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Metodika
Tato práce je členěna do dvou částí. V teoretické části bude
vysvětlen význam a cíl finanční analýzy, dále zainteresované osoby
ve vztahu k finanční analýze a funkce a provázanost účetních výkazů.
Tato část obsahuje také teoretické základy nástrojů finanční analýzy
a podstaty jejich výpočtů. Ke zpracování teoretické části jsou použity
informace získané z odborné literatury.
Úvod praktické části začíná charakteristikou společnosti Mehler
Engineered Products, s. r. o. V další kapitole následuje aplikace
konkrétních nástrojů finanční analýzy popsané v teoretické části na
data z auditovaných účetních závěrek. Finanční situace podniku
bude posuzována z pohledu rentability, likvidity, zadluženosti a
aktivity. Je připojena také analýza absolutních ukazatelů, analýza EVA
a analýza bankrotních modelů. V závěrečné kapitole praktické části
je provedeno srovnání výsledků hodnot poměrových ukazatelů s
průměrnými hodnotami v odvětví. Zdrojem dat z odvětví jsou
statistiky dostupné na internetových stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu. Pro přehlednost srovnání bude připojen
paprskový graf. V závěru bude provedeno celkové zhodnocení
finanční situace a doporučení pro podnik.

Abstrakt
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční analýzy. Jejím cílem je posouzení finanční situace společnosti Mehler Engineered
Products, s. r. o. pomocí metod finanční analýzy. Společnost Mehler Engineered Products, s. r. o. působí v textilním průmyslu, a konkrétně se
zaměřuje na výrobu technických přízí. Analýza je provedena na základě účetních výkazů z období od roku 2012 do roku 2015. Práce je rozdělena
do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou uvedeny teoretické základy účetních výkazů, metod a ukazatelů finanční analýzy, získané z
odborné literatury. Obsahem praktické části je nejprve představení společnosti a následně finanční analýza. V závěru je provedeno srovnání
skupin ukazatelů s hodnotami z odvětví. V úplném závěru jsou uvedena shrnutí a doporučení ke zlepšení finanční situace podniku.

Abstract
Bachelor thesis focuses on the topic of the financial analysis. Its aim is to consider financial situation of Mehler Engineered Products, s. r. o.
using the methods of the financial analysis. The company operates in textile industry, specifically it manufactures technical yarns. The analysis is
based on the company data from the financial statements in period from 2012 to 2015. The thesis is divided in two main parts. The theoretical
part focuses on information about financial statements, methods and indicators of the financial analysis, all based on the literature search.
Practical part of the thesis contains company introduction and financial analysis itself. In the end, there is comparison with the average values in
the field, overall evaluation and recommendations for improvement.
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Závěr

Celkově bych společnost Mehler Engineered Products, s. r. o.
ohodnotila jako prosperující, finanční analýza neodhalila žádné
výrazné nedostatky. Nestálý vývoj ukazatelů ve sledovaném období
byl způsoben restrukturalizací výroby v podniku.
Za nedostatky bych označila vysokou hodnotu zadržovaného
kapitálu, který snižuje rentabilitu, nicméně tento nedostatek může
být vyvážen také zvýšením hodnoty zisku. Srovnání stavu kapitálu
by také pomohlo v oblasti aktivity a bilančních pravidel. Nebála
bych se zvýšení zadluženosti, která by pomohla ukazateli EVA a
v určité míře i rentabilitě. Dále bych se ve firmě pokusila o
vyjednávání s odběrateli za účelem snížení doby inkasa pohledávek.
Výše pohledávek může podnik ohrozit z pohledu na jeho platební
schopnost. Analýza likvidity odhalila příliš mnoho peněžních
prostředků vložených do oběžného majetku, zde se jednalo
především o sumu pohledávek.
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Z grafu je patrné, že společnost má vůči odběratelům mnoho
krátkodobých pohledávek. To se poté negativně odráží na aktivitě,
rentabilitě a finanční páce. Pro podnik by bylo výhodné, kdyby posílil
svou vyjednávací schopnost a snížil tak její hodnotu.
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Výsledky rentability v prvních třech letech se zdají být
nadprůměrně dobré, společnost dosahuje velmi dobré ziskovosti v
poměru na vložený kapitál. Rok 2013 byl výjimečný z pohledu všech
ukazatelů rentability. Bylo dosaženo rekordních tržeb za vlastní
výrobky spolu s tržbami za prodaný dlouhodobý majetek z divize
tkanin. Klesání v dalších letech bylo způsobeno nižšími tržbami
z důvodu omezení výrobního programu o divizi tkanin, která byla
v předešlých letech úspěšná. Dále se na této změně podílel růst
kapitálu.


