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ABSTRAKT
Předmětem bakalářské práce je zpracování finanční 
analýzy podniku Kiwi.com s.r.o. Práce je rozdělena na 
část teore�ckou a část prak�ckou. V teore�cké čás� jsou 
představeny nástroje finanční analýzy. Prak�cká část se 
soustředí na představení analyzované společnos� a ap-
likování nástrojů finanční analýzy společně s interpretací 
výsledků.

ABSTRACT
The topic of the bachelor thesis is the elabora�on of a fi-
nancial analysis of the company Kiwi.com s.r.o. The thesis is 
divided into the theore�cal part and the prac�cal part. The 
theore�cal part presents tools of financial analysis. The 
prac�cal part focuses on presen�ng the analysed company, 
u�lizing tools of financial analysis and interpre�ng results 
from the analysis.

ZÁVĚR
Výsledky provedené finanční analýzy nabízejí pohled zevnitř na dynamický růst společnos� Kiwi.com s.r.o. a potvrzují, že se 
jedná o prosperující společnost, která během období 2014 až 2018 rostla obdivuhodným tempem. Analýza rozvahy validovala, 
že Kiwi.com s.r.o. lze zařadit do skupiny firem digitální ekonomiky, když v roce 2018 měla 71% podíl nehmotného majetku na 
celkovém dlouhodobém majetku. Z analýzy rozvahy bylo možné také lépe pochopit jaké důsledky na finanční řízení má obchod-
ní model společnos�. Analýza ukázala, že pokud Kiwi.com rostou tržby, nutně musí růst i krátkodobé cizí závazky a krátkodobé 
pohledávky. V takové situaci by si podnik měl hlídat splatnost pohledávek a to se Kiwi.com dle analýzy ak�vity daří. Obdivuhod-
ný růst Kiwi.com je patrný zejména z růstu tržeb, které mezi lety 2014 až 2018 vzrostly o 19 866 %. Takto vysoký nárůst tržeb 
souvisí s úspěchem Kiwi.com v zahraničí – od roku 2016 je podíl zahraničních na celkových tržbách více jak 96 %. V čás� analýzy 
čistého pracovního kapitálu se zjis�lo, že hodnota NWC byla v celém období kladná a meziročně vždy rostla. Tímto si podnik vyt-
vořil od roku 2014 „finanční polštář“ ve výši 248 mil. Kč, a to zejména díky akumulaci peněžních prostředků na účtech.

Celkově lze hodno�t finanční situaci Kiwi.com s.r.o. na základě provedené finanční analýzy velmi pozi�vně. Společnos� nehrozí 
bankrot a za nejvážnější problém se dá považovat klesající rentabilita tržeb. 
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