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Analytická zpráva FIXED.zone

Shrnutí

Shrnutí
FIXED.zone je ryze českou společností na cestě stát se evropským lídrem v oblasti příslušenství
pro mobilní telefony, tablety, nositelnou elektroniku, notebooky a herní konzole.
Svým zákazníkům pomáhá jejich zařízení zdokonalit, ochránit, zjednodušit používání a zpřístupnit
jim nejnovější technologie. Součástí sortimentu jsou pouzdra, ochranná skla, nabíječky, držáky,
sluchátka, powerbanky, kabely, adaptéry a mnohé další produkty. FIXED.zone nadále majoritně
vlastní zakladatelé, kteří ve společnosti aktivně manažersky působí a neustále ji rozvíjejí.
FIXED.zone a.s. začátkem listopadu 2021 úspěšně vstoupila na trh START pražské burzy. Ve
společnosti dnes pracuje bezmála 100 zaměstnanců, má sídlo v Českých Budějovicích a vlastní
výrobu luxusních kožených pouzder v Prostějově. V loňském roce dosáhla obratu téměř 325
milionů korun s čistým ziskem 13,6 milionů korun.
Obchodní firma FIXED.zone a.s.
Místo registrace Česká republika, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn C 10575
Identifikační číslo 260 363 63
Sídlo Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Právní forma Akciová společnost
Datum založení 7. června 2001
Vlastnictví Osoby přímo ovládající společnost tvoří čtyři členové správní rady jednající ve shodě,
konkrétně pánové: Daniel Havner, Radek Douda, Marek Havner, Jan Moravec, kteří
společně disponují 90% podílem na základním kapitálu i hlasovacích právech.
ISIN CZ0009011086
Ticker FIXED
Aktuální cena akcie 250 Kč
Tržní kapitalizace 555,5 mil. Kč
Druh, podoba a forma akcií Kmenové akcie v zaknihované
podobě ve formě na jméno

2

Počet akcií 2 222 000 ks
Free float 222 000 ks (9.99 %)
Velikost lotu 50 ks (12 500,- Kč)
Dluh: (2021) 73,4 mil. Kč
Datum zpracování 25. 5. 2022
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Podrobnosti
o společnosti
FIXED.zone a.s. je ryze českou společností na cestě stát se evropským lídrem ve svém oboru
- tím je elektronika, příslušenství a chytré inovativní věci “pro lidi” pod značkou FIXED. FIXED je
značka příslušenství, která je budována nadšenci, kteří tvoří vše, co patří k mobilním telefonům,
tabletům a nositelné elektronice. V roce 2015 společnost vstoupila také do oboru výroby
samotné elektroniky skrze vývoj vlastních lokátorů a smart trackerů. FIXED.zone dlouhodobě
pomáhá uživatelům jejich elektronická zařízení zdokonalit, ochránit, zjednodušit jejich používání
a zpřístupnit jim nejnovější technologie. Společnost FIXED.zone se úspěšně snaží odlišovat
od konkurence jednak vlastním testováním a vývojem produktů řady FIXED, ale i důkladným
výběrem produktů ostatních značek. Dlouhodobě tak uspokojuje zákazníky v širokém spektru
až po ty nejnáročnější. FIXED se ve svých produktech snaží nabídnout kvalitu srovnatelnou
s originálním příslušenstvím prémiových značek, ale za výrazně přijatelnější cenu.
Misí FIXED.zone je přiblížit inovace širokému spektru lidí. Zákazníkovi nabízí jistotu, že pod
značkou FIXED vždy nalezne kvalitní produkt s dlouhou životností, který se jednoduše používá.
Tento přístup je dále podporován kvalitním zákaznickým servisem. Prioritou společnosti je, aby
značka FIXED generovala spokojenost jak u zákazníků, tak u jejích vlastních zaměstnanců. Tímto
způsobem se snaží budovat dlouhodobě udržitelnou a úspěšnou značku v přetlaku konkurence.
FIXED.zone od svého založení v roce 2001 až do loňského roku nesla obchodní název
RECALL s.r.o.. V roce 2014 proběhla akvizice výrobního závodu na výrobu pouzder v Prostějově,
kde momentálně probíhá zaměření na malosériovou výrobu řemeslně zpracovaných pouzder
a chytrých peněženek, které jsou převážně vyráběny z pravých italských kůží. V roce 2015 vznikla
vlastní obchodní značka FIXED, která je od roku 2018 až dodnes prioritou celé společnosti.
Vstupem na burzu byly intenzivně akcelerovány aktivity směrem k mezinárodní expanzi.
Společnost úspěšně dokončila mezinárodní crowdfundingovou kampaň na nové produkty FIXED
SMILE a FIXED SENSE, zahájila prodej v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Polsku, otestovala
obchodní kanály v několika dalších zemích západní Evropy a navázala partnerství s distributory
v několika evropských zemích. Tyto kroky tvoří základní kostru růstového plánu pro následujících
pět let.
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Organizační struktura a klíčoví lidé

Daniel Havner
Člen správní rady / Business Director
Se společníky Markem Havnerem a Radkem Doudou založil firmu v roce 2001 ve sklepě
rodinného domu. Svou vizí a nadšením pro věc firmu posunul z pozice distributora příslušenství
na pozici developera a leadera tuzemského trhu. Neustále hledá nové směry a způsoby, jak
posunout produkty i tým dopředu, což se mu skvěle daří.

Marek Havner
Člen správní rady / Key Account Manager
Zakládající člen firmy, který měl vždy srdce nasměrované na obchod. Od počátku se staral
o budování vztahů s novými i stávajícími klienty a dělá to dodnes. Vybudoval okolo sebe úspěšný
tým obchodníků, kteří neustále posouvají úspěch firmy dál.

Radek Douda
Předseda správní rady / COO
Jako jeden ze zakládajících členů se stará o celé zázemí firmy. Díky jeho analytickým schopnostem
a technologickým znalostem má firma FIXED oporu pro všechny své činnosti. Řídí celý Back
Office team se silným důrazem na detail, bez kterého by se firma neobešla.

Jan Moravec
Člen správní rady / CEO
Po několikaleté zkušenosti v korporátním prostředí se v roce 2014 stal součástí vizionářského
týmu FIXED. Neustále pracuje na rozvoji nejen firmy a jejího obratu, ale hlavně celého týmu.
Buduje silnou firemní kulturu, založenou na otevřené komunikaci, spolupráci, otevřenosti
a férovosti. S osobním růstem zaměstnanců pak roste i celá firma.
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Akcionářká struktura
FIXED.zone vstoupila na trh START úspěšným úpisem 222.000 ks nově emitovaných akcií. IPO
společnosti bylo ukončeno 2. listopadu 2021 s finální mírou alokace 26,2 % při ceně 222 Kč/
ks akcie. Na trhu START se i dnes obchoduje s bezmála 10% free float, zbytek akcií je v držení
zakladatelů a vrcholového managementu.

Historie společnosti
Do roku 2013
V té době společnost s názvem RECALL s.r.o. byla úspěšným
distributorem a největším specialistou na retail a příslušenství
k mobilním zařízením v ČR.

2014
Strategický nákup šicí dílny v českém Prostějově, kde se
začala šít historie. Akvizice umožnila výrobu ručně šitých
luxusních kožených pouzder.

2015

Vize vybudovat vlastní značku se stává skutečností. Byla
založena vlastní značka FIXED a světlo světa tak spatřují první
produkty FIXED.

2016

Začátek vývoje SMART produktové kategorie uvedením
smart lokátoru 1. generace. FIXED se stává druhou nejsilnější
značkou v distribučním portfoliu.

2017

Zúžení sortimentu distribuovaných značek, specializace na
vlastní značku FIXED.

2018

První uvedení vlastního výrobku z řady SMART – FIXED Smile
lokátoru.

2019

Zahájen vývoj IoT Trackeru FIXED Buddy.
Vydání 2. generace FIXED Smile.

2020

Export do zahraničí zavřený v důsledku pandemie COVID-19.
Vznik expanzivních projektů Marketplaces a D2C kanálu
FIXED.zone.
Představení nové FIXED brand identity.

Získání ceny European Design Award za design produktu FIXED
ICON, který se tím stává nejprodávanějším produktem v sortimentu.
Ukončení distribuce značky CELLY.
Strategické posílení produktového týmu značky FIXED, která se
stává hlavní značkou v portfoliu.

2021

RECALL s.r.o. se po dvaceti úspěšných letech mění na
společnost FIXED.zone a.s. a oficiálně vstupuje na pražskou
burzu Start.
Exportní oddělení začíná otevírat nové trhy.
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Trh s příslušenstvím
k elektronice
Současným klíčovým trhem společnosti v segmentu distribuce, výroby a obchodu příslušenství
k mobilním zařízením je zejména Česká republika a Slovensko. Ovšem již od roku 2020 FIXED.
zone intenzivně pracuje na rozšíření svého produktového portfolia rovněž do dalších zemí a to
jak přes kanál D2C1, tak skrze expanzi přes distributory a Marketplaces2. Tento trend je již nyní
pozorovatelný na zvyšujících se tržbách plynoucích ze zahraničí, jejichž zastoupení uvádíme na
grafu níže.

Globální trh s příslušenstvím
k elektronice
Podle NMSC měl celosvětový trh s příslušenstvím pro elektroniku v roce 2020 hodnotu 254,5
mld. USD. Do roku 2030 se předpokládá, že hodnota tohoto trhu dosáhne 413,2 mld. USD
s CAGR přesahujícím 4,5 %.

Digitalizace globálního prostředí vede koncové zákazníky k vyšší závislosti na elektronice
a zejména mobilních telefonech. Vyšší využívání elektroniky dále vede k růstu trhu
s příslušenstvím, a to díky zájmu o ochranu křehkých zařízení. Mimo ochrany, samotné produkty
v tomto segmentu poskytují další podporu, vylepšení produktu či zvýšení pohodlí. Patří sem tedy
rovněž powerbanky, bezdrátová sluchátka, ochranná skla, a další…
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D2C = [Angl.: Direct To Customer] jedná se o způsob prodeje přes vlastní online kanály a eshop
Znamená tzv. internetová “Tržiště”, na kterých se zboží prodává (např. ALZA, AMAZON...apod.)
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Zároveň, rostoucí penetrace technologií internetu věcí a umělé inteligence podporují růst
globálního trhu s příslušenstvím. Právě do oblasti IoT se FIXED se svojí řadou SMART již od roku
2018 vydává a společnost je tak schopna zajistit si atraktivní škálovatelnost na aktuální vlně
tohoto trendu.

Evropský e-commerce trh
Společnost FIXED.zone se od nástupu pandemie COVID-19 dynamicky zoptimalizovala
a zaměřila na prodej skrze e-commerce. V rámci jejích expanzních plánů, které byly nastaveny
již v roce 2020, využívá společnost při vstupu do zahraničí nejvíce právě e-commerce platformy.
Podle dat eurostatu3 v uplynulém roce příslušenství k elektronice zakoupilo online na 23 %
koncových zákazníků v rámci celé EU. Lídrem v online nákupech zboží v tomto segmentu je
Rakousko (33 % respondentů) a Nizozemsko (32 % respondentů). Za atraktivní považujeme
rovněž státy Skandinávie a státy jižní Evropy (shodně více než 23 % respondentů). Zastoupení
oblíbenosti online nákupů v tomto segmentu lze očekávat i do budoucnosti. Průměrný meziroční
růst e-commerce v evropské unii je pro roky 2022-2025 očekáván na úrovni 13,83 %4.

Značka FIXED a konkurence
Trh s mobilním příslušenstvím je všeobecně vysoce konkurenční prostředí. Výrobci svých
produktů zde bojují o přízeň koncových zákazníků, a to zejména tlakem na cenu. Značka FIXED
se i v tomto prostředí stále prosazuje a ve srovnání s ostatními i globálními značkami každoročně
roste a získává významnějšího podílu na trhu. Náhled na podíl značky FIXED v celém distribučním
portfoliu společnosti, které obsahuje produkty hned několika světových výrobců, je zobrazen na
grafu níže. Zastoupení značky FIXED na celkových tržbách společnosti se již několik let v řadě
zvyšuje a v loňském roce dosáhlo dokonce 76% podílu na celkových tržbách společnosti, což
činí meziroční nárůst o 14 %.
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/isoc_ec_ibgs
https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/europe
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Produktové portfolio společnosti
FIXED.zone poskytuje svým zákazníkům velmi širokou nabídku produktů, které spadají do pěti
základních kategorií:
> Držáky - selfie tyče, držáky do auta, na motocykly, apod…
> Móda a ochrana - pouzdra a kryty pro telefony, tablety apod…
> SMART - IoT5 trackery a hlídače osobních věcí…
> Energie - powerbanky, nabíječky, kabely…
> Média - sluchátka, headsety, adaptéry...
Procentuální rozpad tržeb v roce 2021 dle dílčích produktových kategorií uvádíme na grafu níže.

V roce 2021 byla mezi zákazníky značky nejoblíbenější kategorie pouzder pro mobilní telefony
a další zařízení. Zastoupení této kategorie na tržbách činilo celkem 24 %. Druhou nejoblíbenější
kategorií mezi zákazníky FIXED.zone tvořila ochrana displeje s 16 % celkových tržeb společnosti.
Kategorie energie a nabíjení tvořila 12 %, držáky 11 %, příslušenství pro motocykly 9 % a zbývajících
28 % spadá pro ostatní položky v širokém produktovém portfoliu.
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Události uplynulého roku
2021
Minulý rok 2021 znamenal pro FIXED.zone po dvaceti letech úspěšného působení na tuzemském
trhu významný krok na cestě stát se evropským lídrem na trhu příslušenství k chytrým zařízením
a elektronice.

Změna názvu společnosti a vstup na trh START
Společnost s původním názvem RECALL s.r.o. se v rámci své transformace na akciovou
společnost přejmenovala na nynější FIXED.zone a.s.. Zákazníci si tak mohou spojit samotnou
společnost přímo s její vlastní značkou příslušenství FIXED.
V rámci veřejné nabídky na trhu START poté FIXED.zone nabídla svým investorům nových 222
tisíc kusů akcií v upisovacím pásmu 180-222 Kč/ks. Závěrečná upisovací cena byla stanovena na
222 korun a FIXED.zone tak od investorů v hrubém vyjádření získala 49,2 mil. Kč.
Od vstupu na trh START si společnost cení zejména růst povědomí o značce jako takové,
propagaci společnosti a jejího PR, což zvýšilo oblíbenost produktů jak mezi partnery, tak mezi
koncovými zákazníky.

Nový web FIXED.zone
V návaznosti na stanovenou expanzivní strategii a spuštění kanálu D2C byl úspěšně vytvořen
nový web, který je plně připraven na implementaci vlastního e-shopového řešení. Nyní se
pozornost společnosti přesouvá právě na spuštění integrovaného e-shopu na doménách
fixed.zone a intercom.zone.

Překonání finančních i obchodních očekávání
FIXED.zone v roce 2021 překonala původně předpokládané výsledky hospodaření, a to zejména
v celkovém obratu, ale i čistém zisku. Celkový obrat společnosti za rok 2021 činil bezmála 325
mil. Kč, což činí meziročně více než 27% nárůst. V čistém zisku společnost dokázala vygenerovat
celkem 13,67 mil. Kč, tedy o 1,17 mil. Kč více, než bylo původně plánováno. EBITDA s hodnotou
19,5 mil. Kč zůstala mírně nižší, což bylo způsobeno podpořením expanzivní strategie, přijímáním
nových zaměstnanců, zvýšením výdajů do marketingu a růstem nákladů na dopravu z asijských
zemí.
Rovněž bylo v roce 2021 prodáno téměř 1,8 milionu kusů produktů pod značkou FIXED, což je
meziroční nárůst o více než 600 tisíc prodaných kusů této značky ve srovnání s předchozím
rokem 2020.
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Úspěšný vstup na zahraniční trhy
Vyjma Slovenska, kde společnost působí se svojí dceřinnou firmou, byly v minulém roce úspěšně
otevřeny další zahraniční trhy. Zejména výtečně se svými výsledky prezentuje Rumunsko
a Bulharsko skrze marketplace portál eMAG. Dále byly produkty značky FIXED zalistovány na
celo-evropském Amazonu, Allegro a Cdiscount. Další portály jsou v intenzivním procesu příprav
jejich otevření.
Pro zvýšení efektivity na cestě vedoucí k obsazení zahraničních trhů společnost rovněž přijala
nové zaměstnance, jejichž aktivity jsou plně dedikovány na rozvoj obchodních aktivit v Polsku
a Německu. Efekty plynoucí z tohoto kroku bude dle nynějších očekávání možné pozorovat na
konci stávajícího ročního období.

Pandemická situace COVID-19
Již v létě 2019 přešla celá společnost na režim „Práce na dálku“, tedy naprostou volnost pracovat
odkudkoliv. Nucený přechod na Home office v rámci proticovidových opatření tak pro interní
fungování společnosti neznamenal téměř žádnou změnu.
Vliv pandemie na první polovinu roku 2021 byl z obchodního hlediska citelný především na
uzavřených maloobchodních prodejnách velkých řetězců, které se znovuotevřely až po 10.
květnu. Na druhou stranu, prodeje se přesunuly do online prostředí, které kompenzovalo
výpadek offline kanálů a společnost tak byla schopna své obchodní plány přeplnit.

Uvedení nových výrobků na trh
Na trhu s příslušenstvím je nutností neustále přicházet s novými nápady a výrobky, které usnadňují
a zlepšují každodenní život koncových zákazníků. Společnost v oblasti vývoje a uvádění nových
produktů dělá maximum a v roce 2021 tak na trh uvedla desítky nových produktů, které lze
rozdělit do jejích pěti klíčových kategorií.
Pozornost a významné investice byly v minulosti alokovány zejména do řady SMART, v rámci které
byl ve 4Q 2021 úspěšně představen a do prodeje uveden nový SMART lokátor FIXED SENSE.
Zároveň bylo v důsledku odlišného, než dříve předpokládaného vývoje na trhu IoT, nezbytné
přehodnotit směřování celé této řady do budoucna. Zavřela se dříve perspektivní cesta sítě NBIoT6, což zkomplikovalo plánované uvedení produktu FIXED BUDDY do konce loňského roku.
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Výzvy a plány
budoucnosti
Se založením značky FIXED v roce 2016 začala cesta investic do produktové řady vlastních
výrobků. I přesto, že je velká část stávajících produktů v portfoliu společnosti stále vyráběna
externími zahraničními dodavateli, vizí FIXED.zone je tuto závislost v budoucích letech snižovat
a přesouvat výrobu do vlastních rukou s alokací zejména v CEE regionu.

Trhy a strategie
Značka FIXED prokázala již na milionech zařízení a aplikací, že její produkty jsou vysoce funkční,
spolehlivé a škálovatelné, přinášejí zákazníkům dlouhodobou hodnotu, což dokazuje fakt, že ve
velké míře dochází k opakovaným nákupům. Společnost vždy mezi prvními v oboru investovala
do nových technologií, digitalizace a nastavovala benchmark v práci distributorů, respektive
výrobců příslušenství. Díky tomu se dlouhodobě daří zajistit a udržet spolupráci s klíčovými hráči
na trhu s příslušenstvím.
Nejen pro udržení této pozice, ale zejména k docílení dalšího růstu celé společnosti i v budoucích
letech je plánováno postupně nabízet produkty značky FIXED v dalších zemích evropského
regionu. Prioritou je poskytovat zboží v sousedních zemích České republiky, nicméně FIXED.zone
současně vyjednává své pozice v rámci celého evropského regionu. K uskutečnění expanze na
cizí trhy má management společnosti nastaveny jasné strategické kroky, které bude realizovat.

Strategie
Nové segmenty sortimentu – Od roku 2019 dochází k objevování nových segmentů, které
vznikají v důsledku evoluce na trhu s elektronikou. Tyto nové segmenty a výrobky si s sebou
nesou výrazný růstový potenciál a cílem FIXED.zone je být se svými produkty u zrodu každého
nového trendu. Stávajícími prioritami nyní jsou:

›

Ekosystém vlastních produktů řady SMART - mezi nimi zejména SMILE, SENSE a BUDDY.

›

Implementace technologií s komunitním přesahem s pomocí globálních hráčů Apple
a Google. Schválení MFI certifikace SMART lokátoru FIXED SENSE, který poté bude moct
využívat generickou síť Apple FindMy. Obdobnou certifikaci společnost očekává v roce
příštím po představení konkurenčního řešení FindMy ze strany Google v rámci systému
Android.

›

Posílení aktuálně velmi dynamické kategorie energie a dobíjení, která získává na popularitě
díky absenci originálních nabíjecích adaptérů, jakožto součásti balení nových telefonů.
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Výzvy a plány budoucnosti

Nové prodejní kanály – Po úspěšném etablování se v segmentu B2B2C, tedy prodeje přes
velké obchodní partnery provozující prodejní sítě pro koncové zákazníky či internetové obchody, bude společnost pokračovat v obsazování dalších prodejních kanálů, a to zejména v zahraničí, což bylo rokem 2021 započato.

›

D2C - Prodej pomocí vlastního internetového obchodu a prostřednictvím přímých online
kampaní v sousedních státech. Spuštění celoevropského e-shopu na internetové doméně
fixed.zone je očekáváno v průběhu Q3-Q4 2022.

›

Marketplaces - Tuzemská i zahraniční online tržiště k umístění produktů pro koncové
uživatele. Dnes je společnost zalistovaná na portálech Amazon, Allegro, eMAG
a Cdiscount. Dalších celkem cca 25 evropských e-tržišť je v plánu otevírat postupně
v průběhu nejbližších měsíců a let.

›

Exportní partneři - Využití zahraničních partnerů pro distribuci produktů je jedním ze tří
uváděných prodejních kanálů. Jak bylo avizováno výše, společnost v uplynulém roce pro
usnadnění této cesty přijala nové zaměstnance, s pomocí kterých budou zahraniční trhy
obsazovány skrze exportní partnery.

Marketing – Hlavním zaměřením marketingového oddělení společnosti je vytvoření velmi kvalitního a rozsáhlého obsahu ke každému produktu, který pomůže zákazníkovi rozhodnout se právě pro produkty FIXED v online prodejních kanálech. V rámci svého plánu zahraniční expanze
bude pozornost věnována nejen produktovému marketingu, ale rovněž brand marketingu celé
firmy v zahraničí.
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Finanční situace
společnosti
V uplynulém roce 2021 se společnosti podařilo přeplnit stanovené růstové plány a dosáhnout tak
nejvyššího obratu od svého založení. S celkovými výnosy téměř na úrovni 325 mil. Kč a čistým
ziskem 13,6 mil. Kč je společnost na skvělé cestě k dosažení svých cílů i v následujících letech.
FIXED.zone dlouhodobě dosahuje stabilní výkonnosti a dobrého finančního zdraví. EBITDA marže
se stále pohybuje v okolí 6 %, což je mírně pod plánem minulých let a rovněž pod průměrem
v oboru. Nicméně právě díky nastaveným expanzním plánům a vlastním výrobkům management
předpokládá zvyšující se efektivitu a optimalizaci EBITDA marže v následujících letech.
Do budoucnosti management společnosti očekává, že celkové tržby do roku 2026 porostou
průměrným tempem 14,95 % ročně až na více než 630 milionů Kč, a to právě díky výše uvedené
expanzní strategii. Zisk EBITDA by měl být postupně do roku 2026 navyšován, a to až na bezmála
70 milionů Kč, s EBITDA marží mírně pod 11 %.

Podnikání společnosti je charakterizováno vysokou potřebou pracovního kapitálu, kdy je třeba
s předstihem financovat nákupy od asijských výrobců ve velkých objemech a následně umožnit
partnerům delší splatnosti jejich dodávek na výstupu. Společnost pokrývá tuto disproporci
zejména s pomocí standardních bankovních nástrojů financování oběživa, ale v rámci optimalizace
kapitálové struktury a snižování zadlužení se vydává bezpečnější cestou financování s pomocí
vlastních zdrojů.
Celkové úvěrové zatížení společnosti je cca 74 milionů Kč. Tyto cizí zdroje jsou kryty pohledávkami,
zásobami a zálohami. Likvidita společnosti se v historii pohybovala na dostatečné úrovni a běžný
chod tedy nebyl zásadním způsobem ohrožen a není tak ani k dnešnímu dni. FIXED.zone má
díky své bezproblémové finanční situaci sjednané dodatečné bankovní úvěry pro financování
pracovního kapitálu, kterých může v případě potřeby využít.
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Finanční situace společnosti

Kapitálová struktura FIXED.zone a.s. včetně předpokládaného vývoje ukazatele zadluženosti
vlastního kapitálu je zachycena na grafu níže. Cizí zdroje chce společnost využívat zejména
pro financování oběživa a dlouhodobé investice financovat z vlastních zdrojů. Z toho důvodu
předpokládáme pokles zadluženosti vlastního kapitálu v budoucích letech, opět směrem ke
stabilizaci podniku.

Rizika, která mohou ohrozit naplnění plánu
Společnost prochází náročným obdobím expanze a dobývání nových trhů a obchodních teritorií.
Zároveň se společnost potýká s riziky na straně logistiky a vstupních nákladů. To jsou dvě
nejpodstatnější rizika, se kterými musí management počítat a účinně je řídit.
Na straně výnosů tak postupuje pomocí kopírování vlastních úspěšných obchodních modelů,
případně výběrem takových prodejních partnerů, kteří obsluhují více teritorií a díky úspěchu
v jednom snižují riziko vstupu na další.
V oblasti vstupů a logistiky společnost staví na dlouhodobých partnerstvích s výrobci v Asii, díky
kterým se snaží rizika lépe řídit a predikovat. Neustále se však zvyšuje tlak v oblasti vstupních
cen i době dodání výrobků, a stejně tak dochází ke zvyšování cen logistických služeb. Tyto
predikce jsou v plánu implementovány.
Riziko dlouhodobějších komplikací v oblasti výroby a dodávek se společnost snaží snižovat
přesouváním výroby některých (zejména klíčových) výrobků do regionu střední Evropy.
Společnost se podobně jako všichni její konkurenti potýká s rizikem zhoršování mezinárodní
ekonomicko-politické situace a dopadů růstu nákladů z ní plynoucích.
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Určitým rizikem je rovněž neznalost značky FIXED v zahraničí, ale to se společnosti daří řešit
posíleným marketingem. Rovněž vstup na pražskou burzu v růstu znalosti značky FIXED značně
pomohl.

Dividendová politika
Společnost při vstupu na trh START Burzy cenných papírů Praha neprezentovala žádnou
dividendovou politiku v období původního finančního plánu.
Zakladatelé společnosti však zahájení výplaty dividend v nejbližších letech nevylučují, nicméně
v tuto chvíli je prioritou naplnění expanzních plánů a pokračování ve stabilizaci společnosti.
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Silné a slabé stránky

Silné a slabé stránky
Silné stránky
>

Vývoj a výroba vlastních produktů, čímž
jsou zajištěny vyšší marže, jejichž další
růst je z důvodu rozvoje know-how
očekáván.
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>

Očekávaný růst evropského trhu
s mobilním příslušenstvím.

>

Vstup do dynamického segmentu IoT,
který roste dvouciferným tempem7.

>

Rychlost a agilita v oblasti vývoje
nových produktů.

>

>

Zavedená firma s dobrým jménem své
značky a silnou pozicí.

Expanze do zahraničí s využitím
vlastního D2C kanálu.

>

>

Zavedená síť dlouhodobých partnerů
v tuzemsku a rostoucí síť v zahraničí.

Expanze na zahraniční online tržiště Marketplaces.

>

>

Management s dlouholetými
zkušenostmi a se značnou
zainteresovaností na samotném
úspěchu společnosti.

Rostoucí možnosti vlastní výroby
produktů v ČR a Evropě.

>

Využití online distribučních kanálů
při zahraniční expanzi - nákladová
efektivita.

>

Rostoucí zájem o elektronická zařízení
a příslušenství k nim v rámci popularity
práce na dálku - Home Office.

Slabé stránky

7

Příležitosti

>

Společnost je do určité míry závislá na
retailových odběratelích.

>

Vysoká náročnost na pracovní kapitál
v důsledku dlouhých dob splatnosti
závazků a pohledávek.

>

Horší vyjednávací pozice ve vztahu
k dodavatelům a partnerům v důsledku
velikosti společnosti.

2020 GARTNER © “Top Strategic Technology Trends for 2021”

Hrozby
>

Zhoršení dodavatelsko odběratelských
vztahů či platebních podmínek při
dovozu produktů z Asie.

>

Společnost se (dodnes velmi úspěšně)
pohybuje v silném konkurenčním
prostředí, což může znamenat zvýšený
tlak od globálních hráčů při expanzi na
evropský trh.

>

Ohrožení, či selhání zahraniční
expanzivní strategie v důsledku
vnějších vlivů.

>

Zhoršení obchodních vazeb mezi
Evropou a Asií.
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Valuace
Aktuální ocenění společnosti FIXED.zone získáváme s pomocí modelu diskontovaného volného
cash-flow (FCFF), který určuje hodnotu firmy jakožto součet budoucích volných peněžních toků
po provedení nutných investic do pracovního kapitálu a dlouhodobých majetků. Jeho výsledek
ukazuje tržní hodnotu společnosti včetně neprovozních majetků a splatných dluhů – tzv.
Enterprise Value. Náhled valuačního modelu poskytujeme k nahlédnutí v tabulce níže.
Základní a klíčové parametry, které do DCF modelu pro výpočet finální hodnoty dosazujeme
jsou následující::

›

Očekáváme nárůst volného CashFlow z 10,5 mil. Kč v roce 2022 až na 30,5 mil. Kč v roce
2026. Tento nárůst volného CashFlow v období let 2022-2026 přikládáme nastavené
expanzní strategii. Pro období let 2027–2031 je počítáno s průměrným růstem ve výši cca
6 % ročně. Kalkulovaný nárůst volného cash-flow je v těchto letech snižován v důsledku
vzdálené budoucnosti a tedy dnes nejasného výhledu hospodaření společnosti. Po
tomto období počítáme s růstem 2 % ročně v pokračující fázi z důvodu konzervativního
a opatrnostního přístupu k dlouhodobým růstům.

›

Průměrné vážené náklady na kapitál (WACC), které užíváme jako diskontní míru volných
peněžních toků budoucích let zvyšujeme z 9,39 % v roce 2022 na 9,63 % v roce 2026.
Oproti vstupní valuaci pro IPO tak snižujeme diskontní sazbu v důsledku pozitivních
výsledků společnosti, optimistických výhledů budoucího hospodaření a stabilní finanční
situace. Pro období 2027–2031, a zároveň pro výpočet pokračující hodnoty je diskontní
míra stanovena jako průměr WACC za první období pětiletého finančního plánu.

›

Výsledná hodnota společnosti pro rok 2022 je na základě zpracovaných finančních plánů
stanovena na 578,5 mil. Kč (tzv. Enterprise Value). Hodnotu vlastního kapitálu po očištění
neprovozních majetků a úročených cizích zdrojů společnosti stanovujeme na 513,3 mil.
Kč (tzv. Equity Value).

Komparativní analýza
Společnost FIXED.zone se srovnává se světovými lídry, kteří si nesou podobné charakteristiky
a to v oboru vlastním i oborech příbuzných. Všechny vybrané společnosti spojuje zaměření
na segment příslušenství k elektronice, nicméně přesné porovnání společnosti FIXED.zone
s vybranými obchodovatelnými firmami je komplikované z důvodu velmi specifického business
modelu FIXED.zone. Údaje uvedené v následující tabulce jsou vztahovány k posledním
zveřejněným účetním závěrkám daného roku.
Z níže uvedené komparativní analýzy vyplývá, že aktuální tržní hodnota FIXED.zone je na trhu
START nastavena nad mediánem násobků společností s kterými se poměřuje. Avšak v důsledku
růstu výkonnosti FIXED.zone očekáváme postupné snižování těchto valuačních násobků až na
úroveň mediánu komparativních společností. Vzhledem k našemu konzervativně nastavenému
plánu je předpokládáno dosažení aktuálního mediánu na hodnotách kolem let 2024 až 2025
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v závislosti na konkrétním ukazateli. Přehled vybraných poměrových ukazatelů, včetně jejich
očekávaného vývoje v čase při ceně akcie 250 Kč/ks ze dne 25. 5. 2022, zobrazujeme na
následující straně této zprávy.

Detailní náhled valuačního modelu DCF

Náhled násobků komparativní analýzy
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Klíčové ukazatele výkonnosti

Klíčové ukazatele
výkonnosti
Společnost FIXED.zone a.s. po procesu IPO na trhu PX START vykazuje parametry, které
uvádíme v tabulce klíčových ukazatelů výkonnosti a jejich budoucího předpokladu níže. Při této
kalkulaci je vycházeno z auditovaných účetních dat, ceny akcie 250 Kč/ks ze dne 25.05.2022
a uváděného finančního plánu společnosti.

637 mil. Kč
konzervatní odhad tržeb v roce 2026

70 mil. Kč

konzervatní odhad EBITDA v roce 2026
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EAT		

Čistý zisk po zdanění = Výsledek hospodaření po zdanění.

Čistá marže		

Procentuální podíl čistého zisku na celkových tržbách = Výsledek hospodaření po zdanění / Výnosy.

EBIT		

Provozní výsledek hospodaření.

EBIT marže		

Procentuální podíl EBIT na celkových tržbách = EBIT / Výnosy.

EBITDA		

Provozní zisk před odpisy a úroky = Provozní výsledek hospodaření + Úpravy hodnot v provozní oblasti.

EBITDA marže		

Procentuální podíl EBITDA na celkových tržbách = EBITDA / Výnosy.

ROA		

Return on assets, návratnost aktiv = EBIT / Celková Aktiva.

ROE		

Return on equity, návratnost vlastního kapitálu = EAT / Vlastní Kapitál.

CAPEX		

Investiční náklady – z angl. Capital Expenditures = Meziroční změna stálých aktiv + Úpravy hodnot v provozní oblasti daného roku.

EV		

Celková hodnota podniku (Enterprise Value)

EV/EBITDA		

Zastoupení EBITDA na celkové hodnotě podniku = Enterprise Value/EBITDA

EPS		

Earnings per share, zisk na akcii = Čistý zisk daného období / Počet akcií.

P/E Ratio		

Podíl tržní ceny akcie a zisku po zdanění na jednu akcii

P/S Ratio		

Podíl tržní ceny akcie a celkových tržeb společnosti
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Finanční výkazy společnosti
Rozvaha - Aktiva (v tis. Kč)

Rozvaha - Pasiva (v tis. Kč)
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

Výkaz cash-flow (v tis. Kč)
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Disclaimer
Akcie společnosti FIXED.zone a.s. jsou nabízeny na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. (dále
jen “trh START”) na základě informací uveřejněných na webových stránkách společnosti v sekci “Pro investory”.
Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s veškerými oficiálními informacemi dříve, nežli učiní své investiční
rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií společnosti
FIXED.zone a.s.
Tato analytická zpráva byla vypracována analytickým týmem poradenské společnosti LIFTIA s.r.o. se sídlem U Jezu 525/4,
460 01 Liberec, Česká republika (dále jen “LIFTIA”).
LIFTIA čerpá informace z důvěryhodných zdrojů, které považuje za spolehlivé, ale které dále nebyly nezávisle ověřeny.
LIFTIA vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně dále nikterak nezaručuje jejich
správnost. Pokud jsou v analytické zprávě uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na
předpokladech a výpočtech společnosti nebo důvěryhodných zdrojích, které však nebylo možno plně ověřit.
Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od očekávání, předpokladů a dalších, v této analytické zprávě
uvedených informací významně lišit. Informace v analytické zprávě uvedené mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit
výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Obsah analytické zprávy představuje názor
LIFTIA nebo osob v ní uvedených ke dni zveřejnění a může být změněn bez předchozího upozornění. Interval budoucích
změn provedených v analytické zprávě není možné předem stanovit. Investoři by se měli o výhodnosti obchodů a investic
do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného rizika
a vlastní právní, daňové a finanční situace.
Pokud se v analytické zprávě hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou
zárukou výnosů budoucích, a jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů, a že
návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. LIFTIA nemůže být odpovědná za žádnou
škodu, která vznikne jakékoli osobě ve spojení s informacemi obsaženými v této analytické zprávě.
Obsah analytické zprávy je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je LIFTIA a nenese odpovědnost
za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.
Tato analytická zpráva není Prospektem, nabídkou ani investičním doporučením k nákupu či prodeji cenných papírů,
majetku, aktiv, či jiného finančního instrumentu, ani znaleckým posudkem.
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