
Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu
společnosti Cinema City Czech s.r.o a vyhodnotit výsledky
získané využitím ukazatelů finanční analýzy. V práci chci
zjistit, v jaké finanční situaci se společnost Cinema City
Czech s.r.o. nachází ve sledovaných letech 2015-2019.
Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž
první je zaměřena na teoretickou část a druhá na
praktickou. Teoretická část definuje finanční analýzu jako
takovou, dále absolutní a poměrové ukazatele, analýzu
čistého pracovního kapitálu, a v neposlední řadě také
bankrotní ukazatele a ekonomickou přidanou hodnotu.
Praktická část práce se věnuje představení společnosti
Cinema City Czech s.r.o. a následně aplikacím vybraných
finančních ukazatelů v rámci finanční analýzy popsaných
v části teoretické. V závěru je shrnuto finanční zdraví
dané společnosti na základě výsledků vybraných
ukazatelů.
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Abstrakt

Metodika
Data a informace k provedení finanční analýzy byly
čerpány z veřejně dostupných účetních závěrek,
konkrétně z hospodářských let 2015-2019. V praktické
části jsou zahrnuty veškeré metody a ukazatele, které
byly představeny v části teoretické. Do těchto ukazatelů
řadíme absolutní, poměrové, čistého pracovního kapitálu,
souhrnné ukazatele a ukazatel ekonomické přidané
hodnoty. Na základě praktické části byla zhodnocena
finanční stabilita a finanční zdraví společnosti Cinema
City Czech s.r.o.

Výsledky

The aim of the bachelor thesis is to evaluate the results
obtained by using the indicators of financial analysis and
therefore determine financial situation of Cinema City
Czech s.r.o. in the analyzed period 2015-2019. This thesis
is divided into two main parts, the first is focused on the
theoretical part and the second on the practical one. The
theoretical part defines financial analysis as such, as well
as absolute and ratio indicators, analysis of net working
capital, and last but not least bankruptcy models and
economic added value. The practical part of the thesis is
devoted to the introduction of Cinema City Czech s.r.o.
and subsequently to the application of selected financial
indicators within the financial analysis described in the
theoretical part. The financial health of the company,
which is based on the selected indicator’s results, is
summarized at the end of this bachelor thesis.

English summary

Firma každým rokem navyšovala svá aktiva, což
znamenalo její kontinuální růst. V průběhu let se
měnily díky investicím poměry oběžného a
dlouhodobého majetku. V letech 2016-2019
rostly firemní náklady pomaleji než tržby, a tak
společnost vytvářela zisk oproti roku 2015, kdy se
pohybovala ve ztrátě.

Aplikací bankrotního indexu IN05 bylo zjištěno,
že se firma nejdříve pohybovala v zóně
ohrožení, avšak postupem času se finanční
zdraví firmy stabilizovalo a společnost
dosahovala příznivých hodnot co se týče
jednotlivých evaluačních kritérií.

Dobrým znamením ze získaných výsledků
je, že společnost vytvářela na konci
sledovaného období dokonce ekonomickou
přidanou hodnotu a tvořila tak hodnotu i
vlastníkům.


