
Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace
vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy.
Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r.
o., která nabízí komplexní logistické služby. Přínosem
práce je aplikování teoretických poznatků finanční
analýzy na společnost HOPI s. r. o., vyhodnocení
jednotlivých ukazatelů a následný návrh řešení a
doporučení. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část
teoretickou a analytickou.

Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza,
ukaza-tele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele
aktivity, ukaza-tele zadluženosti, bankrotní a bonitní
modely.

The aim of this diploma thesis is to evaluate financial
situation of a selected company through financial
analysis. The company HOPI s. r. o.  was chosen as the
subject of this research and it pro-vides a complex
logistic service. This thesis brings the applica-tion of
theoretical knowledge of financial analysis to HOPI s. r.
o. by evaluating individual indicators, proposal of
solutions, and recommendations. The thesis will be
divided into two parts with the first being theoretical and
the second being analytical.

Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis,
prof-itability ratios, liquidity ratios, activity ratios,
indebtedness ratios, bankruptcy and credibility models.
  

Podklady pro zpracování finanční analýzy byly získány z
webových stránek veřejného rejstříku Ministerstva
spravedlnosti České republiky – or.justice.cz. K výpočtům
byly použity účetní výkazy za rok 2015 až 2019.

V následujícím grafu je zobrazeno složení celkových aktiv
společnosti.
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Společnosti se doporučuje snižovat hodnotu
krátkodobých závazků z důvodu navýšení čistého
pracovního kapitálu. V roce 2019 se díky projektu
odštěpením části pasiv (aktiv) do společnosti HOPI Real
Estate s. r. o. podařilo zvýšit rentabilitu společnosti.
Společnosti se nadále doporučuje, aby trend z roku 2019
udržela, tzn. aby dosahovala vyšších zisků a snižovala
své náklady. Pro zlepšení likvidity společnosti se podniku
doporučuje, aby přeměnil své pohledávky v peněžní
prostředky. Společnosti se doporučuje, aby se zaměřila
na snižování své zadluženosti, především tedy svých
krátkodobých závazků. Společnosti se doporučuje zvolit
metodu efektivnějšího vymáhání svých pohledávek.
Výsledky souhrnných ukazatelů informují o tom, že
společnost svým vlastníkům tvořila zisk pouze v roce
2019. Na základě výsledků získaných z provedených
analýz a vypočtených ukazatelů je zřejmé, že se podnik v
letech 2015 – 2018 potýkal s určitými problémy, avšak
výstupy z roku 2019 naznačují jisté zlepšení finančního
zdraví společnosti.  

The company is recommended to reduce the value of
current liabilities due to the increase in net working
capital. In 2019, thanks to the project, by splitting off
part of the liabilities (assets) into HOPI Real Estate s. r.
o., the company's profitability was increased. It is
recommended that the company maintain the trend of
2019, ie. to achieve higher profits and reduce its costs.
To improve the company's liquidity, the company is
recommended to convert its receivables into cash. The
company is recommended to focus on reducing its
indebtedness, especially its short-term liabilities. The
company is recommended to choose a method of more
efficient recovery of its receivables. The results of the
aggregate indicators indicate that the company made a
profit to its owners only in 2019. Based on the results
obtained from the analyzes and calculated indicators, it
is clear that the company faced certain problems in 2015
– 2018, but the results of 2019 suggest some
improvement in the financial health of the company.

V následujícím grafu je vyobrazena struktura pasiv
společnosti.

V letech 2015 – 2018 měla nejvyšší podíl na celkových
aktivech společnosti aktiva stálá. Procentní zastoupení
stálých aktiv na celkových aktivech se pohybovalo v
rozmezí 63,22 % (2018) a 67,69 % (2016). K
dramatickému poklesu jejich podílu na celkových
aktivech došlo v roce 2019, kdy stálá aktiva tvořila 22,50
% z celkových aktiv společnosti. V tomto roce došlo k
odštěpení části stálých aktiv do nové společnosti HOPI
Real Estate s. r. o., což ovlivnilo složení celkové struktury
aktiv společnosti.

Ve všech sledovaných obdobích byla celková pasiva
tvořena především cizím kapitálem, průměrně ze 64,06
%. Vlastní kapitál společnosti tvořil celková pasiva
průměrně ze 35,57 % a časové rozlišení průměrně z 0,37
%. Největší část celkových pasiv tvořil vlastní kapitál v
letech 2017 a 2018 a to z 38,03 %. Podíl cizích zdrojů na
celkových pasivech společnosti byl nejvyšší v roce 2015,
kdy cizí zdroje tvořily celková pasiva společnosti ze
67,96 %.
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