analýzy s ktorými pracujú nezávisle. Pouºitie takéhoto modelu je ve©mi jednoduché
 pre danú rmu sa spo£íta nieko©ko pomerových ukazovate©ov. Kaºdý ukazovate©
má ur£enú hranicu. Pokia© je hodnota ukazovate©a na jednej strane od tejto hranice, rma sa ozna£í ako krachujúca, pokia© na druhej, rma sa ozna£í ako úspe²ná.
Pokia© prevaºujú ukazovatele na krachujúcej strane, rma sa ozna£í za krachujúcu.
Pokia© prevaºujú ukazovatele na úspe²nej strane, ozna£í sa za úspe²nú. Tvorba modelu v tomto prípade spo£íva najmä vo vybraní pouºitých pomerových ukazovate©ov
v ur£ení hraníc pre jednotlivé ukazovatele.
Podielové ukazovatele sa za£ínajú skúma´ koncom devätnásteho storo£ia, ale aº
zriadenie Federálneho rezervného systému a schválenie federálnych predpisov o dani z
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príjmu v Spojených ²tátoch amerických spôsobilo zvý²enie dostupnosti a kvality údajov vo nan£ných výkazoch. To umoºnilo Alexandrovi Wallovi roku 1919 vyda´ dielo
 Study of Credit Barometrics , v ktorom prezentoval sedem pomerových ukazovate©ov od 981 riem a roztriedil ich pod©a pôsobiska rmy a odvetvia a spopularizoval
my²lienku pouºitia viacerých ukazovate©ov miesto jedného podielu ako absolútneho
kritéria (16).
Nasledovalo mnoºstvo ²túdií, ktoré skúmali pomerové ukazovatele prosperujúcich
a krachujúcich riem a snaºili sa nájs´ ukazovatele, ktoré by boli najvhodnej²ie pre
oddelenie krachujúcich a fungujúcich spolo£ností. Tieto ²túdie sa rôznili v po£te skúmaných spolo£ností a v po£te testovaných pomerových ukazovate©ov.
V roku 1930 bola publikovaná ²túdia na University of Illinois, ktorá porovnávala
dvadsa´²tyri ukazovate©ov a z nich vybrala osem najlep²ích. Na to nadviazali Smith
a Winakor a porovnaním ukazovate©ov ¤al²ích neúspe²ných riem zistili ºe ukazovate©om, ktorý odde©ujú prosperujúce a upadajúce rmy je pomer pracovného kapitálu
k celkovým aktívam.

al²ím vysoko vypovedajúcim ukazovate©om bola beºná likvi-

dita (current ratio), ktorá je pomerom medzi krátkodobými aktívami a krátkodobými
dlhmi (14).
Významnou ²túdiou pomerových ukazovate©ov je £lánok  Financial Ratios As Predictors of Failure od Williama Beavera (10) v ktorom preskúmal tridsa´ pomerových
ukazovate©ov na vzorke 79 dvojíc riem Táto ²túdia bola predzves´ou ¤al²ích metód,
ktoré s jednotlivými pomerovými ukazovate©mi pracovali.
Výhodou jednorozmerných modelov bola ich jednoduchos´. Nevýhodou bolo, ºe
takýto model nezoh©ad¬oval rôznu dôleºitos´ jednotlivých ukazovate©ov ani ich vzájomné závislosti.

3.2

Diskrimina£ná analýza

V diskrimina£nej analýze predpokladáme, ºe máme
máme

k

n

objektov (riem) a pri kaºdom

údajov a potrebujeme ich roztriedi´ do kategórií (preºije/nepreºije).

Pre kaºdú kategóriu

i

existuje nejaké pravdepodobnostné rozdelenie údajov o ob-

jektoch, ktoré do nej patria (v na²om prípade predpokladáme normálne rozdelenie).
Toto je vä£²inou neznáme a my ho odhadujeme z trénovacích dát.
Potom máme moºnos´ vo©by rozhodovacieho kritéria (pod©a £oho sa budeme rozhodova´, do ktorej kategórie zaradíme objekt). Pre nás sú najzaujímavej²ie Bayesovské
kritérium a tieº £asto pouºívané kritérium maximálnej vierohodnosti.
Pri kritériu maximálnej vierohodnosti spo£ítame pre objekt, ktorý chceme klasikova´ pravdepodobnos´, ºe má dané údaje, pokia© patrí do kategórie

i

pre kaºdú

kategóriu a zaradíme ho do kategórie, pri ktorej je tá pravdepodobnos´ najvä£²ia.
Pri Bayesovskom kritériu berieme do úvahy e²te apriórnu pravdepodobnos´, ºe ob-
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Discriminant

Logit

Probit

Neural

Ot-

analysis

analysis

analysis

networks

her

1960's

2

0

0

0

1

1970's

22

1

1

0

4

1980's

28

16

3

1

7

1990's

9

16

3

35

11

2000's

63

36

7

40

26

Tabu©ka 3.1: Po£ty modelov v jednotlivých obdobiach pod©a typu. Zdroj (14).

jekt do danej triedy patrí (v na²om prípade percento zbankrotovaných riem). Ako
sme videli, tento odhad môºe výrazne ovplyvni´ výsledky klasikácie. Pokia© predpokladáme, ºe bankrotujúcich a nebankrotujúcich riem je pribliºne rovnako ve©a,
kritérium maximálnej vierohodnosti a Bayesovské kritérium dávajú rovnaké výsledky.
Pri tvorbe modelu v diskrimina£nej analýze sa snaºíme minimalizova´ stratu vzniknutú chybným zaradením objektov do nesprávnej skupiny. Strata je funkcia, ktorá
hovorí, ako ve©mi nám u²kodí, ke¤ objekt kategórie

i

zaradíme do kategórie

j.

Ak

pouºijeme stratu jednotkovú, znamená to, ºe budeme minimalizova´ po£et nesprávne
zaradených objektov. Do modelu v²ak môºeme pomocou zmeny stratovej funkcie prida´ preferenciu, ktoré chyby (prvého £i druhého druhu) povaºujeme za prijate©nej²ie.
 Bayesovské kritérium minimalizuje celkovú strednú stratu vzniknutú nesprávnou klasikáciou pre konkrétne ohodnotenie £iastkových strát (33).
Ako výstup diskrimina£nej analýzy chceme získa´ lineárnu transformáciu vektoru
údajov, ktorá £o najlep²ie umoºní rozlí²i´ medzi objektami rôznych kategórií (chceme
nájs´ rovnicu, do ktorej dáme ukazovatele) a ke¤ ju nájdeme, tak h©adáme hranicu,
ktorá minimalizuje po£et nesprávne klasikovaných objektov. Najjednoduch²ím rie²ením, ktorý pouºívajú tvorcovia modelov, a ktoré potom prezentujú v £lánkoch je
pouºitie ²tatistického softvéru, ktorý v²etku prácu vykoná za nás.
Najznámej²ie bankrotné modely sú vyrobené diskrimina£nou analýzou, rovnako
ako pouºívané modely pochádzajúce z eskej republiky a Slovenska. Diskrimina£ná
analýza bola najpopulárnej²ia v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého
storo£ia. Koncom osemdesiatych rokov ju za£ala vytlá£a´ logitová a probitová analýza
a v devä´desiatych sa najpopulárnej²ou metódou stali neurónové siete (tabu©ka 3.1).
Výsledok diskrimina£nej analýzy sa podobá výsledku, aký by sme dostali z neurónovej siete obsahujúcej jeden neurón (perceptron).
Diskrimina£ná analýza ma výhodu, ºe sa ©ahko pouºije a dáva ve©mi dobré výsledky. Nevýhodou sú jej predpoklady: kategórie sú jasne oddelené a neprekrývajúce
sa, údaje v rámci jednotlivých kategórií sú majú normálne rozdelenie, kovarian£ná
matica pre vektory údajov v oboch kategóriách je rovnaká a je známa apriórna pravdepodobnos´ jednotlivých kategórií (8).
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3.3

Logitová a probitová analýza

Probitová a logitová analýza slúºia, rovnako ako diskrimina£ná analýza, na kategorizáciu objektov do skupín na základe vektoru známych údajov. Na rozdiel od diskrimina£nej analýzy sa v²ak dajú pouºi´ iba na delenie do dvoch skupín. Ukáºeme
si najprv, ako funguje probitová analýza. Vysvetlenie a pouºité zna£enie sú prevzaté
z (7).
Majme objekty a pri kaºdom vektor údajov
nech je veli£ina

Y

~x a jeho zaradenie do jednej zo skupín

nadobúdajúca hodnoty nula alebo jedna. V prípade riem bude vek-

torom údajov nejaká sústava nan£ných ukazovate©ov a

1

ak rma preºije a hodnotu

0

ak nepreºije. Ako

Q0

Y

bude nadobúda´ hodnotu

ozna£íme index

Q0 = γ0 + γ1 x1 + γ2 x2 + . . . + γk xk
ktorý zh¯¬a vplyv veli£ín (u nás ukazovate©ov) na zaradenie objektu do príslu²nej
skupiny. Na za£iatok predpokladajme, ºe koecienty
ºe objekt zaradíme do kategórie

Q0 > I .

1

ak

0

Q

γi

sú známe. Predpokladajme,

prekro£í ur£itú prahovú hodnotu

I,

£iºe ak

Tento prah v²ak nemusí by´ pre kaºdý objekt rovnaký, preto ve©kos´ tohto

prahu povaºujeme za náhodnú veli£inu. V probitovej analýze vychádzame z toho,
ºe tento prah má normálne rozdelenie

I ∼ N (µ, σ 2 ).

Podmienenú pravdepodobnos´

zaradenia do kategórie jedna ak nám u objektu vy²iel index

0



P (I < Q ) = P
kde

Φ

I −µ
Q0 − µ
<
σ
σ



je distribu£ná funkcia normálneho rozdelenia

Q=

Q0 − µ
σ



N (µ, σ 2 )

a


=Φ

Q0

je potom

= Φ(Q),

Q0 − µ
= β0 + β1 x1 + . . . βk xk .
σ

V probitovej analýze teda po£ítame pravdepodobnos´ zaradenia do skupiny jedna
(rma preºije) ako

P = Φ(β0 + β1 x1 + . . . βk xk ).
Na to aby sme mohli spo£íta´ pravdepodobnos´ zaradenia do kategórie jedna by
sme samozrejme potrebovali pozna´ koecienty

β.

Tie zistíme z trénovacích dát me-

tódou maximálnej vierohodnosti.
Majme

n

objektov a pre objekt

i

máme známe hodnoty

dajme ich tak, aby na za£iatku (prvých
ºe nám z hodnôt

xij

vy²li hodnoty

Pβ (Y ) =

m
Y

Y

m)

boli objekty s

Yi , xi1 , . . . xik .

Yi = 1.

je potom

Φ(Qi ) ×

i=1

n
Y

(1 − Φ(Qi )),

i=m+1
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Usporia-

Pravdepodobnos´,

kde

Qi = β0 + β1 x1 + . . . βk xk .
Pravdepodobnos´
poznáme hodnoty

Pβ (Y )

závisí na hodnotách

βi .

Ke¤ºe máme trénovacie dáta a

Y , musí by´ táto pravdepodobnos´ £o najvä£²ia. Hodnoty β

preto tak, aby sme

Pβ (Y )

volíme

maximalizovali.

V probitovej analýze sa predpokladá, ºe prah

I

má normálne rozdelenie. Logitová

analýza sa od probitovej analýzy lí²i tým, ºe sa predpokladá, ºe prah má logistické
rozdelenie a v analýze funkciu
rozdelenia

N (0, 1))

Φ

(distribu£ná funkcia ²tandardizovaného normálneho

nahradíme distribu£nou funkciou ²tandardizovaného logistického

rozdelenia

L=
Funkcie

Φ

a

L

1
πx
−√
3

1+e

.

sú si podobné, preto dávajú probitová a logitová analýza podobné

výsledky.
Priekopníkom vyuºitia logitovej metódy na tvorbu bankrotného modelu bol James
Ohlson v roku 1980 (26). Nebol síce prvým, kto pouºil logitovú analýzu na analýzu
nan£ných údajov, predchádzajúce ²túdie sa v²ak bu¤ zaoberali pouºitím na údaje
od bánk, prípadne ich autori nepublikovali.
Ohlson zostavil model pouºitím deviatich ukazovate©ov, pri£om kritériom ich výberu bola jednoduchos´. Rovnako zdôvodnil aj výber logistickej funkcie (26).
 Pre neexistenciu teórie bankrotu, neexistuje jednoduché rie²enie problému vybra´ vhodnú triedu funkcií

P.

Z praktického h©adiska, £o môºe

£lovek urobi´, je vybra´ si na základe výpo£tovej a interpreta£nej jednoduchosti. Jednou takou funkciou je logistická funkcia
a tieº
 Model je teda jednoduché interpretova´ a to je jeho hlavná (a moºno
jediná) prednos´ .
Výhodou logitovej aj probitovej analýzy je, ºe na rozdiel od diskrimina£nej analýzy
nerobí ºiadne predpoklady o pravdepodobnostnom rozdelení nezávislých veli£ín. Nepotrebuje normálne rozdelenie nezávislých veli£ín, nepotrebuje rovnaké matice rozptylu pre jednotlivé kategórie a ani nepracuje s apriórnou pravdepodobnos´ou bankrotu
(8).
al²ou výhodou je to, ºe výstup logitovej £i probitovej analýzy leºí medzi nulou
a jedni£kou a priamo udáva pravdepodobnos´ zlyhania rmy. Koecienty pri jednotlivých vstupných premenných sa dajú interpretova´ jednotlivo ako indikátor sily
závislosti krachu na danom indikátore. Ve©kou výhodou je aj to, ºe je moºné pouºi´
umelú premennú na vyjadrenie kvalitatívnej nezávislej premennej, ktorej hodnota nie
je spojitá, ale patrí do niektorej z daných kategórií. (8).
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Miernom nevýhodou môºe by´ vo v²eobecnosti to, ºe probitová a logitová analýza
funguje iba na rozde©ovanie objektov do dvoch skupín. V prípade klasikácie spolo£nosti na bankrotujúce a nebankrotujúce by to na prvý poh©ad nemuselo prekáºa´, pri
tvorbe modelu v²ak tvorca rozde©uje rmy na krachujúce a nekrachujúce pod©a ním
ur£ených kritérií, ktoré sa môºu lí²i´ od kritérií iného tvorcu.
Hlavnou nevýhodou probitovej a logitovej analýzy je, ºe je ve©mi citlivá na od©ahlé
pozorovania  tie, ktoré príli² vybo£ujú spomedzi ostatných dát. Rovnako má problém
s nekompletnými dátami.(8).

3.4

Neurónové siete

Neurónové siete sú kon²trukciou, ktorá je in²pirovaná fungovaním skuto£ných nervových buniek v ºivých organizmoch. Sú najbeºnej²ím príkladom prístupu nazývaného
konekcionizmus vo výskume umelej inteligencie. Tento prístup tvrdí, ºe  inteligentné
chovanie sa vynorí spojením ve©kého po£tu jednoduchých elementov (9). V prípade
umelých neurónových sieti sú týmito jednoduchými elementami umelé neuróny.
Skuto£ný neurón sa skladá z tela, dendritov a axónu. Dendritý predstavujú vstupy
neurónu. Sú to miesta, kam sa na neurón pripájajú ¤al²ie nervové bunky. Jeden neurón
môºe ma´ vä£²í po£et dendritov. Naproti tomu, axón je na jednom neuróne zvy£ajne
iba jeden. Tvorí výstup neurónu a na konci sa môºe rozvetvova´ na viacero strán a
spája´ sa s ¤al²ími neurónmi. D¨ºka axónu môºe presahova´ jeden meter a preto sú
niekedy neuróny povaºované za najvä£²ie bunky v tele. Spojeniam medzi neurónmi
sa hovorí synapsia.
Umelý neurón má rovnako ako biologický neurón svoje vstupy a jeden výstup.
Vstupy neurónu majú svoje váhy

(w1 , w2 , . . . , wn ).

Neurón má e²te prah

θ.

Na roz-

diel od biologického neurónu, ktorý je typu  v²etko alebo ni£  bu¤ vysiela plnou
intenzitou alebo nevysiela vôbec  umelé neuróny môºu ma´ svoj výstup daný aj spojitou prenosovou funkciou. Najbeºnej²ie pouºívanou prenosovou funkciou je logistická
sigmoidová funkcia (obrázok 3.1)

f (ξ) = 1+e1−ξ , kde ξ =
funkcia f je tá istá, ako pri

Pn

i=1

xi w i + θ

sa nazýva potenciál neurónu. Sigmoidová

pouºití logistickej analýzy.

Neurónová sie´ je potom skupina neurónov, v ktorej sú vhodne prepojené vstupy
a výstupy jednotlivých neurónov a váhy nastavené takým spôsobom, aby po privedení vstupu vydala poºadovaný výstup. Prepojenie jednotlivých neurónov si vä£²inou
vyberá tvorca siete na základe skúseností. Rovnako si vyberá pouºité vstupy. Váhy
jednotlivých prepojení sú potom nastavované pouºitím trénovacích dát a vhodného
u£iaceho algoritmu. Neurónová sie´ sa môºe u£i´ bu¤ s u£ite©om alebo samostatne.
Na klasikáciu dát sa pouºíva u£enie s u£ite©om a tak sa budeme zaobera´ iba tým.
Najjednoduch²ím typom neurónovej siete je perceptron. Ide o jeden neurón so
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Obr. 3.1: Sigmoidová logistická funkcia. Zdroj: Wikipédia

skokovou prenosovou funkciou, ktorou sa podobá na biologický neutrón.


1 ak Pn x w ≥ θ
i=1 i i
f (x) =
0 ak Pn x w < θ
i=1 i i
Pokia© si prezrieme prenosovú funkciu perceptronu, zistíme, ºe sa nápadne podobá na funkcie pouºívané v bankrotných modeloch vytvorených inými metódami.
Na vstupe máme rôzne ukazovatele, vytvoríme z nich lineárnu kombináciu a pokia© tá
prekra£uje zadanú hranicu, ozna£íme rmu za zdravú, iná£ za bankrotujúcu. Samotný
perceptron tak môºeme povaºova´ za jednu metódu tvorby bankrotného modelu.
Na u£enie perceptronu existuje jednoduchý algoritmus. Ak vstupné dáta povaºujeme za body v priestore, perceptronová lineárna prenosová funkcia tvorí nadrovinu,
ktorá tento priestor delí na dve £asti. Na za£iatok si náhodne zvolíme váhy vstupov
a postupne skú²ame jednotlivé vstupy z trénovacej mnoºiny. Pokia© perceptron zaradí vstup správne, prejdeme na ¤al²í. Pokia© ho zaradí chybne, zmeníme koecienty
prenosovej funkcie tak, aby sme nadrovinu oto£ili spôsobom, aby sa chybne zaradený
vstup dostal do správnej £asti priestoru (22).
Dôleºitým tvrdením je, ºe pokia© pre dáta existuje také nastavenie váh, ktoré ich
v²etky rozdelí správne (hovoríme, ºe dáta sú lineárne separabilné), toto nastavenie
algoritmus nájde po kone£nom po£te krokov.
Keby teda existovala jedna stopercentne fungujúca lineárna funkcia, ktorá oddelí
bankrotujúce a nebankrotujúce rmy, mohli by sme ju nájs´ perceptronovým algoritmom. Takáto funkcia v²ak neexistuje a tak sa pouºívajú zloºitej²ie siete.
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Najbeºnej²ou pouºívanou sie´ou je vrstevnatá sie´ (obrázok 3.2). Jednotlivé neuróny sú rozdelené do vrstiev tak, ºe výstupy neurónov z vrstvy
do vstupov neurónov

i + 1.

i vrstvy sú pripojené

Vo vrstevnatej neurónovej sieti sa prvá vrstva ozna£uje

ako vstupná. Neuróny tejto vrstvy svoj vstup nemenia a posielajú ho neurónom nasledujúcej vrstvy. Pre kaºdú poloºku vstupu existuje jeden neurón vstupnej vrstvy.
Výstupná vrstva nám vracia výsledok. V na²om prípade je výsledkom zaradenie rmy
bu¤ medzi bankrotujúce alebo medzi nebankrotujúce. Na to môºeme poºi´ jeden výstup, niekedy sa v²ak pouºívajú dva výstupy  jeden výstup ozna£uje bankrotujúcu
rmu, druhý zdravú.

Obr. 3.2: Príklad neurónovej siete. Zdroj: (35)

Oby£ajne sa pouºívajú neurónové siete s troma vrstvami  vstupná, skrytá a z
výstupná. Takáto sie´ dokáºe aproximova´ ©ubovo©nú funkciu pouºitím kone£ného
po£tu neurónov v skrytej vrstve (12). Ur£enie vhodného po£tu neurónov v skrytej
vrstve je doteraz nevyrie²eným problémom a je vecou experimentovania zisti´, aký
po£et je vhodný. Odporú£ané hodnoty sú medzi polovicou po£tu vstupov aº po jeho
dvojnásobok. Pouºitie ¤al²ích vrstiev môºe zvý²i´ schopnos´ klasikácie neurónovej
siete, pri£om práve pri klasikácií riem bolo ukázané, ºe pouºitie ¤al²ích vrstiev je
skuto£ným prínosom (29).
Najznámej²ím a základným algoritmom na u£enie neurónovej siete je algoritmus
spätného ²írenia (back propagation). Tento algoritmus na trénovacích dátach porovnáva výstup siete s poºadovaným a snaºí sa minimalizova´ chybovú funkciu, repre-
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zentovanú ²tvorcom rozdielu medzi nimi. Dosahuje to upravovaním váh jednotlivých
hrán v neurónoch, pri£om vyuºíva derivácie chybovej funkcie, aby na²iel smer, ktorým
sa pohnú´ váhou hrany pre zmen²enie chyby. Spätné ²írenie sa k optimu dostáva pomerne pomaly, preto sa spolo£ne s ním pouºívajú rôzne heuristiky, ktoré ho urých©ujú
a vylep²ujú.
Výhodami neurónových sietí je, ºe nepotrebujú ºiadne predpoklady na ²tatistické
rozloºenie dát, ºe sú jednoduché na tvorbu a na pouºitie a tieº to, ºe dávajú pomerne
dobré výsledky. Oproti diskrimina£nej analýze, ktorá má dos´ silné predpoklady na
rozdelenie dát, neurónové siete rovnako ako logitová £i probitová analýza tieto predpoklady nemajú. Zatia© £o v²ak logitová a probitová analýza vykazuje mierne hor²ie
výsledky, ako diskrimina£ná analýza, pouºitie neurónových sieti sa ukazuje by´ viac
schopné rozpoznáva´ bankrotujúce rmy neº diskrimina£ná analýza (35, 11, 34, 37).
Jednou z nevýhod neurónových sietí je, ºe je netriviálne prezentova´ natrénovanú
sie´ v literatúre. Znamenalo by to zapísa´ prepojenia v²etkých neurónov a váhy jednotlivých spojov. Autori modelov zaloºených na neurónových sietiach preto tieto siete
neprezentujú, ale zameriavajú sa na porovnanie výsledkov dosiahnutých za pouºitia
neurónových sietí s výsledkami iných metód tvorby modelov.
al²ou nevýhodou neurónovej siete je, ºe z nej nie je zrejmé, ako po£íta výsledok. To jednak znamená, ºe nemáme jednoducho prezentovate©nú rovnicu, do ktorej
môºeme dosadi´ hodnoty a hne¤ vidíme výsledok (aj ke¤ pokia© máme program s natrénovanou sie´ou, jej pouºitie je skuto£ne takto priamo£iare), zárove¬ to ale znamená,
ºe nevieme, ako neurónová sie´ na výsledok pri²la. Takáto sie´ je potom vlastne len
£iernou skrinkou, pri ktorej veríme, ºe nám dáva správne výsledky a ºe skuto£ne rozpoznáva to, £o od nej chceme. Vy²²ie spomínaná historka s rozpoznávaním tankov sa
týkala práve neurónovej siete, ktorá rozpoznávala nie£o iné, ako sa o£akávalo. S tým
je spojená nevýhoda  preu£enia . Pokia© príli² dlho trénujeme neurónovú sie´, môºe
sa sta´, ºe sa nenau£í rozpoznáva´ práve trénovacie dáta, ktoré si akoby zapamätala
a na iných dátach funguje nesprávne.
Nevýhodou je tieº to, ºe tvorba neurónovej siete je z ve©kej £asti zaloºená na
skúsenostiach tvorcu, ktorý sa musí rozhodnú´ pre typ siete, po£ty vrstiev po£ty
neurónov, ich prepojenie, po£iato£né nastavenie váh a algoritmus ich úprav. Na kaºdej
z týchto poloºiek závisí doba u£enia sa siete (pri nevhodnom nastavení sa môºe sta´,
ºe sie´ by sa síce nau£ila správne klasikova´ vstupy, ale trvalo by to príli² dlho na
to, aby to bolo reálne uskuto£nite©né) a aj to, ako dobre vôbec sie´ môºe klasikova´
vstupné dáta. Tvorba neurónovej siete je preto e²te stále zatia© z vä£²ej £asti umenie
neº veda.
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Kapitola 4

Altmanove modely
Modely Edwarda Altmana sú najznámej²ími bankrotnými modelmi a v práci zaoberajúcej sa bankrotnými modelmi je nemoºné ich vynecha´. Prvý zo svojich modelov
publikoval uº v roku 1968 a ²lo o prvý bankrotný model pouºívajúci diskrimina£nú
analýzu. Od tej doby svoj model nieko©kokrát upravil, aby ho prispôsobil novým podmienkam. V sedemdesiatych rokoch bola zaloºená spolo£nos´ ZETA Services, ktorej
podnikanie v oblasti riadenia rizika je zaloºené z ve©kej £asti práve na jednom variante
Altmanovho modelu nazvanom ZETA score.
V tejto kapitole sa pozrieme vývoj Altmanových modelov, na ich pouºitie a obmedzenia.

4.1

Z score, 1968

Altmanov model z roku 1968 (2) je prvým bankrotným modelom pouºívajúcim viacrozmernú diskrimina£nú analýzu. V tom £ase pouºívané metódy boli zaloºené na
analýze podielových ukazovate©ov. Tieto £as´ výskumníkov za£ala povaºova´ za zastarané a chýbal im dostato£ný teoretický podklad. Altmanov model priniesol do oblasti predpovedania bankrotu novú metódu s dobrým teoretickým základom a zárove¬
jeho model bol dostato£ne pouºite©ný aj pre prax. Popí²eme si tu teraz podrobnej²ie
tvorbu tohto modelu a jeho výsledky (pod©a (2)).
Altman sa rozhodol pouºi´ pri tvorbe svojho modelu novú techniku zvanú diskrimina£ná analýza (MDA  multivariate discriminant analysis), ktorá sa v tej dobe
úspe²ne pouºívala na kategorizáciu v oblasti biológie. Aj ke¤ Altmanov £lánok nie
je prvým z oblasti nancií pouºívajúci MDA, je prvým, kde sa MDA pouºíva na
kategorizáciu riem na úspe²né a neúspe²né.
Ako prakticky v²etky modely, aj tento je postavený na porovnávaní a analýze
nan£ných údajov zbankrotovaných a nezbankrotovaných spolo£ností. Výber obsa-
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hoval 33 výrobných spolo£ností, ktoré zbankrotovali v období od roku 1946 do roku
1965, a k ním 33 spolo£ností, ktoré v roku 1966 stále existovali. Pouºité údaje bankrotujúcich riem boli z doby jedného roku pred bankrotom. Ako sám Altman uvádza,
rozpätie dvadsiatich rokov nie je ideálne, pretoºe ukazovatele pre priemerné rmy sa
v £ase majú tendenciu meni´, nebol v²ak dostatok dostupných údajov. Údaje boli zozbierané z publikácie Moody's Industrial Manual, £o je publikácia, ktorú do za£iatku
osemdesiatych rokov vyuºívala prevaºná vä£²ina tvorcov bankrotných modelov (26).
Ku kaºdej zbankrotovanej spolo£nosti bola vybraná jedna nebankrotujúca spolo£nos´
tak, aby bola pribliºne rovnakej ve©kosti a z rovnakého odvetvia. Ve©kos´ vybraných
riem sa pohybovala pribliºne v rozmedzí 1 aº 26 miliónov dolárov. Ve©kos´ je v tomto
prípade meraná ú£tovnou hodnotou aktív. Rozmedzie bolo zvolené týmto spôsobom,
pretoºe pre men²ie rmy bol problematické zohna´ dostatok údajov a  ve©ké rmy
postihuje bankrot zriedkavo . Tento predpoklad moºno v danej dobe platil, pri tvorbe
¤al²ích verzií Altmanovho modelu sa od neho upustilo, pretoºe  priemerná ve©kos´
bankrotujúcich spolo£ností výrazne narástla (5).
Ukazovatele pouºité pri tvorbe testu Altman neuvádza. Uvádza, ºe vybral ukazovatele pod©a ich popularity v literatúre a pod©a toho, ako sa zdali by´ relevantné
pre jeho ú£el. Pouºitím po£íta£ového programu na diskrimina£nú analýzu dospel k
známemu vzorcu

Z = 0, 12X1 + 0, 14X2 + 0, 33X3 + 0, 006X4 + 0, 999X5 .
X1

je podiel pracovného kapitálu k celkovým aktívam. Pracovný kapitál je de-

novaný ako rozdiel obeºných aktív a krátkodobých záväzkov vrátane krátkodobých
bankových úverov. (presnej²ie je to rozdiel toho, £o sa v anglickej literatúre ozna£uje
ako

current assets

a

current liabilities ). Tento ukazovate© do celkového vzorca priná²a

mieru likvidity a pod©a Altmana je pri rozli²ovaní zdravých a chorých riem ú£innej²í
ako ukazovatele pohotovej a beºnej likvidity.

X2

je pomer zadrºaného zisku (zisk z predchádzajúcich období, zisk beºného ob-

dobia a fondy zo zisku (24)) k celkovým aktívam. Tento ukazovate© v sebe inherentne
zahr¬uje dobu ºivota rmy, £o je konzistentné s tým, ºe rma má najvä£²iu pravdepodobnos´ bankrotu v prvých rokoch svojho ºivota. Je to ale tieº ukazovate©, ktorým
môºe vedenie rmy manipulova´.

X3

je podiel zisku pred zdanením a úrokmi k celkovým aktívam, £asto nazývaný

rentabilita aktív. Tento podiel ukazuje produktivitu aktív rmy.

X4

je podiel trºnej hodnoty (sú£et cien beºných aj prioritných akcií) rmy k hod-

note dlhu (ú£tovnej). Tento podiel do vzorca pridáva práve trºnú hodnotu rmy. Pod©a
Altmana má vy²²iu rozli²ovaciu schopnos´ ako podiel vlastného imania a celkových
dlhov.

X5

je podiel trºieb k celkovým aktívam. Tento ukazovate© je zaujímavý tým, ºe
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pouºitý samostatne neodli²uje bankrotujúce rmy od nebankrotujúcich dostato£ne
významne, av²ak v kombinácií s ostatnými ukazovate©mi pouºitými vo vzorci je jeho
pouºitie významným.
Pri pouºití modelu je potrebné dosadi´ za

10

miesto

200%

0, 1),

pri£om za

sa dosadí

2, 0)(3).

X5

X1

aº

X4

v celých percentách (teda

sa dosadzuje hodnota ako desatinné £íslo (teda miesto

V £lánku v²ak túto dôleºitú informáciu nenájdeme.

Na otestovanie, £i hodnoty

z sú dostato£ne rozdielne medzi jednotlivými skupinami

riem je pouºitý F-test. F-test zis´uje, £i sú stredné hodnoty veli£ín v jednotlivých skupinách meraní ²tatisticky významne rozdielne. Nulovou hypotézou je rovnos´ strednej
hodnoty veli£iny vo v²etkých skupinách, alternatívnou je rozdielnos´ aspo¬ jednej z
nich. F-test sa zvy£ajne pouºíva pri vä£²om po£te skupín. Pri dvoch skupinách sa
zvy£ajne pouºije t-test.
Altman po£íta ²tatistiku

G
X

λ=

Ng (y¯g − ȳ)2

g=1
Ng
G X
X

,
2

(ypg − y¯g )

g=1 p=1
kde

G

je po£et skupín (dve),

kaºdej skupine),
pre rmu

ȳ

Ng

je po£et riem v skupine

je priemer v²etkých dát,

y¯g

g

(v na²om prípade

je priemer v skupine

g

a

ypg

33

v

je hodnota

p v skupine g . Pokia© je hodnota tejto ²tatistiky vy²²ia ako kritická hodnota

F rozdelenia pri zvolenej hladine významnosti, nulová hypotéza (pozorovania sú z
rovnakej populácie) je zamietnutá.
Autor tejto práce sa domnieva, ºe Altmanom pouºitá ²tatistika je nesprávna, pretoºe £itate© aj menovate© zlomku majú by´ vydelené stup¬ami vo©nosti, ktorým je v
£itateli po£et skupín zmen²ený o jedna (£o je v tomto prípade jedni£ka) a v menovateli po£et údajov zmen²ený o po£et skupín (tu 64) (32, 15). Altman potom pouºíva
hodnotu F rozdelenia s parametrami (stup¬ami vo©nosti) 5 a 60, pri£om pouºi´ by sa
mala s parametrami 1 a 64. Ke¤ºe údaje pre jednotlivé rmy Altman nezverej¬uje,
nie je moºné vykona´ test. Autor v²ak nepredpokladá, ºe by Altman dospel k iným
výsledkom pri správnom pouºití F-testu alebo vhodnej²ieho t-testu.
Pre pouºitie modelu nesta£í vedie´ vzorec, potrebné je vedie´, kde zvoli´ hranicu
medzi bankrotujúcimi a nebankrotujúcimi rmami. Hranica je zvolená tak, aby bol
£o najmen²í po£et chýb prvého aj druhého druhu vo vstupných dátach.
Pre testovanie modelu je preto zvolená hranica 2,675. Na trénovacích dátach potom model klasikuje s 95-percentnou úspe²nos´ou. Z tridsiatich troch zdravých riem je jedna klasikovaná ako bankrotujúca a z tridsiatich troch bankrotujúcich dve
ako zdravé. Na trénovacích dátach sa v²ak kaºdý model správa dobre. Preto Altman
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otestoval model e²te na testovacích dátach. Pre otestovanie chýb prvého druhu (klasikovanie bankrotujúcej rmy ako zdravej) vybral 25 ¤al²ích bankrotujúcich riem.
Jeho model dosiahol úspe²nos´ predikcie 96 percent  jedna rma nesprávne klasikovaná. Presnos´ v tomto prípade percentuálne prekonala výsledky na trénovacích
dátach, kde bola presnos´ 94 percent (dve z 33 riem nesprávne klasikované). Pre
chyby druhého druhu si vybral 66 riem, ktoré síce nezbankrotovali, ale dosiahli v
niektorom z rokov 1958 a 1961 stratu. Model v tomto prípade klasikoval pätnás´ z
týchto riem ako bankrotujúce. Jedna z nich ale e²te pred vydaním £lánku zbankrotovala, po£et nesprávne klasikovaných riem je teda iba ²trnás´. Úspe²nos´ modelu
je v tomto prípade 79 percent, £o je stále dostato£né, ak prihliadneme k tomu, ºe
zvolené boli rmy, ktoré majú podpriemernú výkonnos´.
Pri pokuse pouºi´ model na predikciu bankrotu na viac rokov dopredu úspe²nos´
modelu ve©mi rýchlo klesá a tri roky pred bankrotom je uº nepouºite©ný (jeho úspe²nos´ je 48 percent). Altmanov model je preto moºné pouºi´ iba na predikciu blízkeho
bankrotu.
Spomenutá hranica skóre 2,675 nie je hranicou, ktorá by bola uvádzaná v literatúre. Altman sa rozhodol deli´ rmy na tri skupiny, pri£om hodnoty medzi 1,81 a
2,99 reprezentujú ²edú zónu. Tieto hodnoty boli vybrané preto, lebo najvy²²ie skóre,
ktoré dosiahla bankrotujúca rma z trénovacích dát bolo 2,99 a najniº²ie skóre dosiahnuté nebankrotujúcou bolo 1,81. Nad hodnotou 2,99 sa vyskytli uº iba zdravé rmy
a v²etky pod hodnotou 1,81 boli bankrotujúce.
Altmanova metodika bola dos´ výrazne skritizovaná v £lánku od Joya a Tollefsona (17). Hlavnými problémami pod©a týchto autorov bolo to, ºe pri tvorbe pouºil
rovnaké mnoºstvo dát pre bankrotujúce a nebankrotujúce rmy a tieº to, ºe pri hodnotení modelu na druhotných (testovacích dátach) rovnako nebral oh©ad na apriórnu
pravdepodobnos´ bankrotu.
Pod©a týchto autorov by sa pri tvorbe testovacích dát malo dodrºiava´ rozdelenie
jednotlivých skupín rovnaké, ako je v celkovej populácií. To znamená, ºe ak je pomer
bankrotujúcich riem k nebankrotujúcim rovný

b : n,

ten istý pomer by mal by´

zachovaný aj pri výbere trénovacích dát miesto pouºívaného pomeru

1 : 1, aby ve©kos´

vzorky pre po£etnej²iu skupinu nebola obmedzovaná.
Druhá, a pod©a autora tejto práce podstatnej²ia vý£itka sa týka overovania platnosti modelu. Joy a Tollefson chvália pouºitie testovacích dát (pri£om výsledky na trénovacích dátach povaºujú za zbyto£né a nemajúce význam), opä´ sa v²ak vynára problém s apriórnymi pravdepodobnos´ami. Altmanove Testovacie dáta obsahovali celkovo
91 riem, z toho 66 nebankrotujúcich a 25 bankrotujúcich. Pod©a autorov, Altmanov
model na dátach nebankrotujúcich riem nie je ²tatisticky významne úspe²nej²í ako
model, ktorý náhodne ur£í rmu za bankrotujúcu s pravdepodobnos´ou

25/91.

Ako poslednú uvedieme fakt, ºe pouºívate©a modelu nezaujíma aº tak pravdepo-
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dobnos´, £i model ur£í rmu za bankrotujúcu, ak skuto£ne bankrotujúca je, ale pravdepodobnos´, £i rma, ktorú model ur£il ako bankrotujúcu skuto£ne zbankrotuje. V
tomto prípade sa ale uº bez znalosti pomeru

b : n medzi bankrotujúcimi a nebankrotu-

júcimi spolo£nos´ami nevyhneme. Pokia© by napríklad bankrotovala iba jedna rma z
miliónu (£o je síce ve©mi nerealistický predpoklad, ale pre na²e ú£ely posta£í), model,
ktorý v²etky rmy ur£í ako zdravé bude úspe²nej²í, ako model, ktorý ur£í správne
99 percent zdravých riem a 99 percent krachujúcich. Samozrejme, triviálny model v
tomto prípade bude ma´ sto percent chýb prvého druhu (v²etky bankrotujúce rmy
ur£í ako nebankrotujúce). V tom prípade záleºí na cene chyby prvého a chyby druhého
druhu. Pokia© bude chyba prvého druhu výrazne drah²ia ako chyba druhého druhu,
môºe sa nám oplati´ pouºíva´ netriviálny model. Joy a Tollefson spo£ítali, za predpokladu, ºe pravdepodobnos´ bankrotu je

0, 01,

ºe pouºi´ Altmanov model sa oproti

pouºitiu triviálneho modelu vyplatí iba v prípade, ºe chybné zaradenie bankrotujúcej
rmy je pribliºne dvadsa´ dvakrát drah²ie ako chybné zaradenie zdravej rmy.
Ako ¤al²ie pripomienky uvádzajú, ºe model nebol otestovaný na predikciu bankrotu, pretoºe pouºité testovacie dáta boli z rovnakého obdobia ako trénovacie a tieº
uvádzajú iný spôsob výpo£tu relatívnej významnosti premenných vo vzorci, z ktorého vyplýva, ºe

X5

je najmenej významným £lenom (pri£om Altman tvrdí, ºe je

druhým najvýznamnej²ím). Na tieto dva body Altman odpovedal v (4), kde hovorí,
ºe neexistuje ºiadna v²eobecne uznávaná metóda ur£enia významnosti jednotlivých
premenných v modeli (a ukazuje radenie premenných pod©a významnosti v závislosti
od niektorej z pouºitých metód), obhajuje svoju vo©bu testovacích dát a nakoniec
tvrdí a ukazuje, ºe výpo£ty, ktoré tvrdia, ºe jeho model je výhodný iba za podmienky
výrazne vä£²ej ceny chyby prvého druhu, sú chybné.

4.2

ZETA

TM ,

1977

V roku 1977 zverejnil Altman v spolupráci s R. Hadelmanom a P. Naryananom informácie o novom bankrotnom modeli, patriacom rme Wood, Struthers & Winthrop,
v ktorej v tom £ase Altman pracoval. Táto rma bola neskôr odkúpená rmou Donaldson, Lufkin and Jenrette. Hadelman v roku 1979 zaloºil rmu ZETA Services a
od DLJ kúpil model ZETA Score (28).
Ke¤ºe tento model je vlastníctvom rmy ZETA Services, jeho kompletný popis
nebol zverejnený. Boli v²ak zverejnené niektoré informácie o tomto modeli, ktoré stojí
za to spomenú´. Medzi tieto patria napríklad spôsoby, akým autori reagovali na kritiku
oh©adne rôznych cien nesprávnej klasikácie £i apriórnej pravdepodobnosti bankrotu
a tieº úprava vstupných údajov, výber ukazovate©ov a ich normalizácia. Informácie v
nasledujúcej £asti sú z (5).
Autori mali pre vznik modelu viacero dôvodov. Predchádzajúci model bolo po-
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trebné upravi´, pretoºe prestávali plati´ niektoré predpoklady pouºité pri jeho tvorbe.
Rovnako do nového modelu zahrnuli reakcie na kritiku predchádzajúceho Altmanovho
modelu. Autori uvádzajú hne¤ nieko©ko bodov, kvôli ktorým bol nový model vytvorený.
1. Zmena ve©kosti bankrotujúcich riem. Predchádzajúci model pouºíval dáta, kde
najvä£²ia spolo£nos´ mala celkové aktíva v hodnote 26 miliónov dolárov. Pri
tvorbe tohto modelu mali v²etky spolo£nosti aktíva vo ve©kosti aspo¬ dvadsa´
miliónov dolárov.
2. Pouºite©nos´ pre viacero odvetví. Predchádzajúce modely boli £asto ²pecializované na jedno odvetvie. Altmanov model síce pokrýval ²ir²iu oblas´ výrobných
riem, autori modelu sa v²ak rozhodli zahrnú´ aj maloobchodných predajcov.
3. Zmeny v ú£tovníctve. Autori upravili pouºité údaje, aby zodpovedali vtedy o£akávaným zmenám v spôsobe ú£tovania, aby bol model pouºite©ný aj na predikciu
do budúcnosti.
Trénovacie dáta opä´ pozostávali zo skupiny neúspe²ných a skupiny úspe²ných
riem  celkovo 53 neúspe²ných a 58 úspe²ných. Do skupiny neúspe²ných bolo zaradených aj pä´ riem, ktoré síce nezbankrotovali, ale na ich záchranu bolo nutné
pouºi´ ne²tandardné prostriedky, £i uº to bola významná vládna pomoc, nútené zlú£enie, alebo prechod pod správu banky.
Pre kaºdú rmu boli pouºité dáta upravené, aby odráºali prebiehajúce zmeny v
ú£tovaní a tieº aby podávali lep²í obraz o stave rmy. Základnou úpravou bola kapitalizácia prenájmov. V²etky prenájmy, £i uº nan£né alebo operatívne boli pridané k
aktívam a na strane pasív boli príslu²ne zvý²ené záväzky. Budúce o£akávané platby za
prenájom boli diskontované sadzbou rovnou
litných dlhopisov

1, 1-násobku

úrokovej miery vysokokva-

v danom roku. al²ími zmenami boli presuny rezerv do vlastného

kapitálu, odstránenie goodwillu a nehmotných aktív, konsolidácia s dcérskymi a vlastnenými spolo£nos´ami a nieko©ko ¤al²ích men²ích úprav.
Po výbere a úprave dát nasledoval výber metódy tvorby modelu a pouºitých ukazovate©ov. Pouºitá bola diskrimina£ná analýza, bolo v²ak treba rozhodnú´, £i sa pouºije
lineárna alebo kvadratická. tatistický test, nazývaný tieº

H1

test, na dátach síce

ukazoval, ºe dáta sú vhodné na kvadratickú analýzu, výsledky sa pri pouºití lineárnej
lí²ili málo a v niektorých prípadoch, hlavne pri pokuse pouºi´ model na predikciu v
dlh²om £asovom období, dával lineárny model lep²ie výsledky ako kvadratický.
Vstupom do nového modelu sa stalo sedem ukazovate©ov vybraných tak, ºe pridaním ©ubovo©ného ¤al²ieho sa model príli² nezlep²il, ale odstránením niektorého
uº nedosahoval uspokojujúce výsledky. Na ur£enie, ako ve©mi sa jednotlivé ukazovatele podie©ajú na výsledku modelu autori pouºili nieko©ko testov, £ím reagovali na
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kritiku Joya a Tollefsona. Autori boli sami prekvapení, ºe jednotlivé testy im vy²li
konzistentne, pretoºe pri predchádzajúcich ²túdiách to rozhodne nebolo pravidlom.
Najvýraznej²ie sa lí²il test (uº spomenutý F-test), v ktorom autori zis´ovali, ako ve©mi
jednotlivé ukazovatele odli²ujú bankrotujúce rmy od nebankrotujúcich, pokia© sú pouºité samostatne bez kombinácie s ostatnými. Pouºité boli nasledovné ukazovatele:
1. Rentabilita aktív meraná ako podiel zisku pred zdanením a úrokmi k celkovým
aktívam. Tento ukazovate©, pokia© je pouºitý samostatne, má spomedzi pouºitých ukazovate©ov druhú najvä£²iu vypovedaciu schopnos´. V rámci celého
modelu v²ak prispieva najmen²ím dielom.
2. Stabilita príjmov. Autori pí²u, ºe ide o  normalizovanú mieru ²tandardnej chyby
odhadu okolo desa´ro£ného trendu

X1

[rentability aktív] a nerozvádzajú, ako

presne sa tento ukazovate© po£íta. Ke¤ºe, ako sami pí²u, riziko sa £asto vyjadruje prostredníctvom ve©kosti odchýlok od o£akávania, tento ukazovate© zrejme
meria kolísavos´ rentability. Tento ukazovate© má v celkovom modeli druhú najvy²²iu dôleºitos´, £o z neho robí obzvlá²´ dôleºitý ukazovate©, preto je ²koda, ºe
nám autori neposkytli viac informácií o jeho výpo£te.
3. Miera krytia úrokov

po£ítaná ako podiel úrokom a da¬ou delená celkovými

úrokovými platbami, ktoré zahr¬ujú aj dopo£ítané platby týkajúce sa prenájmu.
Na tento ukazovate© je aplikovaný pred pouºitím v modeli desiatkový logaritmus,
aby sa odstránil vplyv príli² od©ahlých pozorovaní.
4. Nerozdelený zisk vydelený celkovými aktívami. Tento ukazovate© je zhodný s
ukazovate©om

X2

z predchádzajúceho modelu. V rámci tohto modelu sa jedná

jednozna£ne o ukazovate© s najvy²²ou výpovednou hodnotou.
5. Likvidita meraná ukazovate©om beºnej likvidity (current ratio). Na rozdiel od
predchádzajúceho modelu sa v tomto prípade viac osved£ila beºná likvidita neº
podiel pracovného kapitálu k aktívam.
6. Kapitalizácia meraná ako podiel trºnej hodnoty rmy k celkovému kapitálu.
Celkový kapitál je po£ítaný ako sú£et trºnej hodnoty rmy, dlhodobých dlhov a
kapitalizovaného prenájmu. Pre kaºdú spolo£nos´ bol pouºitý priemer za posledných pä´ rokov, aby sa vyrovnali krátkodobé výkyvy a tieº aby sa do modelu,
rovnako ako v druhom ukazovateli, priniesli trendové dáta. Tento ukazovate© má
v modeli tretiu najvy²²iu váhu.
7. Ve©kos´ rmy meraná logaritmom celkových aktív, opä´ upravených najmä o
kapitalizáciu prenájmov.
Rovnica modelu bohuºia© zverejnená nie je, pretoºe sa jedná o vlastníctvo rmy
ZETA Services.
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Autori porovnávajú svoj model s modelom z roku 1968 nieko©kými spôsobmi.
Pouºívajú ZETA model aj star²í Z-skóre model na dátach. Najvýraznej²ím rozdielom
je fakt, ºe ZETA model funguje významne lep²ie ako star²ím model na dátach viac
ako dva roky pred bankrotom. Pôvodný model na takýchto dátach nedával ºiadne
pouºite©né výsledky. Na dátach jeden rok pred bankrotom dávajú oba modely ve©mi
podobné výsledky.
Najzaujímavej²ou £as´ou £lánku (5) je vysporiadanie sa s hlavnými bodmi kritiky Joya a Tollefsona a to s apriórnymi pravdepodobnos´ami a s problémom cien
rôznych druhov chýb. Model ZETA bol vytvorený tak, aby pri rovnakej apriórnej
pravdepodobnosti bankrotu a  nebankrotu (polovica v²etkých riem zbankrotuje) a
rovnakej cene za obidva druhy chýb bola hrani£ná hodnota nulová. Zmena apriórnych
pravdepodobností a cien chýb potom ur£uje hrani£nú hodnotu modelu nasledovným
vzorcom:

ZETAC = ln
kde

q1

resp.

q2

q1 CI
,
q2 CII

sú pravdepodobnosti bankrotu a preºitia rmy a

CI

a

CII

sú ceny

jednotlivých druhov chýb. V prípade, ºe zistíme, ºe viac riem ma tendenciu bankro-

q1

tova´ ako nebankrotova´, zvý²i sa

(a zárove¬ zníºi

q2 ),

£ím sa posunie hranica v

modeli a viac riem bude klasikovaných ako bankrotujúce. Rovnako v prípade, ºe sa
zvý²i cena za to, ºe klasikujeme nesprávne bankrotujúcu rmu (CI ), zvý²i sa hranica modelu a budeme viac riem klasikova´ ako bankrotujúce aj za cenu vä£²ieho
podielu chýb druhého druhu.
O£akávaná cena modelu, pokia© ho chceme porovna´ s inými modelmi je potom

E(CZETA ) = q1 m1 CI + q1 m2 CII ,
kde

m1

je podiel chýb prvého druhu (pomer chybných zaradení bankrotujúcich riem

ku v²etkým bankrotujúcim) a

m2

podiel chýb druhého druhu.

Autori citujú ²tatistiku, pod©a ktorej v beºnom roku zbankrotuje pribliºne

0, 5%

v²etkých existujúcich riem. Ke¤ºe v²ak za zlyhanie pre ú£ely modelu je moºné povaºova´ aj niektoré iné situácie ako vyhlásenie bankrotu (napríklad uº zmie¬ovaná
záchrana zo strany vlády  autori zmie¬ujú rmu Lockheed Aircraft Corp., ktorej
dáta pouºili vo vzorke bankrotujúcich spolo£ností), pouºitý pomer je o nie£o vy²²í.
Autori sa rozhodli pouºi´ hodnotu

0, 02.

Cena nesprávnej klasikácie, £i uº prvého alebo druhého druhu, je zna£ne individuálnou záleºitos´ou. Autori pouºili model úverov od komer£ných bánk, pri ktorom sa
na základe modelu rozhoduje, £i rme banka poskytne úver. Cena pre chybu prvého
druhu (nerozpoznanie bankrotujúcej rmy) je v tomto prípade percento nesplatených
úverov zbankrotovanými rmami. Autori vyuºili dáta z výro£ných správ dvadsiatich
²iestich ve©kých bánk a dáta z dotazníkov zaslaných men²ím bankám. Cenu pre chybu
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prvého druhu ur£ili blízko

0, 70

a pouºili túto hodnotu. Ako cenu pre chybu druhého

druhu pouºili rozdiel medzi úrokovou mierou, ktorá by bola pouºitá pri úvere, ak by
rma bola správne klasikovaná, a úrokovou mierou, ktorú banka získa alternatívnym
pouºitím týchto pe¬azí. Ke¤ºe alternatívne pouºitie je zvy£ajne opä´ pôºi£ka s podobnou úrokovou mierou, cena za chybu druhého druhu sa blíºi k nule. Alternatívne
pouºitie môºe by´ ale aj investícia do bezrizikových cenných papierov, £ím sa cena
chyby druhého druhu zvý²i. Autori sa rozhodli pouºi´ hodnotu

0, 02

pre

CII .

Cena chyby prvého druhu je takto tridsa´ pä´krát vy²²ia ako cena chyby druhého
druhu, £o je viac ako Joyom a Tollefsonom vypo£ítaná hodnota, pri ktorej pôvodný
Altmanov model dáva lep²í výsledok ako naivný klasikátor. Autori ZETA skóre porovnávajú o£akávanú cenu ich modelu s naivnými klasikátormi a ukazujú, ºe cena
pouºitia ich modelu je pribliºne ²es´krát niº²ia ako pri pouºití niektorého z naivných
klasikátorov.

4.3

Nové upravené modely, 2000

Altmanov model z roku 1968 sa s ob©ubou pouºíval napriek svojim nedostatkom aº
do konca dvadsiateho storo£ia. V roku 2000 sa Altman rozhodol zmodernizova´ svoj
model, aby sa dal pouºi´ aj pre rmy, ktoré nie sú obchodované na burze (pripome¬me
si, ºe parameter

X4

má v £itateli práve trºnú cenu akcií). Altman sa rozhodol miesto

trºnej hodnoty pouºi´ v

X4

ú£tovnú hodnotu vlastného kapitálu a prepo£íta´ nové

koecienty. Výsledkom bol vzorec

Z 0 = 0, 717X1 + 0, 847X2 + 3, 107X3 + 0, 420X4 + 0, 998X5
so ²edou zónou medzi hodnotami

1, 23

a

2, 90.

Altman ukazuje, ºe tento model kla-

sikuje porovnate©ne s jeho predchádzajúcim modelom, ale zárove¬ dodáva, ºe kvôli
nedostatku dát nemohol otestova´ tento model na druhotnej vzorke testovacích vstupov. Odkazuje preto na model RiskCalc

TM od rmy Moody's.

Druhou modernizáciou bola adaptácia modelu na pouºitie pre nevýrobné spolo£nosti. V tomto prípade vynechal poslednú premennú

X5

a výsledný vzorec vy²iel

Z 00 = 6, 56X1 + 3, 26X2 + 6, 72X3 + 1, 05X4
V

X4

je opä´ v £itateli opä´ pouºitá ú£tovná hodnota vlastného kapitálu.

Hrani£né hodnoty v tomto prípade Altman neuvádza, rovnako neuvádza ºiaden
postup, ako tento vzorec získal a testovanie komentuje jedinou vetou:  Výsledky klasikácie sú totoºné s výsledkami zmodernizovaného modelu s piatimi premennými

0

(Z -Skóre). V literatúre sú uvádzané hrani£né hodnoty ²edej zóny

1, 1

a

2, 6

(30).

Obidva modernizované modely sú v²ak aj napriek prakticky ºiadnym dostupným
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informáciám o ich tvorbe a ú£innosti s ob©ubou vyuºívané.
Altman poznamenáva, ºe totoºný vzorec ako pre

Z 00

pouºil v modeli na hodno-

tenie Mexických dlhopisov, kde k nemu pridal absolútny £len (+3, 25), aby hrani£ná
hodnota bola nulová, £o je zna£ne nekonzistentné s uvedenými hrani£nými hodnotami
pre ²edú zónu.
Tento model trochu ob²írnej²ie Altman rozoberá v (6), kde predstavuje  prevod
medzi

Z 00 -skóre (variant s pridaným kon²tantným £lenom, £iºe Z 00 = 3, 25 + 6, 56X1 +

3, 26X2 +6, 72X3 +1, 05X4 ) a ratingovým hodnotením dlhopisov spolo£ností. Uve¤me
aspo¬, ºe

Z 00 -skóre

nad

8, 15

zodpovedá hodnoteniu AAA a

Z 00 -skóre

pod

1, 75

zod-

povedá hodnoteniu D (pri£om priemerné skóre riem hodnotených D je nula. Takto
zrejme vznikla nulová hranica pre bankrotujúce rmy.
Altman v (6) e²te uvádza na dvoch príkladoch úspech jeho modelu

Z 00 .

Prvým

príkladom je spolo£nos´ Enron, ktorá skrachovala na konci roku 2001. Jeho model

Z 00

po£as dvoch rokov pred bankrotom ukazoval postupné zhor²ovanie z hladiny BBB

na B, pri£om ratingové agentúry aº do momentov pred bankrotom pride©ovali rating
BBB. Druhým uvedeným príkladom je spolo£nos´ WorldCom, ktorej model prisúdil
dva roky pred bankrotom rating ekvivalentný BB-, pri£om rating od S&P bol na
hodnote A-. V oboch prípadoch pochádzali vstupné dáta z fal²ovaného ú£tovníctva,
preto nie je prekvapivé, ºe ani model ani ratingové agentúry nepredpovedali bankrot,
model v²ak bol bliº²ie skuto£nej situácií a ve©ký rozdiel medzi hodnoteniami mohol
by´ ur£itým indikátorom následných problémov.
Druhá polovica £lánku (3) je prakticky doslova kópiou £lánku (5) s drobnými
úpravami (napríklad pri popise úprav vstupných dát z ú£tovníctva spomína, ºe tieto
úpravy sú dnes povinné pod©a ú£tovných ²tandardov vydaných v období po tvorbe
modelu.
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Kapitola 5

Bankrotné modely v eskej
republike a na Slovensku
V eskej aj Slovenskej republike nie je tvorba bankrotných modelov tak roz²írená ako
v zahrani£í. Zatia© £o zahrani£né preh©adové £lánky uvádzajú zoznamy desiatok aº
stoviek modelov (14, 8), zoznam u nás

1 vytvorených modelov je výrazne krat²í. Na

jednu stranu to je trochu prekvapivé, pretoºe dostupnos´ dát, ktoré by bolo moºné
pouºi´ na tvorbu modelu je výborná v¤aka povinnosti zverej¬ova´ ú£tovné závierky
v zbierke listín v obchodnom registri, a tvorba modelu je ve©kej £asti algoritmicky
jednoduchá, na druhú stranu, nadbytok modelov vedie k tomu, ºe ºiaden z modelov
nie je dostato£ne uznávaný a jednotlivé modely sú navzájom neporovnate©né.
Okrem domácich modelov sa u nás pouºívajú vybrané svetové modely. Efektivitu
ich pouºitia, rovnako ako pouºitie miestnych modelov preskúmal vo svojej dizerta£nej
práci Jan Su²ický (30).
Najpopulárnej²ími zahrani£nými bankrotnými modelmi sú u nás, rovnako ako v
zahrani£í, Altmanove modely predstavené v predchádzajúcej £asti. Zvy£ajne pouºívané sú varianty z roku 2000, ale vyskytne sa aj pouºitie star²ieho modelu Z-skóre z
roku 1968.
Model z roku 1968 bol síce vytvorený na základe údajov o ²es´desiatich ²iestich
výrobných podnikoch obchodovaných na burze v Spojených ²tátoch amerických v
²es´desiatych rokoch, je pouºívaný dodnes na prakticky v²etky druhy podnikov po
celom svete. Ke¤ºe pre miestne podniky nie sú £asto k dispozícií údaje, ktoré tento
model potrebuje (pripome¬me si, ºe ukazovate©

X4

pouºíva trºnú hodnotu v²etkých

akcií hodnotenej rmy), pouºívajú sa ich aproximácie. Napríklad miesto trºnej hodnoty sa pouºívala ú£tovná hodnota vlastného kapitálu (30). Tento problém rie²i jedna
z nových verzií Altmanovho modelu, no aj pri jej pouºití v²ak treba myslie´ na to, ºe

1V

¤al²om texte slovami u nás ozna£ujem eskú republiku a Slovensko
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údaje z miestnych ú£tovných výkazov je nutné upravi´, aby £o najviac zodpovedali
pouºitým údajom v Altmanovom modeli.
Napriek v²etkému dávajú Altmanove modely v mnohých prípadoch ve©mi dobré
výsledky v odvetviach, ktoré sú pre ekonomiku eskej republiky dôleºité a £asto sa
vyrovnajú, £i dokonca predstihujú niektoré domáce modely (30).
Základnými modelmi domácej výroby sú nasledovné:

•

Rodina indexov manºelov Neumaierových IN.

•

Chrastinovej CH-index.

Medzi modely by sa pravdepodobne dal zahrnú´ G-index od Gur£íka (38), ktorý v²ak
spadá viac medzi bonitné modely. Sám autor tohto indexu pí²e  Tvrdenie, ºe za
pomoci tohto indexu môºeme predvída´ bankrot podniku, by bolo odvahou (38).
Spolo£ným znakom týchto modelov je, ºe v²etky boli vyrobené pomocou diskrimina£nej analýzy rovnako ako Altmanove modely. O£ividne je u nás táto metóda
stále ve©mi populárna, aj ke¤ v zahrani£í za£ínajú prevláda´ modely zaloºené na neurónových sie´ach (14). V nasledujúcich odsekoch si tieto modely popí²eme tro²ku
podrobnej²ie.

5.1

Indexy IN

Rodina indexov IN je tvorená ²tyrmi indexmi zostrojenými manºelmi Inkou a Ivanom Neumaierovymi. Jednotlivé indexy sú ozna£ené £íslom pod©a roku vytvorenia:
IN95, IN99, IN01 a IN05. Indexy IN sú kombináciou bankrotných a bonitných modelov, pri£om IN95 sa dá najviac povaºova´ za bankrotný, IN99 za bonitný a IN01 je
kombináciou bonitného a bankrotného modelu. IN05 je aktualizovaný index IN01.
Index IN95 vznikol v roku 1995 pre potrebu modelu, ktorý by bol ²pecický pre
vtedaj²ie £eské podmienky. Je zaloºený na analýze  24 významných matematicko²tatistických modelov podnikového ratingu a na  praktických skúsenostiach z analýz nan£ného zdravia viac ako tisícky £eských podnikov (24). Model pouºíva ²es´
pomerových ukazovate©ov. Prvých pä´ z nich je pomerne beºnými ukazovate©mi pouºívanými pri tvorbe podobných modelov po celom svete. Zaujímavým je ale posledný ukazovate©, ktorým sú záväzky po splatnosti delené výnosmi. Tento ukazovate©
 postihoval v tej dobe slabé miesto ekonomiky  platobnú neschopnos´ podniku (30).
al²ou zaujímavou vlastnos´ou tohto modelu je, ºe koecienty pri jednotlivých
vstupoch sú rozlí²ené pod©a odvetvia, ktorého sa týkajú. Základná rovnica modelu je
(24)

IN95 = V1

A
EBIT
EBIT
T
OA
ZPL
+ 0, 11
+ V3
+ V4 + 0, 10
+ V6
,
CZ
U
A
A
KZ + KBU
T
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kde

A

sú aktíva,

CZ

sú cudzie zdroje,

EBIT

je zisk pred zdanením a úrokmi,

U

sú nákladové úroky,

T

sú výnosy,

OA

sú obeºné aktíva,

KZ

sú krátkodobé záväzky,

KBU
ZPL

sú krátkodobé bankové úvery a
sú záväzky po dobe splatnosti.

Pri dvoch ukazovate©och sú koecienty pevné, nezávisle od odvetvia (V2 je 0,11
a

V5

je 0,10). Ostatné koecienty sa pouºijú pod©a tabu©ky 5.1. Niekedy sa v litera-

túre vyskytuje iba rovnica s koecientami z posledného riadka tabu©ky (18) a miesto
výnosov sa v rovnici vyskytujú trºby (27), £o je pravdepodobne spôsobené tým, ºe
autori výnosy ozna£ujú písmenom T.
Váhy (koecienty) sú vypo£ítané ako  podiel významnosti ukazovate©a ku kriteriálnej hodnote ukazovate©a, to je k váºenému priemeru hodnôt tohto ukazovate©a v
jednotlivých odvetviach. Významnos´ autori vypo£ítali z porovnávacích analýz (24).
Hrani£né hodnoty pre  ²edú zónu sú hodnoty
dexu nad

2

1

a

2.

Podniky s hodnotou in-

sú povaºované za zdravé, podniky s hodnotou pod

1

sú povaºované za

bankrotujúce.
Úspe²nos´ predikcie tohto ukazovate©a pod©a jeho tvorcov v roku zostavenia dosahovala 75%, pri£om na dátach z roku 2004 a pouºití na priemyselné podniky sa
jeho úspe²nos´ zvý²ila na 80% (25). Pod©a Koptu (19), ktorý testoval modely na po©nohospodárskych podnikoch, model IN95 z bankrotujúcich podnikov správne zaradil
51,79 percent a nesprávne 6,25 percent. Z preºívajúcich podnikov nesprávne zaradil
dokonca 35,81 % a správne iba 12,26 %. Ostatné podniky zaradil do ²edej zóny (19).
al²ím z rodiny indexov IN je index IN99. Tento index je v²ak povaºovaný viac
za bonitný, neº za bankrotný, spomíname ho iba pre úplnos´.
Indexy IN01 a jeho aktualizovaná verzia IN05 sú kombináciou bankrotného a bonitného poh©adu na spolo£nosti. Obidva boli opä´ vytvorene pomocou diskrimina£nej
analýzy. Indexy IN01 aj IN05 uº majú pevne dané koecienty a nediferencujú ich
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V1

V3

V4

V6

Po©nohospodársrvo

0,24

21,35

0,76

-14,57

Rybolov

0,05

10,76

0,90

-84,11

aºba nerastných surovín

0,14

17,74

0,72

-16,89

aºba energetických surovín

0,14

21,83

0,74

-16,31

aºba ostatných surovín

0,16

5,39

0,56

-25,39

Spracovate©ský priemysel

0,24

7,61

0,48

-11,92

Názov odvetvia

Potravinársky priemysel

0,26

4,99

0,33

-17,38

Textilný a odevný priemysel

0,23

6,08

0,43

-12,73

Koºespracujúci priemysel

0,24

7,95

0,43

-8,79

Drevársky priemysel

0,24

18,73

0,41

-11,57

Papierenský a polygracký priemysel

0,23

6,07

0,44

-16,99

Koksárne a ranérie

0,19

4,09

0,32

-2026,93

Výroba chemických výrobkov

0,21

4,81

0,57

-17,06

Gumárenský priemysel a výroba plastov

0,22

5,87

0,38

-43,01

Stavebné hmoty

0,20

5,28

0,55

-28,05

Výroba kovov

0,24

10,55

0,46

-9,74

Výroba strojov a prístrojov

0,28

13,07

0,64

-6,36

Elektrotechnika a elektronika

0,27

9,50

0,51

-8,27

Výroba dopravných prostriedkov

0,23

29,29

0,71

-7,46

Ostatný nezaradený priemysel

0,26

3,91

0,38

-17,62

Elektrina, voda, plyn

0,15

4,61

0,72

-55,89

Stavebníctvo

0,34

5,74

0,35

-16,54

Obchod a opravy motorových vozidiel

0,33

9,70

0,28

-28,32

Spolo£né stravovanie a ubytovanie

0,35

12,57

0,88

-15,97

Doprava, sklad a spoje

0,07

14,35

0,75

-60,61

Ekonomika R

0,22

8,33

0,52

-16,80

Tabu©ka 5.1: Koecienty modelu IN95. Zdroj: (24)

pod©a odvetvia. Obidva tieto indexy sú postavené na dátach od priemyselných podnikov. Rovnica pre IN01 je

IN01 = 0, 13

EBIT
EBIT
V
OA
A
+ 0, 04
+ 3, 92
+ 0, 21 + 0, 09
,
CZ
U
A
A
KD

kde V ozna£uje výnosy a ostatné premenné sú rovnaké ako pri indexe IN95. Hranice
²edej zóny sú v tomto prípade hodnoty

0, 75

a

1, 77.

Rovnica pre IN05 sa od rovnice

pre IN01 lí²i nepatrne:

IN01 = 0, 13

EBIT
EBIT
V
OA
A
+ 0, 04
+ 3, 97
+ 0, 21 + 0, 09
,
CZ
U
A
A
KD

zmenili sa ale hranice ²edej zóny. Dolná hranica sa zvý²ila na

0, 90

a horná zníºila na

1, 60.
Pod©a tvorcov týchto indexov je úspe²nos´ klasikácie podnikov medzi sedemdesiatimi a osemdesiatimi percentami. U indexu IN01 autori uvádzajú, ºe podnik, ktorý
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klesne pod spodnú hranicu ²edej zóny, má 86-percentnú pravdepodobnos´ bankrotu
(23). U IN05 uvádzajú pravdepodobnos´ bankrotu pri poklese pod dolnú hranicu aº

97

% (25). Pripome¬me si, ºe táto pravdepodobnos´ je odli²ná od úspe²nosti klasi-

kácie a významným spôsobom závisí na percente zbankrotovaných podnikov medzi
v²etkými podnikmi, ktoré ale autori neuvádzajú.
V (30) nájdeme test úspe²nosti týchto modelov na dátach z piatich odvetví:

•

Po©nohospodárstvo.

•

Potravinárstvo.

•

Výroba kovových kon²trukcií.

•

Výroba motorových vozidiel.

•

Výroba energie.

Z výsledkov v práci (30) môºeme zisti´, ºe v po©nohospodárstve a v potravinárstve
modely majú tendenciu prisudzova´ zlé nan£né zdravie, £o sa prejavilo tým, ºe mali
ve©ký po£et chýb druhého druhu (nebankrotujúci podnik zaradený medzi bankrotujúce) pri relatívne malom po£te chýb prvého druhu. Pri pouºití na odvetvia výroby
energie sa situácia obrátila a modely miesto toho získali príli² ve©ké percento chýb prvého druhu  prisudzovali podnikom lep²ie zdravie, aké by mali ma´. Jedine v odvetví
výroby kovových kon²trukcií mali modely viac ako pä´desiatpercentnú úspe²nos´ pri
klasikácii zdravých aj krachujúcich podnikov.

5.2

CH-index Chrastinovej

Bankrotný model CH-index od Chrastinovej je bankrotným modelom pochádzajúcimi
zo Slovenska zameraným na po©nohospodárske podniky. Vytvorený bol opä´ pomocou
diskrimina£nej analýzy a okrem pouºitia na Slovensku sa pouºíva aj v eskej republike
(30). O tomto indexe je známeho pomerne málo a aj autori, ktorí ho vyuºívajú, citujú
ako zdroj (38). Rovnica (prevzatá z (30)) má tvar

CH = 0, 37

VH
VH
OA
KZ
CK
+ 0, 25
+ 0, 21
− 0, 1
− 0, 07
,
A
V
KZ
V
A

kde

VH

je výsledok hospodárenia,

A

sú aktíva,

V

sú výnosy,

OA

sú obeºné aktíva

35

KZ

sú krátkodobé záväzky a

CK

je cudzí kapitál.

Hranice ²edej zóny sú u Chrastinovej hodnoty

2, 5

a

−5,

pri£om podniky nad

2, 5

sú povaºované za prosperujúce.
Test úspe²nosti tohto modelu práve na po©nohospodárskych podnikoch môºeme
nájs´ v (19). Hoci CH-index nemal ºiadne chyby prvého druhu a iba

1, 29

percent

chýb druhého druhu, nedá sa povaºova´ v tomto teste za príli² úspe²ný. Spomedzi
úspe²ných podnikov zaradil

89, 68 percent podnikov do ²edej zóny a z bankrotujúcich

podnikov tam zaradil dokonca

99, 11

percent podnikov.
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Kapitola 6

Záver
V tejto práci sme zhrnuli základné informácie o bankrotných modeloch. Predstavili
sme si základnú metodiku tvorby modelov a ich vyhodnocovania. Ukázali sme, ako sa
v £ase menila popularita metód tvorby modelov od jednoduchej analýzy pomerových
ukazovate©ov aº po pouºitie neurónových sietí spolu s plusmi a mínusmi jednotlivých
metód a nieko©kými príkladmi modelov vytvorených rôznymi metódami.
Na príklade dvoch u nás naj£astej²ie pouºívaných rodín modelov  Altmanovho
modelu Z-skóre a rodiny indexov IN manºelov Neumaierových  sme ukázali vývoj
modelu v £ase, aby zah¯¬al zmeny a nové trendy v ekonomike a vo nan£nom výkazníctve.
Tieº sme si ukázali niektoré chyby, ako je nepouºívanie apriórnych pravdepodobností bankrotu, £i chýbajúca diskusia o cene nesprávnej klasikácie prvého £i druhého
druhu, ktorých sa pri tvorbe a hodnotení vytvoreného modelu autori modelov dopú²´ajú.
Cie©om práce nebolo prinies´ podrobný preh©ad £o najvä£²ieho po£tu modelov,
preto tu chýbajú napríklad Taerove modely (31) £i Ohlsonovo skóre (26). Podobný
preh©ad si môºe £itate© nájs´ v literatúre (napríklad v (14) £i v (8)). Cie©om bolo
zostavi´ preh©ad problematiky bankrotných modelov s prihliadnutím na eské a Slovenské prostredie.
al²ie smery, ktorým by sa mohli ubera´ následné práce zahr¬ujú

•

Vytvorenie preh©adu nových modelov a nových metód na ich tvorbu (preh©ad
(14) je uº ²es´ rokov starý).

•

Preskúmanie ú£innosti nových modelov na dátach z eskej republiky a Slovenska
(v (30) nájdeme iba vybrané, vä£²inou star²ie modely)

•

Vytvorenie nového modelu pouºitím nových dát a modernej²ích metód, neº je
diskrimina£ná analýza.
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