
Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu firmy A.W.Faber -

Castell Česká republika, spol. s r.o. Obsah práce je rozdělen do dvou

částí: teoretická a praktická. Teoretická část představuje základní pojmy

finanční analýzy, vymezuje její uživatele a definuje jednotlivé metody a

ukazatele použité k hodnocení finančního zdraví podniku. Praktická část

obsahuje představení společnosti a samotné zpracování finanční analýzy

podniku. Pro splnění stanoveného účelu je sledován vývoj jednotlivých

ukazatelů od roku 2015 do roku 2019. Během analyzovaného období

dochází k omezení činností zvolené společnosti, což se výrazně

projevuje ve výsledcích finanční analýzy. Závěr představuje shrnutí

dosažených výsledků, zhodnocení celkového finančního stavu

společnosti a následné doporučení k řízení jejího budoucího vývoje.
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Abstrakt

Výsledky

The aim of this bachelor thesis is to perform the financial analysis of

A.W.Faber - Castell Česká republika, spol. s r.o. The thesis is divided into

two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the basic

concepts of the financial analysis, defines its users and presents all the

methods and indicators, which are used to assess the company’s financial

situation. The practical part presents the company’s history and its current

situation. Afterwards comes the analysis of the financial health of the

company. In order to fulfill the purpose of this thesis, all financial indicators

are monitored from 2015 to 2019. During this time span, the company

reached a substantial fall in its activity, which is reflected in the results of

the financial analysis. The conclusion contains the summary of the

achieved results, the evaluation of the overall financial condition of this

company and recommendations for its future development.
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Abstract

Při provedení finanční analýzy byly aplikovány různé finanční metody a

ukazatele na dostupná data z výročních zpráv společnosti. Nejdříve byla

provedena analýza majetkové a kapitálové struktury firmy. K tomu byly

použity horizontální a vertikální analýzy.

Dalšími použitými nástroji jsou rozdílové ukazatele, ukazatele rentability,

aktivity, likvidity, zadluženosti a také souhrnné ukazatele.

Na konci byl zhodnocen vývoj ekonomické přidané hodnoty podniku za

pomocí ratingového modelu MPO a modelu CAMP.
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Z analýzy vývoje aktiv a pasiv bylo zjištěno, že zpočátku podnik vykazuje

markantní nárůst aktiv, obratu a výsledku hospodaření. Následně se ale

jeho majetková a kapitálová struktura změnila, a to v souvislosti s

postupným omezením činností podniku. Toto omezení se významně

projevuje ve všech dalších výsledcích finanční analýzy.

Z vertikální analýzy bylo zjištěno, že největší podíl aktiv tvoří oběžná

aktiva. Na straně pasiv největší podíl představuje vlastní kapitál.

Následně se tyto podíly výrazně snižují.

V důsledku analýzy ukazatelů rentability bylo zjištěno, že podnik

vykazuje klesající tendenci výnosnosti. Naopak ukazatele likvidity mají

rostoucí trend. Proto se předpokládá, že podnik nevyužívá efektivně své

volné prostředky a zbytečně drží peníze. V případě ukazatelů aktivity je

jasné, že omezení prodejních činností podniku způsobují zvýšení obratu

aktiv a zásob, a zároveň snížení obratového cyklu peněz. Hlavním

důvodem je, že zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky podniku

klesají rychleji než tržby. Z analýzy ukazatelů zadluženosti bylo zjištěno,

že podnik nevyužívá velký poměr cizích zdrojů k financování. Podnik

také vykazuje příliš vysokou hodnotu úrokového krytí. Díky tomu se dá

říct, že z pohledu věřitelů tento podnik není rizikový. Také bylo zjištěno,

že v podniku funguje finanční páka. Ta má pozitivní efekt, což znamená,

že použitím cizích zdrojů podnik zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu.

Za pomocí souhrnných ukazatelů bylo zjištěno, že podnik není ohrožen

bankrotem a také má uspokojivou finanční situaci.

Z analýzy EVA je jasné, že podnik tvoří hodnotu, ale s klesající tendencí.

Doporučení
Z obdržených výsledků je jasné, že se podnik nachází v poměrně

bezpečném finančním stavu. Na druhé straně, klesající trend aktiv,

obratu, rentability a ekonomické přidané hodnoty ukazují na to, že se

podnik dostává do neprosperujícího ekonomického stavu. V tomto

případě by jedním doporučením mohlo být, aby se podnik více zaměřoval

na jeho výrobní divizi, která v posledních sledovaných letech vykazuje

rostoucí obrat. K tomu by si měl diversifikovat kapitálovou strukturu

pořízením dlouhodobých úvěrů a zároveň by měl začít investovat do

dlouhodobých aktiv. Navíce by mohl efektivněji používat své volné

prostředky, které nadbytečně zvyšují likviditu podniku. Diverzifikací zdrojů

financování může dojít ke zvýšení efektu finanční páky, ale to jen pokud

rentabilita aktiv podniku bude vyšší než náklady na cizí kapitál. Následně

by se tímto způsobem zvýšila rentabilita vlastního kapitálu a zároveň by

vzrostla i důvěryhodnost podniku z pohledu akcionářů.


