
Cíl:

Zhodnotit finanční zdraví výrobního podniku Valenta ZT s  r. o. v letech 

2011 – 2015 za pomocí finanční analýzy. 

O společnosti:

Charakteristika společnosti:

Analyzovaná společnost se zabývá výrobou spojovacího materiálu a je

nezbytným dodavatelem pro průmysl, jako je strojírenství, stavebnictví, či

energetika. Mezi jeho hlavní produkci patří výroba tyčí a hřídelí

s trapézovým závitem, dále závitové tyče různých průměrů a délek. Pro

svoji výrobu používá široké spektrum materiálů ať už jde o ocel, mosaz, či

bronz. Vlastní výroba se neobejde bez strojírenských technik jako je CNC

obrábění, válcování závitů, dělení, ohýbaní či tváření.
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Literatura

Teoretická část se zabývá problematikou finanční analýzy a vychází z

odborné literatury. Jsou zde popsány jednotlivé metody jako např.

absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele, dále bankrotní modely a

ekonomická přidaná hodnota. V praktické části je představena společnost

Valenta ZT s. r. o. a popsáno odvětví - Výroba kovových konstrukcí a

kovodělných výrobků, ve kterém se podnik nachází. K samotnému

sestavování analýzy je použito veřejně dostupných zdrojů společnosti. Ty

jsou aplikovány na již zmíněné ukazatele a modely popsané v první části

práce. Veškeré výstupy jsou zhodnoceny. Na konci práce se nachází

srovnání vybraných ukazatelů podniku s odvětvím. V úplném závěru jsou

shrnuty výstupy a navrženy případná doporučení.
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První graf znázorňuje ekonomickou

přidanou hodnotu (EVA). Jak je vidět,

podniku se začalo dařit zejména ve

druhé polovině sledovaného období,

díky vysokému výsledku hospodaření.

V návaznosti na to si dokázal tvořit i

hodnotu.

Druhý graf znázorňuje složení čistého

pracovního kapitálu, který převyšuje

svoji potřebu. Podnik by tedy měl

věnovat větší úsilí zejména na řízení

zásob, protože současný stav

nadměrného zboží zadržuje finanční

prostředky a tím pádem zvyšuje i

požadavky na kapitál, který by mohl být

využit efektivněji.

Třetí obrázek – Spidergraf znázorňuje

srovnání podniku s odvětvím. Lze

snadno vidět, že si vede nad průměrně

dobře u většiny ukazatelů. Ve stručném

souhrnu podnik prosperuje a je

finančně silný.

Úvod Výsledky

Cílem mé práce je zhodnocení finančního zdraví výrobního podniku Valenta ZT s. r. o. Za pomocí veřejně

dostupných zdrojů je provedena finanční analýza, která je přínosná nejen pro vedení společnosti, případně i pro

subjekty s ní spojené. Analýza je provedena v období let 2011-2015. Práce je rozdělena na část teoretickou a část

praktickou. V teoretické části je popsaná problematika a nástroje finanční analýzy. V části praktické je

představena analyzovaná společnost a odvětví, ve kterém se podnik nachází. Hlavní částí je vypracování

samotné analýzy. Na závěr jsou jednotlivé výstupy ohodnoceny a navrženy případná doporučení.

Abstrakt

Obchodní firma Valenta ZT s. r. o.

Datum zápisu 12. března 2002

Sídlo Praha 2, Varšavská 30/249, PSČ 12000

Identifikační číslo 26512149

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

1 až 3 živnostenského zákona

Jednatel – jediný společník Štěpán Valenta

Vklad / splaceno 200 000 Kč / 100 %

Obrat za rok 2015 365 125 000 Kč
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The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of

manufacturing company Valenta ZT s.r.o. The financial analysis is done

while using publicly available sources and documents. The analysis is

useful not only for the company itself but also for other subjects

connected with it. The analysis covers the years between 2011 and 2015.

The thesis consists of two parts. The first part, theoretical, describes the

issues and tools of financial analysis. Second, practical part, presents the

company and the field in which the company operates. Financial analysis

is also presented in the second part. At the end of the thesis I evaluated

the result of the analysis. Few possible proposed steps are included in this

poster.

English Summary


