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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou 
společnosti R-FIN s.r.o. v	letech 2013 - 2017. Cílem práce 
je zhodnotit výkonnost podniku a navrhnout možnosti 
na zlepšení finanční situace. Práci člením na dvě části. 
V	teoretické části uvedu nástroje finanční analýzy, které 
budu v	praktické části aplikovat na vybrané společnosti. 
Na závěr provedu celkové zhodnocení a návrh na 
zlepšení finanční situace podniku. 

Abstract 
The bachelor thesis deals with the financial analysis of 
R-FIN s.r.o. in the years 2013 - 2017. The aim of the 
thesis is to evaluate the performance of the company 
and propose options to improve the financial situation. 
The work is divided into two parts. In the theoretical 
part I will introduce the tools of financial analysis, which 
I will apply in the practical part to selected company. 
Finally, I will make an overall assessment and a 
proposal to improve the financial situation of the 
company. 
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Shrnutí 
- Společnost R-FIN s.r.o. vykazuje každoročně zisk. 
- Jejich tržby mají rostoucí trend.  
- Dle vztahu mezi ROA a ROE je zřejmé, že 
společnost dosahuje ziskovosti se zadlužeností, 
kterou je schopna hradit. 
- Nejvyšší položkou aktiv jsou zásoby, které jsou 
neúměrně vysoké. Podnik se snaží o maximalizaci, 
která bohužel podniku snižuje celkový efekt.  
- Společnost se nachází ve finanční prosperitě a 
nehrozí ji v	nejbližších letech bankrot. 
- Podnik R-FIN s.r.o. efektivně udržuje svoji 
výkonnost na trhu, rozšiřuje své výrobní řady  
a snaží se získávat nové trhy a zákazníky.  
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