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ABSTRAKT

Předmětem bakalářské práce je finanční analýza podniku

ROmiLL, spol. s r.o. za období 2013-2017. Práce je

rozdělena na teoretickou část, kde jsou rozebrány

vybrané ukazatele finanční analýzy, a na část praktickou,

kde jsou aplikovány. Cílem této bakalářské práce je pak

zhodnocení výsledků a případný návrh opatření

vedoucích k efektivnějšímu řízení podniku v budoucnu.

ABSTRACT

The subject of the bachelor thesis is financial analysis of

ROmiLL, spol. s r.o. in years 2013 to 2017. The thesis is

divided into theoretical part where chosen indicators of

fi-nancial analysis will be explained and practical part

containing their application. The aim of this bachelor

thesis is evaluation of the results and possibly

recommendation leading to more effective management

in the future.
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ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční

zdraví podniku ROmiLL, spol. s r.o. a navrhnout

opatření, která by vedla ke zlepšení finančního zdraví

podniku v budoucnu. Pro splnění tohoto cíle byly

aplikovány vybrané nástroje finanční analýzy, které

byly nejdříve popsány v teoretické části. Na základě

výsledků finanční analýzy byla doporučena

následující opatření, která by mohla pozitivně

ovlivnit finanční situaci podniku:

- Snížení podílu cizího kapitálu na 

celkových pasivech podniku

- Snížení výkonové spotřeby a osobních 

nákladů, které výrazně snižují čistý zisk

- Částečné snížení aktiv podniku, 

především v oblasti oběžného majetku
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Vlastní kapitál Dlouhodobá aktiva

Vysoký podíl cizího kapitálu na pasivech podniku se

projevuje ve většině ukazatelů finanční analýzy.

Podniku se však v analyzovaném období daří objem

cizího kapitálu snižovat a současně zvyšovat objem

vlastního kapitálu. Zvyšování vlastního kapitálu je

způsobeno především umořováním ztráty z minulých

let aktuálně tvořeným ziskem.
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