
Cílem bakalářské práce je vyhodnocení finančního zdraví
společnosti AVEFLOR, a.s. využitím vybraných nástrojů finanční
analýzy. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou.
V teoretické části jsou popsány absolutní a poměrové ukazatele,
analýza čistého kapitálu a bankrotní i bonitní ukazatele.
Praktická část se zaměřuje na představení společnosti
AVEFLOR, a.s. a na použití vybraných nástrojů finanční analýzy
v rozmezí let 2014 až 2018. V závěru práce je sepsáno shrnutí
finančního zdraví podniku a také doporučení na zlepšení
budoucího finančního vývoje.

Metodika

Doporučení

Data a informace potřebné k provedení finanční analýzy byly

čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Následně byla

představena společnost, její historie a současnost, produkty a

služby a také odvětví, ve kterém podniká. Pomocí aplikace

absolutních ukazatelů byly zjištěny informace o základním

finančním stavu společnosti. Dále byly použity také poměrové

ukazatele, které se zaměřily na výnosnost, likviditu, aktivitu,

zadluženost a produktivitu společnosti. Využity byly také

bankrotní modely, které odhalily, zda je společnost ohrožena

bankrotem. Díky ukazateli EVA bylo zjištěno, zda podnik

dosahuje ekonomického zisku.

Vývoj celkových aktiv je kolísavý, což zapříčinily oběžná aktiva
zejména změny zásob a pohledávek. Co se týká výsledků
hospodaření společnost nezaznamenává pozitivní vývoj, neboť
dochází k jejich poklesům. V posledním roce se dokonce dostává
do ztráty.

Společnost by si měla ohlídat sumu licenčních poplatků, které
platí a do budoucna by se měla pokusit o jejich snížení. A to
především z důvodu pozitivního růstu tržeb, protože pokud by
nevykazovala příliš velké náklady, mohla by dosahovat
příznivých výsledků hospodaření. Dále by si měla ohlídat
náklady spojené se spotřebou materiálu a energie a také
mzdové náklady, které ovlivňují průměrnou mzdu na
zaměstnance související s produktivitou práce z přidané
hodnoty. Problém v této provozní části souvisí také s nízkou
rentabilitou. Pokud by tedy došlo k poklesu nákladů a tím pádem
nárůstu hospodářských výsledků, vzrostla by také výnosnost
podniku. Zlepšení situace provozní činnosti má návaznost také
na úrokové krytí, podnik by byl díky tomu schopen splácet
nákladové úroky.
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English summary
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health

of the company AVEFLOR, a.s. by using selected tools of

financial analysis. This thesis is divided into a practical and

theoretical section. The theoretical part described the absolute

and ration indicators, analysis of net working capital,

bankruptcy, and creditworthy models. The practical part focuses

on the introduction of the company AVEFLOR, a.s. and on the

application of selected tools of financial analysis in the years

2014–2018. The summary of the financial health of the

company and the recommendations of improvement for future

financial progress are inscribed at the end of the bachelor

thesis. Po aplikaci ukazatelů likvidity bylo zjištěno, že podnik není

schopen splácet své závazky a není tedy dostatečně likvidní. To je

způsobeno především nedostatkem peněžních prostředků.

Altmanovo Z-skóre ukázalo, že se společnost pohybuje po celé

období v šedé zóně a nelze řádně rozhodnout o jejím finančním

zdraví. Oproti tomu analýza pomocí indexu IN05 odhalila špatnou

finanční situaci podniku, v posledním roce byla hodnota nejnižší,

což značí bankrot společnosti

Ze získaných výsledků vyplývá, že se společnost nenachází

v příliš dobré finanční situaci a tato situace se zhoršuje. Po celé

období se nevytváří ekonomický zisk a v posledním roce

společnost vykazuje ztrátu.


