
Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví 

společnosti TREVOS, a.s., pomocí nástrojů finanční analýzy. 

Společnost TREVOS, a.s., patří mezi přední české výrobce 

průmyslového osvětlení. Finanční analýza je zpracována pro 

období 2013 - 2017. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, 

teoretické a praktické. V teoretické části definuji vybrané 

nástroje finanční analýzy. V praktické části představuji 

společnost a následně aplikuji dříve definované nástroje finanční 

analýzy. V závěru bakalářské práce uvádím zhodnocení 

finančního zdraví společnosti

Abstract
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health 

of company called TREVOS, a.s., using tools of financial analysis . 

This company is one of the leading Czech maker of industrial 

lighting. The financial analysis is conducted for the period from 

2013 to 2017. The bachelor thesis is divided into two parts. The 

first part is the theoretical part in which I define selected 

instruments of financial analysis. The second part is a practical 

part where I introduce the company and then apply previously 

defined tools of financial analysis . The conclusion of the 

bachelor thesis is to evaluate financial health of the company.
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Metodika
V teoretické části jsou definovány zdroje a nástroje finanční 

analýzy.  Zdroji jsou výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Mezi nástroje 

finanční analýzy jsem zařadila  horizontální a vertikální analýzu, 

bilanční pravidla, poměrové ukazatele, pracovní kapitál, 

bankrotní modely a ekonomickou přidanou hodnotu.

Praktická část představuje společnost TREVOS, a.s. a následně 

aplikuji nástroje finanční analýzy představené v části teoretické. 

V závěru práce hodnotím výsledky finanční analýzy.

Společnost TREVOS a.s.
Společnost TREVOS a.s. je ryze českým výrobcem svítidel. Na 

trhu se pohybuje od roku 1999. Společnost produkuje velké 

množství jak průmyslových, tak interiérových svítidel. Ve své 

nabídce má i LED svítidla. Až 70 % její produkce putuje na 

zahraniční trhy. 
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Uvedené grafy demonstrují ukazatele rentability a likvidity. Tyto grafy velice dobře vystihují společnost, protože 

je z nich zřejmé, že TREVOS a.s. využívá agresivní formu řízení likvidity. Tedy likvidita nabývá nižších hodnot než 

je obvyklé. Tato strategie naopak zvyšuje rentabilitu, která nabývá vyšších hodnot.

Růstové pravidlo 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Růst tržeb 1,11 1,20 1,13 1,01

Růst investic 1,06 1,32 1,11 1,06

Ano Ne Ano Ne

Pro společnost je typické velké množství investic. Jelikož se TREVOS a.s. 

pohybuje v odvětví, kde jdou technologie velice rychle kupředu, je nutné držet 

krok s konkurencí a ideálně být o krok napřed. Přesně to, společnost TREVOS 

a.s. dělá. Výsledek jednoho z bilančních pravidel je možno vidět výše. Jde o 

pravidlo růstové a sleduje růst tržeb a růst investic. Z tabulky je patrné, že v 

některých letech společnost investovala tolik, že růst tržeb byl pomalejší, než 

růst investic. 

Závěr
Na základě finanční analýzy jsem dospěla k závěru, že 

společnost roste, je stabilní a vhodně investuje. 

Neobjevila jsem žádné zásadní problémy v hospodaření 

s finančními prostředky ve společnosti TREVOS a.s. a 

neočekávám ani bankrot.
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