Tisková zpráva
České firmy si drží stabilní zastoupení mezi největšími v regionu
Praha, 3. září 2014 – České firmy si dlouhodobě drží stabilní zastoupení mezi 500
firmami seřazených podle nejvyšších tržeb v regionu střední a jihovýchodní Evropy.
Znamená to, že každým rokem je přibližně každá šestá firma mezi 500 největšími
společnostmi z ČR – v letošním ročníku Deloitte CE TOP 500 se jich umístilo 79.
Nejlepším českým zástupcem je čtvrtým rokem v řadě výrobce automobilů Škoda
Auto (v celkovém žebříčku na 3. místě), za ním následuje ČEZ (celkově na 6. místě) a
RWE Supply & Trading CZ (celkově 12. místo). V první dvacítce firem s nejvyššími
tržbami se ještě umístil Agrofert (celkově 17. místo).
„Mezi největšími skokany letošního žebříčku patří polský výrobce a dodavatel dílů pro automobilový
průmysl TRW Polska, polský internetový obchod Neonet či výrobce a dodavatel tepelné a elektrické
energie Dalkia Polska. Ž českých zástupců si v žebříčku nejvíce polepšila strojírenská skupina
Vítkovice a Energetický a průmyslový holding, který v průběhu loňského roku pokračoval v zajímavých
transakcích,“ uvedl David Marek, ředitel v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.
Podle ukazatele tržní kapitalizace si první pozici drží energetická společnost ČEZ před polskými
bankami PKO Bank Polski a Pekao. Z tuzemských firem se na 8. místě umístila Komerční banka a na
21. místě O2 Czech Republic.
Celkové tržby českých firem v žebříčku CE TOP 500 se meziročně snížily o devět procent na 116,9
miliardy eur. To odpovídá 16 procentům celkových tržeb všech 500 firem ve výši 712 miliardy eur.
Z pohledu jednotlivých odvětví se opět dařilo českému finančnímu sektoru, konkrétně bankám a
pojišťovnám. ČSOB v celkovém žebříčku mezi bankami obsadila 2. místo, Česká spořitelna 4. místo a
Komerční banka 6. místo. Mezi pojišťovnami skončila v první desítce Česká pojišťovna na druhém
místě a Kooperativa pojišťovna na 4. místě. V odvětví výroby vede automobilka Škoda Auto, páté
místo patří skupině Agrofert a deváté místo automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech.
V žebříčku stavebních firem se na 2 místě umístil Metrostav, na 6. Eurovia CS a na 7. místě Strabag.
Přední místa regionálního žebříčku patří především společnostem ze sektoru energetika a zdroje.
Největší zastoupení v žebříčku tvoří firmy ze spotřebitelského průmyslu a dopravy (nárůst ze 159 na
174), následují firmy ze sektoru energetika a zdroje (nepatrný pokles ze 150 na 146) a odvětví výroby
(pokles ze 128 na 113).
Nejvýraznější nárůst tržeb dosahující téměř 3 % zaznamenal v roce 2013 zpracovatelský průmysl, což
bylo především výsledkem příznivého stavu automobilového průmyslu. Během minulého roku začalo
několik mezinárodních společností z tohoto sektoru více investovat ve střední Evropě (včetně
Rumunska, Slovenska, Polska a Maďarska). Oproti tomu však sektor spotřebního zboží rostl pouze o
1,1 %, přičemž minulý rok dosahoval výše 4,8 %. Odvětví technologie, médií a komunikace je již
několik let ovlivňováno poklesem průměrných příjmů (-4,9 % v roce 2013). Mezi odvětví, které již
druhým rokem v řadě zaznamenaly největší pokles (-15,7 %), patří nemovitosti a stavebnictví.
Celkově v žebříčku dominují společnosti z Polska (161), následují zástupci z České republiky (79),
Maďarska (63), Ukrajiny (53) a Rumunska (42).
Podrobné tabulky, komentáře a další informace o žebříčku Deloitte CE TOP 500 jsou k dispozici na
adrese www.deloitte.com/cetop500.
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Název společnosti

PKN Orlen
MOL
Škoda Auto
Metinvest
DTEK
ČEZ
Energorynok
Jeronimo Martins Polska
PGNiG
PGE
Naftogaz of Ukraine
RWE Supply & Trading CZ
Lotos
Volkswagen Slovakia
ORLEN Lietuva
AUDI Hungaria Motor
Agrofert
KGHM
Petrom
GE Infrastructure CEE

Stát

Polsko
Maďarsko
ČR
Ukrajina
Ukrajina
ČR
Ukrajina
Polsko
Polsko
Polsko
Ukrajina
ČR
Polsko
Slovensko
Litva
Maďarsko
ČR
Polsko
Rumunsko
Maďarsko

Metodologie
Žebříček 500 nejlepších společností CE TOP 500 je sestaven podle konsolidovaných výnosů
společností za fiskální rok 2013 z 18 zemí střední a jihovýchodní Evropy. Vyhodnocení vychází z
výnosů, které vykázal konkrétní právní subjekt působící ve střední a jihovýchodní Evropě. V
případech, kde nebyl k dispozici výnos za fiskální rok 2013, naši analytici použili vykázaný výnos za
rok 2012 zastupující výnos za rok 2013.
Společnost Deloitte získávala informace prostřednictvím osobního kontaktu s jednotlivými
společnostmi, z výročních zpráv, veřejně dostupných databází, odhadů vycházejících ze srovnání s
výsledky předešlých období a z vlastního průzkumu.
V žebříčku největších firem v regionu seřazených podle tržeb nejsou zahrnuty společnosti, které jsme
pro účast oslovili, nicméně nás písemnou či ústní formou informovaly o tom, že se nechtějí letošního
ročníku zúčastnit.
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