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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního 

zdraví společnosti Bohušovická mlékárna a.s. Práce je 

rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje 

obecný popis zdrojů informací, uživatelů a samotných 

metod finanční analýzy. Praktická část slouží pro popis 

vybrané společnosti a aplikaci nástrojů finanční analýzy 

za období 2014–2018. V závěru je věnována pozornost 

shrnutí výsledků provedené finanční analýzy.

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial 

health of Company Bohušovická mlékárna a.s. The thesis 

is divided into two parts. The theoretical part contains a 

general description of information sources, users and 

methods of financial Analysis. The practical part is used to 

describe the selected company and for the application of 

financial Analysis tools for the period 2014–2018. The 

conclusion pays attention to a summary of the financial 

Analysis results.

Závěr
Celkově bych zhodnotil finanční situaci společnosti 

kladně, a to i přes fakt, že jednotlivé ukazatele sami 

o sobě často nedosahují nejlepších výsledků. Tyto 

ukazatele však nedokáží zhodnotit podnik 

v kontextu, jako člena holdingu ACCOM. Ten je 

stoprocentním vlastníkem společnosti a 

Bohušovická mlékárna a.s. mu slouží jako výrobní 

závod. Možným doporučením může být zvýšení 

běžné likvidity, alespoň na hodnotu jedna. Neboť 

se jedná o jednu z podmínek čerpání úvěru od 

Komerční banky. K celkově kladnému hodnocení 

přispívá i zlepšení společnosti napříč všemi 

ukazateli v závěru sledovaného období.
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