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Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy MAHLE
Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. a je rozdělena na dvě části.
Část teoretickou, která popisuje finanční analýzu a její
nástroje a část praktickou, kde jsou nástroje popsány v
teoretické části použity k určení finančního zdraví
analyzovaného podniku. V závěru jsou shrnuty výsledky
provedené finanční analýzy a uvedeny návrhy vedoucí ke
zlepšení finanční situace podniku.

Cílem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši a získat tak
podklady pro následné vypracování komplexní finanční analýzy
firmy MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. v letech 2012-2016 a
zjistit její finanční zdraví, odhalit případné nedostatky a následně
navrhnout opatření a doporučení, jak tyto slabiny eliminovat, nebo
alespoň zmírnit jejich dopady na firemní finanční zdraví.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část
se zabývá popisem finanční analýzy. Jsou v ní popsány vybrané
nástroje, metody a ukazatele finanční analýzy, co představují a jak
se používají. V praktické části uvedu stručný popis analyzovaného
podniku a následně použiji nástroje finanční analýzy popsané v
teoretické části ke zjištění a komplexnímu zhodnocení finanční
situace podniku. V závěru shrnu výsledky provedené finanční
analýzy a bude-li to potřeba, uvedu návrhy vedoucí ke zlepšení
finanční situace podniku.

The bachelor thesis deals with financial analysis of MAHLE
Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. and is divided into two
parts. First part is theoretical and it describes financial
analysis and its tools. The second part is practical and it
uses tools described in the first part to determine the
financial health of analysed company. In the end of the
thesis the financial analysis and its results will be
summarised and recommendations that should lead to
improvement of financial health of analysed company will
be introduced

Abstrakt Abstract

Použitím nástrojů finanční analýzy jsem zjistil, že podnik se
zatím nenachází v krizi, ale zároveň ani zcela neprosperuje.
Ačkoliv je dlouhodobě ziskový, nevytváří ekonomickou
přidanou hodnotu. To je způsobeno především velkým
množstvím vlastního kapitálu, na který jsou vysoké
náklady. Je proto potřeba zvýšit ziskovost nebo změnit
kapitálovou strukturu. Ziskovost lze zvýšit např. snížením
provozních nákladů, o což by se měl podnik dlouhodobě
snažit. Další problém vidím v době obratu pohledávek,
které jsou výrazně vyšší než doba obratu závazků a je
proto třeba si vyjednat lepší podmínky s odběrateli, aby
nedocházelo k platebním prodlevám. Podnik by měl také
zvýšit svou okamžitou likviditu navýšením svých
krátkodobých finančních prostředků.

Altough analyzed company is not in crisis, it is not
prospering either. Even tough the company is making
profit, it is not creating economic value. This is caused by
large volume of equity which has high cost. Therefore the
profit needs too be increased or capital structure needs to
be changed. The profit can be increased by decreasing
oprating costs, which should be companys long term goal. 
Another issue is very long turnonver of receivables which
is significantly longer than turnover of obligations and
therefore better terms with suppliers need to be
negotiated. The company should also increase their
liquidity by increasing its short term financial means.
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