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Bakalářská práce je zaměřena na téma 

finanční analýzy. V první části jsou 

vysvětleny teoretické pojmy týkající se 

tématu. Jsou zde také vysvětleny metody 

a ukazatele, které budou aplikovány při 

psaní praktické části. Zde je představena 

společnost PETROF, spol. s r.o., která byla 

vybrána pro zpracování finanční analýzy. 

Na základě dat získaných z výročních 

zpráv společnosti je zhodnocena finanční 

situace podniku. V závěru práce jsou 

shrnuty výsledky užitých metod, je zde 

zhodnocené finanční zdraví podniku a 

nacházejí se zde doporučení pro zlepšení 

finanční situace podniku.
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Abstract

This assignment focuses on the topic of 

financial analysis. First part talks about the 

theory and terms related to the topic. 

Methods and indicators are described 

here as they will be used in the practical 

part of this assignment. Company PETROF, 

spol. s r.o. is introduced here and the 

financial analysis will be run on their data. 

Based on the data from the annual 

statements the analysis was carried out 

and financial health evaluated. In the 

conclusion of the assignment the 

methods used were summarized and the 

results were interpreted with the 

recommendation for the financial health 

improvement of the company.
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Rentabilita
Rentabilita hodnotí podnik z hlediska jeho výnosnosti ve vztahu k různým položkám. 

Mezi základní ukazatele rentability patří ROE (rentabilita vlastního kapitálu), ROA 

(rentabilita aktiv), ROCE (rentabilita dlouhodobého kapitálu) a ROS (rentabilita tržeb).

Pro ukazatele rentability neexistují žádné doporučené hodnoty, kterých by měly 

dosahovat. Pro podnik je však podstatné, aby se ukazatele v průběhu období 

zvyšovaly.

Tento požadavek podnik splňuje až od roku 2015. Z pohledu současné situace 

můžeme tedy tento ukazatel hodnotit pozitivně.

PETROF spol. s r.o.
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Obchodní jméno: PETROF, spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Na Brně 1955, 

Hradec Králové

Hlavní činnost: Výroba akustických

nástrojů (klavíry, piana)

Likvidita
Likvidita společnosti vypovídá o tom, jak je podnik schopen dostát svým závazkům. 

Z pohledu likvidity si společnost vede v celém sledovaném období poměrně dobře. 

Pouze v letech 2015 a 2016 se podnik nachází ve špatné situaci z hlediska pohotové 

likvidity. V roce 2015 je problém v záporném cash flow podniku. V roce 2016 bylo cash 

flow velmi nízké a zlepšení situace bylo velmi nepatrné. Situace podniku je srovnána 

také s průměrem odvětví, do kterého patří.
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Závěr vč. doporučení
Celkově lze společnost PETROF spol. s r.o. zhodnotit jako finančně zdravou. Firma je 

velmi stabilní z pohledu všech užitých ukazatelů. Výkyv u některých ukazatelů nastává 

v roce 2015, kdy společnost měla hodně finančních prostředků zadržených 

v pohledávkách. Proto by si společnost měla do budoucna lépe hlídat své pohledávky. 
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Vývoj podniku

Z hlediska bilanční sumy, která 

v průběhu let roste, můžeme 

usuzovat, že roste i celý podnik. 

V letech 2016 a 2017 podnik 

provedl nové investice, díky 

kterým k tomuto růstu došlo. 

Podnik by měl dále sledovat, jestli 

se tyto investice vyplatily nebo ne.
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