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ABSTRAKT

Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy firmy
STROS-Sedlčanské Strojírny, a.s. Tato firma je ryze českou středně velkou
strojírenskou společností zaměřující se na výrobu unikátních
strojírenských zařízení.
Bakalářská práce je vypracována za období 2014-2018. Práce je
rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou.
V první části popisuji vybrané nástroje finanční analýzy a ve druhé části
se nejprve věnuji představení vybrané firmy a následně aplikuji nástroje
finanční analýzy. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky,
vyhodnocuje se celkové zdraví společnosti a formulují se případná
doporučení ke zlepšení současného stavu.

ABSTRACT

The aim of this bachelor thesis is to elaborate the financial analysis of
company called STROS-Sedlčanské Strojírny, a.s. This firm is a purely
Czech medium-sized engineering company focusing on the production
of unique engineering equipment. The financial analysis is conducted
for the period from 2014 to 2018. 
Bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical part and a 
practical part. In the first part I define selected tools of financial
analysis and in the second part I introduce the selected company and 
then apply the tools of financial analysis. At the end of the work, the
achieved results are summarized, the financial health of the company is
evaluated and possible recommendations for the improvement of the
current state are formulated.

METODIKA

První část se zabývá teoretickým popisem ukazatelů finanční analýzy. Informace k tomuto popisu jsem čerpala z rešerše odborné literatury. Věnovala jsem
se popisu základních zdrojů finanční analýzy, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Největší část je ovšem zaměřena na popis základních nástrojů
finanční analýzy, mezi které patří např. horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, poměrové ukazatele, pracovní kapitál nebo bankrotní modely.
Druhá část práce je praktického zaměření. Zprvu tohoto celku jsem se věnovala představení společnosti a stručné historii, poté jsou kapitoly zaměřené na
analýzu současné situace společnosti z pohledu dílčích analýz, kterými jsem se zabývala v teoretické části. V některých kapitolách jsou výsledky
porovnávány s hodnotami odvětví.
V závěrečné kapitole jsou finální výsledky shrnuty a jsou zde uvedena doporučení, která by měla přispět ke zlepšení finančního zdraví společnosti.

ZÁVĚR
Společnost STROS-Sedlčanské strojírny, a.s., označuji za stabilní, likvidní podnik, který stále roste. Celkově z analyzovaných let společnost zaznamenala ztrátu
v roce 2017 a 2018, avšak lze očekávat, že v roce následujícím už bude společnost znovu zisková. Z celkové finanční analýzy mohu vyhodnotit, že společnost
není bezprostředně ohrožena bankrotem a nezaznamenala jsem ani žádné signály, které by na blížící se problém poukazovaly.
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Uvedené grafy demonstrují ukazatele rentability a likvidity. Tyto grafy velice dobře vystihují společnost, protože je z nich zřejmé, že STROS-Sedlčanské
Strojírny, a.s., využívá konzervativní formu řízení likvidity. Tedy likvidita nabývá vyšších hodnot, než je obvyklé. Tato strategie snižuje rentabilitu, která
nabývá nižších hodnot.
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DOPORUČENÍ
Klíčové pro společnost vzhledem ke zhoršení ukazatelů v posledních dvou
sledovaných letech je mít dostatek zakázek, aby nedocházelo k poklesu tržeb.
Společnost STROS-Sedlčanské strojírny, a.s., se věnuje především výrobě
vyhrazených zdvihacích zařízení a strojů, tudíž by měla mít přehled o potřebných
zásobách na výrobu zakázek. Doporučila bych tedy společnosti efektivněji
hospodařit s oběžným majetkem, hlavně tedy s materiálem a zásobami na
skladě. Společnost nepotřebuje tak velké množství čistého pracovního kapitálu,
což můžeme vidět při srovnání reálného a potřebného čistého pracovního
kapitálu. Při jeho snížení by došlo k zvýšení rentability celkových aktiv a
společnost by zbytečně nevázala své finanční prostředky.


