
Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je provést
finanční analýzu společnosti Alpiq Generation
(CZ) s. r. o., která je nezávislým výrobcem
elektrické a tepelné energie sídlícím v Kladně.
Tato práce je rozdělena do dvou částí. První,
teoretická část, popisuje nástroje finanční
analýzy, díky kterým můžeme zjistit finanční
zdraví firmy a její stabilitu. Druhá, praktická
část, je věnována představení společnosti a
následné aplikaci finančních metod na
vybrané účetní výkazy za roky 2013 až 2017.
Závěr této bakalářské práce je věnován
shrnutí výsledků z provedené finanční analýzy
a doporučením, která by mohla zlepšit
finanční situaci firmy.
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Abstract

The aim of this bachelor thesis is to elaborate
a financial analysis of an enterprise Alpiq
Generation (CZ) s. r. o. which specializes in
producing electrical and thermal energy with
a base in Kladno. This thesis is divided in two
parts, theoretical and practical. The
theoretical part, describes tools of financial
analysis which help us to evaluate financial
health and stability of an enterprise. While
the practical part, is dedicated to a brief
introduction of the enterprise and the
financial methods on several statements from
2013 to 2017. The conclusion summarizes the
results of the financial analysis and
recommends solutions which could improve
its financial situation.
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Finanční analýza

Podklady pro zpracování finanční analýzy byly
získány z webových stránek veřejného
rejstříku Ministerstva spravedlnosti České
republiky – or.justice.cz. K výpočtům byly
použity účetní výkazy za rok 2013 až 2017.

Vertikální analýza

V následujícím grafu je zobrazeno složení
celkových aktiv společnosti.

Největší část podílející se na tvorbě celkových
aktiv společnosti tvořila stálá aktiva, a to ve
všech sledovaných obdobích. Bylo to
především způsobeno technickou náročností
výroby, pro kterou je důležité mít dostatečné
množství stálých aktiv.

V následujícím grafu je vyobrazena struktura
pasiv společnosti.

Největší část podílející se na celkových
pasivech společnosti tvořil cizí kapitál. Jeho
nárust v podniku je zapříčiněn především
dlouhodobými závazky vztahujícím se k
ovládané nebo

ovládající osobě. Tato položka pasiv
společnosti představuje záporný zůstatek
systému „Cash pooling“.

Závěr

Společnosti se doporučuje snížit krátkodobé
závazky z důvodu navýšení čistého pracovního
kapitálu. Energetický sektor byl po dobu všech
sledovaných období negativně ovlivňován
dlouhodobým a hlubokým poklesem cen
elektrické energie, vzrůstající regulací tohoto
sektoru i netržními zásahy některých institucí.
Vhodné by bylo, aby firma přetransformovala
pohledávky a zásoby v peněžní prostředky,
což by vedlo ke zvýšení pohotové likvidity a
společnost by tak mohla lépe splácet své
dluhy a efektivněji využívat své finanční
prostředky. Dále by se měl podnik snažit o
dosahování větších zisků a efektivněji snižovat
své náklady, aby se mohl alespoň vyrovnat
ukazatelům rentability v odvětví. Doporučuje
se společnosti, aby posílila svou výkonnost a
výnosovou schopnost a snažila se o co nevětší
výnosy a co nejnižší náklady.

Summary

Alpiq Generation (CZ) s. r. o. is encouraged to
cut its short-term liabilities due to its net
working capital increasing. Throughout the
years of the analysis, the energy sector was
negatively influenced by long-term and major
decline of electricity prices, increasing
regulations of this sector, and non-market
interventions of some institutions. It would
be suitable for the company to transform its
produced inventory into funds which would
lead to an increase of the company‘s quick
ratio which could help repay the company’s
debts. Furthermore, if the company seeks to
achieve greater profits and lower their
expenses, doing so could be beneficial with
achieving profitability ratios in the energy
industry.
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