
Cílem této diplomové práce je posoudit
finanční zdraví společnosti AC-T servis,
spol. s.r.o. v letech 2016-2020. V teoretické
části práce budou popsány metody
používané k hodnocení finančního zdraví
podniku. Následně budou tyto nástroje
použity v praktické části práce k analýze
vybrané společnosti za sledované období.
Dále bude vypracována predikce dalšího
vývoje společnosti do roku 2024. Na závěr
budou shrnuty výsledky získané použitím
finančnících nástrojů a vyhodnocení
finančního zdraví společnosti.

The aim of this master’s thesis is to assess
the financial health of the company AC-T
servis, spol. s.r.o. between years 2016-
2020. The theoretical part of this thesis
will describe the methods which are used
to evaluate the financial health of the
company. Subsequently, this financial
tools will be used in the practical part of
the thesis to analyze the selected
company in stated period. Lastly there will
be prepared a prediction of the
company’s future development to year
2024. At the end of the thesis the results
obtained using financial instruments and
an evaluation of the company's financial
health will be summarized.
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V grafu níže je zaznamenán optimální
vývoj trendu, kterým by společnost
mohla udržovat pozvolné zvyšovaní
úrovně svého finančního zdraví
s tempem vývoje 1,2%. Hlavním cílem je
setrvání v pozici prosperity s mírným
růstem.
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