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Abstrakt

Tématem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy
podniku Podhoran Lukov a.s. v letech 2016-2019. Hlavním
cílem je zhodnotit jeho finanční zdraví, stabilitu a výkonnost.
Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část
se zabývá především popsáním jednotlivých nástrojů a
metod, které jsou při finanční analýze využívány. V praktické
části jsou pak tyto metody a nástroje aplikovány přímo na
vybraný podnik, kde jsou následně všechny výsledné hodnoty
zhodnoceny a okomentovány. Závěrečná část práce obsahuje
i doporučení do dalších let.

Abstract

The theme of this bachelor thesis is the processing of
financial analysis of the company Podhoran Lukov a.s. in
2016-2019. The main aim is to evaluate its financial health,
stability and performance. The thesis is divided into
theoretical and practical parts. The theoretical part deals
mainly with description of the various instruments and
methods used in the financial analysis. In the practical part,
these methods and tools are applied directly to the selected
eneterprise, where all resulting values are subsequently
evaluated and commented on. Conclusion of the theses also
includes recommendations for the coming years.
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Pomocí Indexu IN05 je vidět, že firma začala být
stabilní až od roku 2018. V následujících letech by se
tedy měla hlavně snažit stabilizovat vývoj finančního
zdraví. Společnost by měla začít uvažovat i o posílení
finančních zdrojů cizím kapitálem. Především pro
rozvojové inovační investice k posílení
konkurenceschopnosti. Měla by se také zaměřit na
zlepšení hodnot v oblasti výnosnosti. Výsledné
hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability jsou velmi
nízké. Podnik má malý zisk z podnikání vzhledem k
tomu, jakým objemem aktiv disponuje. Mezi jeho
další cíle do příštích let by mělo být snížení oběžných
aktiv, jelikož disponuje příliš velkou částí, kterou ke
svému chodu nepotřebuje.
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