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ABSTRAKT
Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční 

analýzy. Obsah bakalářské práce je rozdělen do 

teoretické a praktické části. Teoretická část 

obsahuje informace o finanční analýze, 

potřebných účetních výkazech a metodách 

finanční analýzy. Na začátku praktické části je 

představena vybraná společnost ABB s.r.o. Dále 

jsou využity informace z teoretické části a 

veřejně dostupná data z výročních zpráv vybrané 

společnosti. Finanční analýza je zpracována v 

rozsahu pěti let, a to od roku 2014 do roku 2018. 

Cílem práce je zhodnotit finanční situaci podniku 

pomocí určených metod finanční analýzy, 

zkoumat příčiny problémových částí a navrhnout 

řešení pro zlepšení. 

ENGLISH SUMMARY
This bachelor thesis is focused on financial analysis. 

The thesis is divided into two main parts. Theoretical 

part and practical part. Core information, financial 

statements, and methods of financial analysis are 

introduced in the theoretical part of this thesis. The 

practical part of this thesis includes formation about 

company ABB s.r.o., company financial statements, 

and their interpretation based on methods 

described in the theoretical part. Financial analysis is 

based on a 5-year time frame including years from 

2014 to 2018. The goal of this thesis is to evaluate 

the company´s financial situation through specific 

methods of financial analysis described in the 

theoretical part and find the company´s strengths 

and weaknesses and propose solutions for 

improvement. 
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ZÁVĚR
Společnost ABB s.r.o. používá v celém 

analyzovaném období konzervativní způsob 

financování, kdy zdrojem financování 

dlouhodobého majetku je pouze dlouhodobý 

kapitál. Zdrojem financování oběžných jsou hlavně 

krátkodobé závazky k ovládající osobě, které jsou 

poskytnuty jako zpoplatněný úvěr. Čerpání těchto 

závazků ovlivnilo v posledním roce mnoho 

ukazatelů, avšak efekt finanční páky ukázal, že jeho 

čerpání je efektivní. Jelikož firma není v jistém 

ohrožení bankrotem a různorodé chování 

vykazovala v celém analyzovaném období, dalo by 

se předpokládat, že by v následujícím roce mohlo 

dojít k růstu jak tržeb, tak zisků, a to díky zadržené 

nedokončené výrobě v poměrně vysoké hodnotě. 

Zároveň si firma tvořila celé analyzované období 

stabilní rezervy, které by nejspíš v době určité krize 

vytvářet přestala a mohla je naopak čerpat.
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