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Schwarzmüller s.r.o. je spolu s celou svou zahraniční rodinou považován za jednoho z předních evropských 
dodavatelů kompletního sortimentu inteligentních užitkových vozidel. 

ABSTRAKT 
Cílem této bakalářské práce je představit čtenáři nástroje a metody finanční
analýzy a následně je prakticky aplikovat na zhodnocení finanční situace a
zdraví podniku Schwarzmüller s.r.o. v letech 2014 až 2018. Podnik
Schwarzmüller s.r.o. je spolu s celou svou zahraniční skupinou považován za
jednoho z předních evropských dodavatelů kompletního sortimentu
užitkových vozidel. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, první
částí jsou teoretické základní znalosti nutné k porozumění dané
problematice. Následně jsou metody a ukazatele, které byly vysvětleny
v teoretické části, aplikovány a vyhodnoceny s pomocí veřejně dostupných
výkazů společnosti Schwarzmüller s.r.o. V závěru práce je shrnut pohled na
celkové finanční zdraví podniku.

ABSTRACT 
The aim of this bachelor thesis is to explain a reader the tools and methods
of financial analysis and then apply them practically to evaluate the
financial situation and health of the Company Schwarzmüller s.r.o. between
years 2014 and 2018. Schwarzmüller with its whole foreign group is
considered to be one of the Europe’s leading full-service providers for utility
commercial vehicles. The bachelor thesis is divided into two parts, first part
is theoretical containing essential knowledge, which a reader needs to
understand. After that the methods and indicators, which had been
explained in theoretical part, were applied and valuated on publicly
available financial statements of the Company Schwarzmüller s.r.o. At the
end of this thesis, the overall view of company’s financial health is provided.

POUŽITÉ METODY FINANČNÍ ANALÝZY:
• Absolutní ukazatele – vertikální a horizontální analýza, bilanční pravidla
• Poměrové ukazatele – rentabilita, likvidita,  aktivita, zadluženost, produktivita
• Analýza pracovního kapitálu 
• Bankrotní modely – Altmanův a Index IN05 
• Ekonomická přidaná hodnota 

ZDROJE DAT A INFORMACÍ: výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Schwarzmüller s.r.o. za období 2014-2018  získané z webového portálu Justice.cz Ministerstva 
spravedlnosti a webové stránky společnosti https://www.schwarzmueller.com/cs/domu/
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PODÍL NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NÁKLADOVÝCH POLOŽEK NA VÝNOSECH 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Společnost Schwarzmüller s.r.o. lze považovat za finančně zdravou. Podnik volí
jednoznačně konzervativní styl financování, který byl prokázán nejprve absolutními
ukazateli a následně potvrzen skupinou poměrových ukazatelů, zejména ukazateli
zadluženosti. Společnost vykazovala v analyzovaném období vždy kladný
hospodářský výsledek, avšak v některých letech velmi nízký, to se následně odrazilo
i v nízkých hodnotách rentabilit. Tyto skutečnosti by se daly považovat za mírně
negativní, jelikož jejich následkem byla i záporná ekonomická přidaná hodnota pro
vlastníka. V průběhu let se zvyšovaly tržby, ale náklady rostly rychlejším tempem.
Nicméně i bankrotní modely označily podnik za finančně zdravý a neohrožený
bankrotem.
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