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Abstrakt

.

Cílem této bakalářské práce je provedení fi-
nanční analýzy a posouzení finančního zdraví
společnosti ICT s. r. o. na datech z let
2012 2016. V teoretické části jsou pomocí
rešerše odborné literatury popsáni uživatelé,
zdroje dat a základní metody a ukazatele fi-
nanční analýzy. V následující praktické části
je za pomocí dříve popsaných metod a ukaza-
telů provedena finanční analýza společnosti
ICT s. r. o. a zhodnoceno její finanční zdraví.
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Abstract

.

The purpose of this work is to provide finan-
cial analysis and to assess financial health of the
company ICT s. r. o. on data form years 2012
2017. In the theoretical part, there are described
users, data sources and basic methods and ra-
tios of the financial analysis, by using the liter-
ature search. In the following practical part, we
present the results of the financial analysis of
the company ICT s. r. o. with the use of meth-
ods and ratios described formerly. We close this
thesis with the study and discussion of the fi-
nancial health of the company.

.

Závěr

.

Mezi lety 2012 2014 byl tedy podnik ohrožen
bankrotem a jeho finanční zdraví nebylo do-
bré. Od přelomu roku 2015/2014 se ale podnik,
zdá se, dostal z nejhoršího a všechny ukazatele
vykazují rostoucí trend. Pořád zde jsou však
určitá úskalí, jako vysoká zadluženost, nízká
likvidita a nízké úrokové krytí. Názvoslovím
bankrotních model bych tedy finanční zdraví
podniku v letech 2015 2016 hodnotil jako
šedou zónu. Bylo by vhodné zhotovit fi-
nanční analýzu s aktuálnějšími daty, která by
bu rostoucí trend a zlepšující se finanční zdraví
společnosti potvrdila, nebo vyvrátila.
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Obsah práce

.

Finanční analýza podniku ICT s.r.o.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické časti je za pomoci odborné liter-
atury charakterizována finanční analýza, jako taková. Konkrétněji jsou popsáni uživatelé a zdroje
dat potřebné pro sestavení finanční analýzy. Dále jsou teoreticky rozebrány metody a zásadní
ukazatele, které jsou později použity i v praktické části.
Praktická část obsahuje stručnou analýzu makroekonomické situace a odvětví, ve kterém firma
psobí. Následně je představen samotný podnik a jeho charakteristika, popis hlavních obchodních
činností firmy a její specializace, strukturální dělení a také významní pracovní partneři i konkurenti.
Dále je provedena finanční analýza na reálných datech poskytnutých přímo firmou. Následně
jsou posouzeny a interpretovány výsledky a hodnoty jednotlivých ukazatel ve vazbě na odvětví
a makroekonomickou situaci.
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Výsledky práce

.

• Majetková struktura se v čase příliš nemění, je tvořena převážně oběžným majetkem.

• Kapitálová struktura zaznamenává zvyšování vlastního kapitálu na úkor cizího.

• Na počátku sledovaného období se podnik nacházel ve ztrátě, od roku 2014 je podnik v zisku,
který má rostoucí trend.

• Rentabilita podniku je poměrně nízká, ale roste.

• Likvidita je velmi nízká, mohla by být společně s vysokým zadlužením pro podnik velkým
rizikem.

• Produktivita podniku má od roku, kdy se podnik dostal ze ztráty, rostoucí tendenci. Osobní
náklady však tvoří velkou část přidané hodnoty.

• Bankrotní modely, konkrétně index INO5, předpovídal podniku v prvních třech sledovaných
letech bankrot, v roce 2015 se podnik dostal do šedé zóny a to potvrdil i v roce následujícím.
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