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Výsledky

Závěr

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické.
V teoretické části je vysvětlena podstata finanční analýzy, vymezeny
důležité pojmy, uživatelé, zdroje dat, metody s popisem jednotlivých
ukazatelů. Praktická část obsahuje základní údaje o vybraném
podniku, profil a stručnou historii podniku, orgány a organizační
strukturu a aplikaci jednotlivých metod a nástrojů finanční analýzy.
V závěru práce je vyhodnoceno celkové finanční zdraví podniku a
uvedena doporučení pro jeho zlepšení.

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví výrobního
podniku prostřednictvím nástrojů finanční analýzy.

Metodika

Společnost vykazuje nižší procento ziskovosti oproti stavebnímu
odvětví, což je negativním signálem. Snahou by měla být
maximalizace. Požadovaná výnosnost vlastního kapitálu vlastníky
podniku je výrazně vyšší než je rentabilita vlastního kapitálu, což
znamená, že podnik nedosahuje očekávané výnosnosti, a tudíž
nemůže být spokojen se svými výsledky. V oblasti likvidity je na tom
společnost vzhledem k odvětví lépe, a lze ji označit za přiměřenou.
Procento zadluženosti vlastního kapitálu je vzhledem odvětvovým
hodnotám příliš vysoké a procento cizího kapitálu naopak příliš nízké.
Společnost by se měla zaměřit na jejich optimalizaci. Obrátkovost aktiv
je přiměřená, přesto, že se majetek v podniku obrací nepatrně déle v
rámci odvětví.

Srovnání s odvětvím

Společnost CEMBRIT lze v rámci zpracované finanční analýzy označit
za stabilizovanou s dobrým finančním zdravím. Z porovnání hodnot
vybraných ukazatelů společnosti se stavebním odvětvím vyplývá, že
podnik není ani podprůměrný, ale ani nadprůměrný.

Úkolem finanční analýzy je navrhnout taková doporučení a opatření,
která poukážou na nedostatky ve finančním řízení podniku a povedou
k zajištění finanční stability společnosti. Pravidelná analýza účetních
dat je přínosem pro společnost, jelikož může upozornit na problémy
hospodaření firmy, a předejít tak finanční krizi. Pro praktickou část
bakalářské práce byla vybrána akciová společnost CEMBRIT, a.s.,
která se zabývá výrobou a prodejem bezazbestové střešní krytiny a
fasádních desek. Společnost byla analyzována v pětiletém období v
letech 2013 až 2017.

Finanční analýza byla zpracována formou základních elementárních
metod. Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza
rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poté následovalo zhodnocení
poměrových ukazatelů a souhrnné hodnocení finančního zdraví
podniku. Na závěr byly porovnány vybrané finanční ukazatele s
odvětvovými hodnotami. Základním podkladem pro zpracování
finanční analýzy byly veřejně dostupné výroční zprávy podniku,
konkrétně účetní výkazy včetně přílohy v účetní závěrce.

ČESKÉ VYSOKÉ UČETNÍ TECHNICKÉ V PRAZE
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

English summary

The aim of the bachelor thesis is to prepare a financial analysis and
evaluate the financial situation of the company. The thesis is divided
into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part
explains the essence of financial analysis, defines important
concepts, users, data resources for financial analysis and methods of
financial analysis with description of individual indicators. The
practical part contains basic information about selected company,
organs and organizational structure of the company, profile and brief
history of the company and especially the application of individual
methods and tools of financial analysis. In conclusion, the company's
overall financial health and recommendations for its improvement
are evaluated.
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