
Analyzovanou společností byla zvolena společnost KOH-I-NOOR RONAS s.r.o., která se zabývá

výrobou vstřikovacích forem, střižných a ohýbacích nástrojů a výrobou vstřikovaných plastových

výlisků. Jako vstupní data k provedení analýzy byly použity výroční zprávy společnosti. Dále byly

poskytnuty doplňující informace od jednoho ze zaměstnanců analyzované společnosti. Celkové

hodnocení finanční situace vybraného podniku odhalilo mnoho důležitých poznatků o jeho

hospodaření. Na základě všech výpočtů vybraných metod a aplikovaných predikčních modelů lze

říci, že je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se firmě bude dařit i nadále. Společnost je

dostatečně finančně stabilní a má určitý potenciál pro další růst.
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ZDROJE

Na začátku provedení finanční analýzy je důležité si zvolit vhodné metody,

které jsou následně aplikovány na danou společnost. Tyto metody by měly

být v souladu s tím, pro koho nebo k jakému účely finanční analýzu

sestavujeme. Prvním krokem při provedení finanční analýzy na společnosti

KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. je analýza absolutních ukazatelů, kde byla

provedena jak horizontální, tak vertikální analýza rozvahy i výkazu zisku a

ztráty. Byla hodnocena bilanční pravidla a zjištěno, zdali se jimi společnost řídí

nebo ne. Následovala analýza pracovního kapitálu, čistého pracovního

kapitálu a nefinančního pracovního kapitálu. Druhou oblastí vybraných metod

byly skupiny poměrových ukazatelů, po kterých byla provedena analýza

soustav ukazatelů, kde bylo využito predikčních modelů Altmanova Z-score a

IN05 modelu. V závěrečné části práce byla provedena analýza hodnotových

ukazatelů, konkrétně byla vyjádřena ekonomická přidaná hodnota a použita

metoda hodnocení životaschopnosti podniku, která se opírá z velké části o

nefinanční ukazatele.
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ABSTRAKT VÝSLEDKY PRÁCE
Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci vybraných nástrojů a metod

finanční analýzy na předem zvolený podnik. Cílem této práce je zhodnotit

finanční situaci konkrétní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části. První

je zaměřena na teoretickou stránku věci. Zahrnuje vysvětlení pojmu finanční

analýza a objasnění metod a ukazatelů, pomocí nichž se hodnotí finanční

zdraví. Druhou část představuje praktická část, která obsahuje charakteristiku

vybraného podniku KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. a následnou aplikaci zvolených

nástrojů finanční analýzy na tuto společnost. Závěr práce zahrnuje celkové

zhodnocení finančního zdraví zvoleného podniku a obsahuje návrhy na

zlepšení dané finanční situace.

Aktiva se meziročně zvyšovala. Při

podrobnějším zkoumání vývoje jednotlivých

položek aktiv lze z rozvahy vyčíst, že ve všech

letech se nejvyšší položkou stala oběžná

aktiva, která mají od roku 2012 rostoucí

tendenci. V roce 2015 zaznamenaly nárůst o

31,5 %, a dosáhly tak výše 186 684 tis. Kč.

KLÍČOVÁ SLOVA: Finanční analýza, horizontální analýza, 

vertikální analýza, poměrové ukazatele

Z výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že podnik

nemá žádné tržby z prodeje zboží a jedná se

výhradně o výrobní podnik. Tržby za prodej

vlastních výrobků a služeb měly v průběhu

rostoucí trend.

Při posuzování finanční stability společnosti, byly použity bankrotní model Altmanovo Z-score a

predikční model IN05. Výpočty obou modelů ukázaly, že finanční situace společnosti KOH-I-NOOR

RONAS s. r. o. není v blízké budoucnosti nijak ohrožená. Ve většině případů dosahovaly hodnot

v pásmu, kdy lze o podnicích vypovědět, že se nacházejí v uspokojivé finanční situaci.

Graf 1: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 2011-2015 (v tisících Kč)

Graf 2: Vývoj aktiv v průběhu sledovaného období (v tisících Kč) 

Graf 17: Vývoj IN05Graf 16: Vývoj Z0  

SUMMARY
This thesis was focused on a financial analysis. It was divided into a two parts – a theoretical and

a practical. The practical part consisted of application of selected methods on a selected

company KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. The analysis revealed a lot of informations about a financial

situation of this company. Based on results of the analysis, calculations and applicated prediction

models there is quite a big probability of this company continues prospering henceforward.


