
Cílem této bakalářské práce je celkové zhodnocení

finanční situace podniku Automotive Lighting s.r.o.

Analýza probíhá na základě získaných údajů

z veřejně dostupných zdrojů, výročních zpráv mezi

lety 2011 až 2016. Pro řešení byly využity

poměrové a absolutní ukazatele, které odhalily

slabé a silné stránky společnosti. Na závěr jsou

výsledky interpretovány a na základě poznatků

z jednotlivých ukazatelů jsou navržena vlastní

doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
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The aim of this Bachelor thesis is general evaluation

of finacial situation of Automtive lighting s.r.o

company. The analysis is being passed of acquired

dates by public available sources of the annual

reports from 2011 till 2016. For results were used

ratio indicators and absolute indicators which were

detected weaknesses and strenghts of the company.

At the end of this thesis the results are iterpreted

based on knowledges in single idicators and there

are suggested my own recomends for improvement

financial situation in the company.
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Z mého pohledu není potřeba navrhovat nějaká

doporučení či opatření, protože dle informací a

čísel, které mi byly poskytnuty, je očividné, že

pokud společnost bude nadále takto fungovat,

nemusíme se bát o její zánik. Klíčové pro tuto

společnost je udržet si tržby z prodeje vlastních

výrobků, což se jim rok, co rok daří. Dále by si

společnost měla udržet svou marži, jinak by jí

automobilky mohly stlačit zisk.

Abstrakt

Výsledky

518 130 

602 633 

509 450 

992 419 

1 526 671 

1 859 605 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Výsledek hospodaření běž. účetního období (v tis. Kč)

Graf struktury pasiv

Graf struktury aktiv


