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Abstrakt 

Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. v období 

rokov 2006 – 2008, pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Teoretická 

časť práce popisuje metódy finančnej analýzy, ktoré sú následne v praktickej časti 

aplikované na danú spoločnosť. Záverečná časť práce navrhuje odporúčania, ktoré by 

mali viesť k zlepšeniu finančnej situácie spoločnosti.  

 

Abstract 

Bachelor’ s thesis evaluates the financial situation of the company ESOX-PLAST, s.r.o.  

in the period 2006 – 2008, through the use of selected indicators of financial analysis. 

Theoretical part of thesis represents methods of financial analysis, which are 

consequently applied to the company in the practical part of thesis. The last part of 

thesis suggests recommendations which should redound to improving of the financial 

situation of the company. 
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Úvod 

V súčasnosti sa ekonomické podmienky veľmi rýchlo menia a každý podnik, ktorý chce 

uspieť v konkurenčnom boji sa im musí pružne prispôsobovať. Práve preto je neustále 

nútený zdokonaľovať svoje vnútropodnikové riadenie.  

Jednou z neoddeliteľných súčastí riadenia podniku je finančná analýza. Tá umožňuje 

ohodnotiť minulosť, súčasnosť a tiež predpokladanú budúcnosť finančného 

hospodárenia. Vďaka nej podnik dokáže lepšie posúdiť svoju finančnú situáciu 

a odhaliť svoje silné a slabé stránky. Na základe finančnej analýzy môže ďalej stanoviť 

svoje ciele a nástroje na ich dosiahnutie.  

Finančnú analýzu však využívajú nielen vlastníci a manažéri podniku, ktorí na jej 

základe rozhodujú o jeho ďalšom smerovaní, ale tiež rôzni externí užívatelia, ktorí majú 

záujem zistiť finančný stav podniku. Príkladom externých užívateľov môžu byť banky, 

investori, obchodní partneri, konkurencia a mnohí ďalší. Podkladom pre spracovanie 

finančnej analýzy sú predovšetkým informácie o činnosti podniku, ktoré sú zachytené 

v súvahe, výkaze ziskov a strát a výkaze cash flow. 

Táto bakalárska práca analyzuje finančnú situáciu v spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o., 

ktorá sa zaoberá výrobou vstrekovacích foriem a lisovacích nástrojov z plastov.  

Na zhodnotenie využíva účtovné výkazy spoločnosti z rokov 2006 – 2008.  

 

Cieľ práce 

Cieľom bakalárskej práce je na základe elementárnych metód finančnej analýzy 

zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. a navrhnúť také opatrenia, 

ktoré by mohli pomôcť zlepšiť súčasný stav. V práci budú odhalené silné a slabé 

stránky spoločnosti a príčiny, ktoré mohli ovplyvniť vývoj jednotlivých ukazovateľov 

finančnej analýzy.   

 



 

1 Hodnotenie súč

1.1 Základné informácie o

 

Obchodné meno:  

Právna forma:  

Sídlo:    

IČO:    

DIČ:    

Dátum zápisu do OR: 

Základný kapitál:  

Konatelia spoločnosti: 

    

    

Předmět podnikania: 

- výroba plastov 

- výroba dielov z plastov

- výroba foriem na plastové a kau

- inžinierska činnos

- prenájom priemyselného tovaru, leasing v oblasti strojárstva

- kúpa tovaru za úč

voľných živností

- kúpa tovaru za úč

voľných živností

- sprostredkovateľská 

Obrázok 1 Logo podniku
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Hodnotenie súčasného stavu 

Základné informácie o spoločnosti 

 

 

 

 

 ESOX – PLAST, s.r.o. 

 Spoločnosť s ručním obmedzeným 

 Uhorská Ves 170, 032 03 Liptovský Ján

 36381012 

 SK2020126372 

 19.6.1998 

 57 094,- EUR 

 Ing. Ivica Multáňová 

 Ing. Tibor Tekeľ 

 Ing. Drahoslava Trégerová 

  

plastov 

výroba foriem na plastové a kaučukové diely 

innosť v oblasti strojárstva 

prenájom priemyselného tovaru, leasing v oblasti strojárstva 

ru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu 

ných živností 

varu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu 

ných živností 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností  

Logo podniku (12) 

3 Liptovský Ján 

 

ľovi v rozsahu 

ľom živností v rozsahu 

 (14) 
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1.2 História spoločnosti 

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. je rodinne založený podnik sídliaci v regióne Liptova. 

Jeho materskou spoločnosťou je ESOX, s.r.o. 

Spoločnosť ESOX, s.r.o. vznikla v roku 1994 zápisom do obchodného registra. Jedná sa 

o nástrojáreň, zaoberajúcu sa výrobou vstrekovacích foriem na plasty a lisovacie 

nástroje pre spracovanie tenkých plechov a dosiek plošných spojov pre automobilový 

a elektrotechnický priemysel. Keďže je pri výrobe týchto foriem veľmi dôležité ich 

vyskúšanie, spoločnosť pristúpila k hľadaniu partnera, ktorý by jej pomohol vytvoriť 

dcérsku spoločnosť – lisovňu plastov, tá by potom umožnila vykonávať skúšky foriem 

operatívne v mieste prevádzky. Toto bolo hlavným dôvodom založenia spoločnosti 

ESO-PLAST, s.r.o., ktorá vznikla v roku 1998 ako dcérska spoločnosť dvoch podnikov, 

ESOX, s.r.o. Liptovský Hrádok a Plastic Molding Technology Slovakia s.r.o. (PMT). 

V roku 2007 sa spoločnosť presťahovala z pôvodného sídla v Liptovskom Hrádku  

do novovybudovaných priestorov materskej spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v obci 

Uhorská Ves. 

V auguste roku 2008 spoločnosť ESOX, s.r.o. odkúpila majetkový podiel od spoločnosti 

PMT a stala sa tak jediným vlastníkom spoločnosti ESO-PLAST. Následne sa tiež 

zmenil obchodný názov tejto spoločnosti na ESOX-PLAST, s.r.o. 

S rozšírením výroby a zvyšovaním produkcie počet zamestnancov spoločnosti  

ESOX-PLAST, s.r.o. postupne vzrástol z pôvodných 10 (z roku 1998) na súčasných 68 

zamestnancov. (16) 

 

1.3 Charakteristika spoločnosti 

„Hlavným obchodným zameraním spoločnosti je cenovo efektívna produkcia plastových 

výliskov a komponentov z kvalitných surovín.1“ ESOX-PLAST s.r.o. svojím zákazníkom 

ponúka konvenčné lisovanie a lisovanie so záliskom, taktiež balenie a skladanie 

                                                           
1 Výročná správa 2008. ESOX-PLAST s.r.o. 
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plastových výrobkov. V priestoroch lisovne a nástrojárne spoločnosť uskutočňuje 

kompletnú konštrukciu a výrobu nástrojov. Pre zákazníkov tiež poskytuje kompletný 

manažment pre projekty od prvého návrhu až po plnú produkciu.  

Know-how podniku je udržiavané a rozvíjané kvalifikáciou zamestnancov a ich 

odborným rastom, moderným technologickým vybavením, využívaním know-how 

materskej spoločnosti, profesionálnym prístupom vyplývajúcim z jednoznačného 

zamerania spoločnosti, servisom a starostlivosťou o majetok zákazníka. (16) 

 

1.4 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Organizačná štruktúra spoločnosti (viď. Príloha 4) definuje všeobecné povinnosti, 

zodpovednosti a právomoci pracovníkov, v závislosti od pozície, ktorú v podniku 

zastávajú. Vytvára vhodné podmienky pre všetkých zamestnancov tak, aby mohli plniť 

stanovené ciele spoločnosti, požiadavky zákazníkov a iných zainteresovaných strán. 

Najvyšším orgánom spoločnosti ESOX – PLAST, s.r.o. je predstavenstvo, ktoré tvoria 

majitelia spoločnosti. Predstavenstvo určuje stratégiu a ciele spoločnosti. Schvaľuje 

investičné zámery spoločnosti a rozhoduje o použití zisku, prípadne vysporiadaní straty. 

Stratégiou majiteľov je zapojiť do vedenia spoločnosti aj manažérov, ktorí sú 

informovaní o výsledkoch spoločnosti a spolupodieľajú sa tiež na tvorbe jej plánov. 

 

1.5 Výrobný profil spoločnosti 

Výrobný program spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. je pomerne zložitý a rôznorodý. Je 

zameraný na produkciu presných technických výliskov podľa požiadaviek zákazníkov. 

Kvalita výliskov je konštantne sledovaná a kontrolovaná podľa normy ISO 9001.  

Spoločnosť vyrába viac ako 100 druhov výrobkov. Výroba niektorých výliskov je 

jednoduchá. Dôležité je však správne nastavenie stroja, pri ktorom potom nie je nutná 

prítomnosť zamestnancov. Pri iných výliskoch je potrebná prítomnosť jedného alebo 



 

dvoch zamestnancov, ktorí manuálne vyberajú výlisky zo stroja, prípadne ich ru

zbavujú odpadu. 

 

 

 

 

Materiály, z ktorých sú výrobky vyrábané, pochádzajú od renomovaných svetových 

výrobcov. Súčasťou každej dodávky je atest a

Technickú základňu tvoria nasledovné stroje, prístroje a

• lisovacie stroje BATTENFELD

• lisovací stroj MITSUBISHI

• periférne zariadenia firmy CONAIR (suši

• sušička PIOVAN

• drviče plastov VANNER

• ohrievače horúcich vtokov DME

 

1.6 Analýza trhu 

V posledných rokoch zač

pozíciu na trhu a získava širší okruh zákazníko

húževnatosti, pracovitosti a

Tento rozvoj je úzko spätý so získaním certifikátu kvality v

významnou podmienkou vo vz

nových zákazníkov. 

Obrázok 2 Výlisok 1 (12)
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dvoch zamestnancov, ktorí manuálne vyberajú výlisky zo stroja, prípadne ich ru

h sú výrobky vyrábané, pochádzajú od renomovaných svetových 

ou každej dodávky je atest a certifikácia. 

u tvoria nasledovné stroje, prístroje a zariadenia: 

lisovacie stroje BATTENFELD 

lisovací stroj MITSUBISHI 

adenia firmy CONAIR (sušičky, ohrievače) 

ka PIOVAN 

e plastov VANNER 

e horúcich vtokov DME (16) 

posledných rokoch začína spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. výrazne rás

získava širší okruh zákazníkov, a to vďaka svojej kvalite práce, 

húževnatosti, pracovitosti a odbornosti v danej problematike. 

Tento rozvoj je úzko spätý so získaním certifikátu kvality v roku 2002, ktorý bol 

významnou podmienkou vo vzťahu so zákazníkmi a tiež uľahčil podniku získavan

Výlisok 1 (12) Obrázok 3 Výlisok 2 (12)

dvoch zamestnancov, ktorí manuálne vyberajú výlisky zo stroja, prípadne ich ručne 

h sú výrobky vyrábané, pochádzajú od renomovaných svetových 

PLAST, s.r.o. výrazne rásť. Vytvára si 

aka svojej kvalite práce, 

roku 2002, ktorý bol 

čil podniku získavanie 

Výlisok 2 (12) 
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Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. má momentálne rozbehnuté sľubné projekty, ktoré by 

mali zaručiť výrobu a trvalú prácu pre zamestnancov aj v súčasných podmienkach  

na trhu. (16) 

1.6.1 Zákazníci 

Spoločnosť sa zameriava na priamy osoh pre zákazníkov prostredníctvom:  

• kvality dodávky (kvalita výrobkov, dodržanie dodacích termínov a podmienok) 

• plnenia požiadaviek zákazníka 

• pružnej realizácií zmien 

• sprostredkovaním poradenstva pri vývoji foriem a výliskov 

Zákazníci podniku pochádzajú z automobilového, elektronického, elektrotechnického 

priemyslu a zo zdravotníctva. Medzi najväčších patria najmä: 

Tuzemský trh 

BSH, s.r.o., Michalovce 

EMBRACO Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves 

EMERSON ELECTRIC SLOVAKIA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 

HENGSTLER, s.r.o., Kežmarok 

SAARGUMMI Slovakia, s.r.o., Dolné Vestenice 

Zahraničný trh 

VALEO, Taliansko 

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, Francúzsko 

HYDAC, Nemecko  (16) 

1.6.2 Konkurencia 

Konkurencia v odvetví výroby výrobkov z plastov nie je príliš vysoká. Podnik  

ESOX-PLAST, s.r.o. dokáže cenovo konkurovať aj na zahraničných trhoch, dôkazom je 

pretrvávajúci záujem zahraničných odberateľov o výrobky spoločnosti. 

Vstup nových spoločností na trh nie je príliš veľkou hrozbou, je totiž spojený  

s nutnou znalosťou know-how výroby, s potrebou vysokého kapitálu a so zabezpečením 

technologicky náročnej výroby. Výrobcovia plastových dielcov do automobilov 
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a elektrotechniky sa nemusia príliš obávať ani globálnej konkurencie. Tieto výrobky sa 

totiž oplatí dopravovať na kratšie vzdialenosti. Konkurenčnou hrozbou však môže byť 

sťahovanie zahraničných výrobcov do blízkosti automobiliek a elektrotechnických 

závodov. 

Zvyšovať spoluprácu a zároveň konkurencieschopnosť podnikov v odvetví umožňuje 

Slovenský plastikársky klaster. V ňom združené podniky môžu vďaka vzájomnej 

spolupráci prekonať množstvo svojich obmedzení, a tým získať konkurenčnú výhodu. 

1.6.3 Vyjednávacia sila odberateľov 

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. má so svojimi zákazníkmi podpísané zmluvy, ktoré ju 

zaväzujú plniť dohodnuté dodacie, platobné, kvalitatívne a ďalšie podmienky. Pracovať 

v takomto reťazci a plniť odberateľské podmienky je veľmi náročné. Na druhej strane 

má však spoločnosť takýmto spôsobom garantované troj až päťročné projekty, čo je  

pre ňu výhodné.  

1.6.4 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. nakupuje plastové materiály od viacerých 

zahraničných dodávateľov, ktorých však zastupujú slovenské pobočky (RESINEX, 

Bisterfeld, atď.). Materiály taktiež nakupuje z Českej republiky od spoločností ALBIS 

PLASTIC a Plastopan. 

Spoločnosť ďalej nakupuje komponenty na montáže pre výrobky svojich zákazníkov. 

S dodávateľmi týchto komponentov má podpísané zmluvy, ktoré zahŕňajú dodacie, 

platobné, kvalitatívne a ďalšie podmienky. Komponenty pre výrobky Valeo spoločnosť 

nakupuje od talianskych dodávateľov, napr. ANIBALEE, Dynacast, ale tiež priamo 

z Valea. Cenu týchto komponentov dohaduje spoločnosť Valeo a spoločnosť  

ESOX-PLAST ju následne kalkuluje do ceny výrobkov. Spoločnosť ESOX-PLAST 

teda vyrába podľa podmienok, ktoré si s týmito dodávateľmi dohodla spoločnosť Valeo.  

ESOX-PLAST, s.r.o. má tiež dodávateľov pomocných výrobných materiálov (napr. 

obalových materiálov) a dodávateľov dopravy. Týchto dodávateľov si na základe 

výberového konania vyberá spoločnosť sama a dohaduje si s nimi podmienky na celý 

rok. Ich vyjednávacia sila je nízka.  
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Dodávateľov režijných materiálov a ostatných služieb si vyberajú zodpovední vedúci 

nákladových stredísk tak, aby sa zmestili do rozpočtu.   

1.6.5 Hrozba substitučných výrobkov 

V oblasti podnikania spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. nehrozí možnosť substitučných 

výrobkov. Jedná sa totiž o jedinečnú zákazkovú výrobu, prispôsobenú požiadavkám 

zákazníka. Substitúty v tomto prípade nie sú príliš dostupné. 

 

1.7 SWOT analýza 

Silné stránky (S): 

• skúsenosti s výrobou vysoko technicky náročných súčiastok pre strojárensky 

priemysel 

• flexibilita – prispôsobenie výrobku požiadavkám zákazníka 

• kvalita výrobkov – sledovaná podľa normy ISO 9001 

• cenová konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch a s ňou spojená vysoká 

výkonnosť exportu 

• dobré dodávateľsko-odberateľské vzťahy (aj so silnými zahraničnými podnikmi)  

• dobré vzťahy s bankami 

• know-how výroby 

• spolupráca s podnikmi v odvetví – členstvo v Slovenskom plastikárskom klastri 

• kvalifikovaní zamestnanci 

• jednoduchá organizačná štruktúra 

Slabé stránky (W): 

• plné vyťaženie všetkých vstrekovacích lisov pri nepretržitej prevádzke 

• nedostatok vlastných finančných zdrojov nutných na uskutočnenie projektu 

v reálnom termíne 

• servisná závislosť - všetky výrobné technológie sú od jedného dodávateľa 

• relatívne vysoké prevádzkové náklady 
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Príležitosti (O): 

• príchod zahraničných investorov na slovenský trh – najmä automobilový 

a elektrotechnický priemysel 

• rozšírenie sortimentu výrobkov 

• získanie nových odberateľov z rôznych sektorov priemyslu, ktoré využívajú 

plastické výlisky 

• zvýšenie obratu a zamestnanosti 

Hrozby (T): 

• vstup veľkých zahraničných konkurentov na slovenský trh  

• kapacitné obmedzenia 

• zvýšenie prevádzkových nákladov, rast cien energií 

• zabrzdenie technologického rozvoja 

• nevyužitie príležitostí spojených s príchodom zahraničných investorov  

na slovenský trh 
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2 Teoretické východiská práce 

2.1 Finančná analýza a jej význam 

Pojem „finančná analýza“ možno definovať rôznymi spôsobmi. „V zásade 

najvýstižnejšia definícia je však tá, ktorá hovorí, že finančná analýza predstavuje 

systematický rozbor získaných dát, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v účtovných 

výkazoch.2“ 

Cieľom finančnej analýzy je posúdiť finančné zdravie podniku. Identifikovať jeho slabé 

stránky, ktoré by mohli v budúcnosti robiť problémy a stanoviť silné stránky, o ktoré by 

sa v budúcnosti mohla činnosť podniku opierať. (5) 

 

2.2 Zdroje vstupných dát 

Kvalita informácií, ktorá podmieňuje úspešnosť finančnej analýzy, závisí do značnej 

miery na kvalite vstupných dát. Tie by mali byť komplexné a mali by verne zobrazovať 

skutočnú situáciu podniku.  

Najčastejšie sa ako základný zdroj informácií pre finančnú analýzu používajú účtovné 

výkazy, najmä súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz o tvorbe a použití peňažných 

prostriedkov (výkaz cash flow).  (6) 

Súvaha a výkaz ziskov a strát sú podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

povinnou súčasťou účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve. Ich štruktúra a obsah 

sú záväzne predpísané Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Súčasťou účtovnej 

závierky sú tiež poznámky, ktoré majú doplniť a vysvetliť informácie zo súvahy 

a výkazu ziskov a strát. Súčasťou poznámok môže byť aj prehľad o peňažných tokoch. 

Výkaz cash flow však nemá záväzne zadanú štruktúru.  

                                                           
2 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2010, s. 9. (preložil: autor) 
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2.2.1 Súvaha 

Súvaha je účtovný výkaz, ktorý bilančnou formou znázorňuje stav majetku spoločnosti 

(aktíva) a zdrojov jeho financovania (pasíva) vždy k určitému dátumu. Predstavuje 

základný prehľad o majetku spoločnosti v statickej podobe (ku dňu účtovnej závierky). 

(6) 

Z hľadiska finančnej analýzy má súvaha aj niekoľko slabých stránok (2):  

• Nereflektuje presne súčasnú hodnotu podniku. 

• Neberie do úvahy zhodnocovanie aktív. 

• Nie sú v nej zahrnuté položky, ktoré majú pre podnik tzv. vnútornú finančnú 

hodnotu (ľudské zdroje, skúsenosti, kvalifikácia zamestnancov,...) 

2.2.2 Výkaz ziskov a strát 

Výkaz ziskov a strát informuje o výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia 

spoločnosti za určité obdobie. Zachytáva teda pohyb výnosov a nákladov, nie príjmov 

a výdajov. (6) 

Výkaz ziskov a strát má nasledujúce slabiny (1): 

• Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (výsledná položka tohto výkazu) sa 

nerovná čistej hotovosti vytvorenej podnikom za dané účtovné obdobie 

a nevyčísluje skutočný hotovostný príjem. 

• Vzniká nesúlad medzi hospodárskymi operáciami vyvolávajúcimi náklady a ich 

finančným zachytením. 

• Výnosy a náklady sa objavujú v účtovných výkazoch napriek tomu, že v danom 

období nemuselo dôjsť k žiadnemu pohybu hotovosti. 

• Niektoré náklady nie sú hotovostným výdajom, mohli byť vynaložené skôr 

alebo vôbec. Napríklad odpisy nepredstavujú odliv hotovosti z podniku 

a napriek tomu sa odpočítavajú pri výpočte čistého zisku. 
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2.2.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow zobrazuje príjmy a výdaje, ktoré podnik realizoval v minulom 

účtovnom období. Zachytáva skutočný pohyb finančných prostriedkov, predstavuje tak 

doplnok dvoch vyššie uvedených výkazov. Môže byť zostavený dvoma metódami, a to 

metódou priamou alebo nepriamou. Každá účtovná jednotka si volí metódu na základe 

vlastného uváženia. (4) 

 

2.3 Užívatelia finančnej analýzy 

Informácie týkajúce sa finančného stavu podniku zaujímajú množstvo subjektov, ktoré 

prichádzajú s daným podnikom do kontaktu.  

Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy užívateľov finančnej analýzy, tzv. interných 

a externých užívateľov. K interným užívateľom patria manažéri, odborári a zamestnanci 

podniku. Medzi externých užívateľov sa zaraďujú investori, banky, veritelia, štát a jeho 

orgány, obchodní partneri, konkurencia apod. (4) 

 

2.4 Metódy finančnej analýzy 

V ekonómií sa zvyčajne používajú dva prístupy k hodnoteniu hospodárskych javov, 

konkrétne fundamentálna analýza a technická analýza. (7) 

Finančnú analýzu je možné zaradiť do kategórie technickej analýzy, pretože pracuje 

s matematickými postupmi, ktoré vyústia do výkladu vypočítaných hodnôt. Finančná 

analýza využíva v zásade dve metódy, a to metódy elementárne a  metódy vyššie. 

Vyššie metódy však nie sú v podnikoch bežne používané, pretože sú značne náročné  

na matematické, teoretické aj praktické znalosti a na ich aplikáciu je potrebný kvalitný 

software. V tejto práci budú preto použité len elementárne metódy. (6) 
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2.5 Analýza absolútnych ukazovateľov 

Analýza absolútnych ukazovateľov je východiskovým bodom finančnej analýzy. Jedná 

sa o vertikálny a horizontálny rozbor účtovných výkazov, ktorý umožňuje vidieť 

pôvodné absolútne údaje v určitých reláciách a súvislostiach. Horizontálna analýza 

sleduje vývoj skúmanej veličiny v čase, najčastejšie vo vzťahu k nejakému minulému 

účtovnému obdobiu. Vertikálna analýza skúma štruktúru finančného výkazu vztiahnutú 

k nejakej zmysluplnej veličine. (3) 

2.5.1 Horizontálna analýza 

Na vyhodnotenie medziročných zmien sa využívajú rôzne indexy a diferencie 

(rozdiely). Pomocou horizontálnej analýzy možno zistiť, o koľko percent sa jednotlivé 

položky výkazov zmenili oproti minulému roku (t.j. index), prípadne o koľko sa 

jednotlivé položky zmenili v absolútnych číslach (t.j. diferencia).  

Tieto zmeny vypočítame podľa vzorcov (3): 

 

 

 

2.5.2 Vertikálna analýza 

Vertikálna analýza spočíva v tom, že jednotlivé položky finančných výkazov skúma 

vo vzťahu k nejakej veličine. Vyjadruje percentuálny podiel jednotlivých položiek  

na celkovej (prípadne aj inej podpoložkovej) sume. (3) 

Označenie vertikálna získala preto, že analyzuje dáta v jednotlivých rokoch odhora 

nadol a nikdy nie naprieč jednotlivými rokmi. Jej výhodou je, že nezávisí  

na medziročnej inflácií, a tak umožňuje porovnanie výsledkov analýzy z rôznych rokov 

a tiež porovnanie medzi podnikmi. (7) 
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2.6 Analýza rozdielových ukazovateľov 

Rozdielové ukazovatele slúžia na analýzu a riadenie finančnej situácie podniku, 

predovšetkým jeho likvidity. Sú tiež označované ako finančné fondy. Pod pojmom fond 

vo finančnej analýze rozumieme zhrnutie určitých stavových ukazovateľov 

vyjadrujúcich aktíva alebo pasíva, respektíve rozdiel medzi súhrnom určitých položiek 

krátkodobých aktív a určitých položiek krátkodobých pasív. 

Čistý pracovný kapitál 

Čistý pracovný kapitál (ČPK) je ukazovateľ, ktorý vypočítame ako rozdiel medzi 

celkovými obežnými aktívami a celkovými krátkodobými dlhmi. Predstavuje relatívne 

voľnú časť finančných prostriedkov, ktoré umožnia podniku pokračovať v jeho 

aktivitách aj v prípade, že by nastala nepriaznivá udalosť, vyžadujúca vysoký výdaj 

peňažných prostriedkov. Prebytok krátkodobých aktív nad krátkodobými dlhmi 

oprávňuje k úsudku, že podnik má dobré finančné zázemie. 

ČPK = obežné aktíva – krátkodobé záväzky 

Čisté pohotové prostriedky 

Keďže obežné aktíva môžu obsahovať aj položky málo likvidné, alebo dokonca 

dlhodobo nelikvidné,  pre sledovanie okamžitej likvidity sa používa ukazovateľ čisté 

pohotové prostriedky (ČPP). Predstavuje rozdiel medzi pohotovými peňažnými 

prostriedkami a okamžite splatnými záväzkami. 

ČPP = pohotové peňažné prostriedky – okamžite splatné záväzky 

Čistý peňažný majetok 

Strednú cestu medzi dvoma predchádzajúcimi rozdielovými ukazovateľmi predstavuje 

čistý peňažný majetok (ČPM). Pri jeho výpočte sa z obežných aktív vylučujú zásoby. 

(7) 

ČPM = obežné aktíva – zásoby – krátkodobé záväzky 
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2.7 Analýza cash flow 

Cash flow (peňažný tok) znázorňuje skutočný pohyb peňažných prostriedkov podniku. 

Predstavuje východisko pri riadení likvidity. 

Analýza cash flow je dôsledne založená na príjmoch a výdajoch a vyjadruje reálne toky 

peňazí a ich zásoby v podniku.  

Peňažné toky sa zvyčajne znázorňujú pomocou ukazovateľov alebo celkových 

prehľadov cash flow (bilancií). Prehľad cash flow informuje o tvorbe finančných 

zdrojov podniku v danom období a jeho použití podľa vytýčených hľadísk. Zatiaľ čo 

ukazovateľ cash flow umožňuje získať podrobné informácie o finančne hospodárskej 

situácií podniku. Úlohou prehľadu cash flow je popísať vývoj finančnej situácie 

podniku v danom období a vysvetliť príčiny zmien vo finančných pozíciách. Prehľady 

cash flow umožňujú sledovať tvorbu finančných zdrojov v troch oblastiach:  v základnej 

podnikateľskej činnosti, v investičnej činnosti a vo finančnej činnosti. (7) 

 

2.8 Analýza pomerových ukazovateľov 

Analýza pomerových ukazovateľov je najobľúbenejšou a tiež najrozšírenejšou metódou 

finančnej analýzy, pretože umožňuje získať rýchly a nenákladný obraz o základných 

finančných charakteristikách spoločnosti.  

Pomerové ukazovatele charakterizujú vzájomný vzťah medzi dvoma alebo viacerými 

absolútnymi ukazovateľmi pomocou ich podielu. Najčastejšie vychádzajú z dát, ktoré 

získame zo súvahy a výkazu ziskov a strát. (7) 

Výhodou pomerovej analýzy je, že redukuje hrubé údaje líšiace sa podľa veľkosti 

podnikov a umožňuje ich komparáciu. Je to teda najrozumnejší spôsob, ako porovnať 

aktuálne finančné informácie daného podniku s jeho historickými dátami alebo s dátami 

iných spoločností, ktoré sú menšie alebo väčšie. (1) 
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2.8.1 Ukazovatele likvidity 

„Likvidita je schopnosť podniku premeniť majetok na prostriedky, ktoré je možné použiť 

na úhradu záväzkov.3“ S pojmom likvidita je tiež spojená solventnosť, čiže schopnosť 

hradiť k určenému termínu všetky splatné záväzky. Ak totiž podnik nemá likvidné 

prostriedky, nemá ani prostriedky na úhradu svojich splatných záväzkov. Analýza 

likvidity teda skúma schopnosť podniku hradiť krátkodobé záväzky. (2) 

Ukazovatele likvidity dávajú vo všeobecnosti do pomeru to, čím možno platiť (čitateľ), 

s tým, čo je nutné zaplatiť (menovateľ). Ich nevýhodou je však fakt, že likviditu 

hodnotia podľa zostatkov finančného (obežného) majetku, ale tá závisí v oveľa väčšej 

miere na budúcich cash flow. (7) 

Bežná likvidita (likvidita III. stupňa) 

Bežná likvidita ukazuje, koľkokrát je hodnota obežných aktív väčšia ako krátkodobé 

záväzky. (7)  

 

Čím je jej hodnota vyššia, tým nižšie je riziko platobnej neschopnosti vyvolané tým, že 

podnik nepredá svoje výrobky, alebo že odberatelia nezaplatia všetky pohľadávky. Ani 

príliš vysoká hodnota bežnej likvidity však nie je pre podnik najlepšia, pretože znižuje 

výnosnosť podniku. Je to spôsobené tým, že obežné aktíva sú vo všeobecnosti menej 

výnosné ako aktíva dlhodobé. Za prijateľné sa vo svete považujú hodnoty v intervale 

1,5 – 2,5. (8) 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupňa) 

Pohotová likvidita lepšie vystihuje okamžitú platobnú schopnosť podniku, pretože 

z obežných aktív vylučuje zásoby. Tie sú totiž obvykle menej likvidné ako ostatné 

obežné aktíva. Jej hodnota by sa mala pohybovať v rozmedzí 1 až 1,5 - pričom kritická 

(prahová) hodnota je 1. (8) Výrazne nižšia hodnota poukazuje na nadmernú váhu zásob 

v súvahe spoločnosti. (7) 

                                                           
3
 ČERNÁ, A. a kol. Finanční analýza. 1997, s. 68. (preložil autor) 
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Okamžitá likvidita (likvidita I. stupňa) 

Likvidita 1. stupňa meria schopnosť podniku hradiť práve splatné dlhy. Do čitateľa sa 

dosadzujú peniaze a ich ekvivalenty. Hodnoty ukazovateľa sa považujú za optimálne, 

keď sa pohybujú v intervale 0,2 – 0,5. (7) 

 

 

2.8.2 Ukazovatele rentability 

Rentabilita predstavuje podiel dosiahnutého efektu a prostriedkov vynaložených  

na dosiahnutie tohto efektu. Analýza rentability vyhodnocuje efektívnosť vložených 

prostriedkov. Ukazovatele rentability sa vypočítajú ako pomer zisku (čitateľ)  

ku vloženým prostriedkom, najčastejšie kapitálu (menovateľ). Ich veľkosť a rast závisí 

na odvetví, cenách a ďalších faktoroch. (2) 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloženého kapitálu patrí k najdôležitejším ukazovateľom, ktorými sa 

hodnotí podnikateľská činnosť podnikov. Vyjadruje, s akou účinnosťou pôsobí celkový 

kapitál vložený do spoločnosti, nezávisle na zdroji financovania. (7) 

Vypočíta sa podľa vzorca4: 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu má zásadný význam pre vlastníkov podniku. 

Jeho prostredníctvom totiž zisťujú, či ich kapitál prináša dostatočný výnos a či sa 

                                                           
4 EBIT v čitateli vypočítame ako súčet zisku pred zdanením a nákladových úrokov. 
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využíva s intenzitou, ktorá zodpovedá veľkosti ich investičného rizika. Hodnota 

ukazovateľa ROE by mala byť vyššia ako úroková miera bezrizikových cenných 

papierov. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazovateľ ROA predstavuje podiel vyprodukovaného zisku a celkového majetku 

spoločnosti. Informuje o tom, ako bol celkový vložený kapitál zhodnotený, bez ohľadu 

na to, z akých zdrojov bol financovaný. (2) 

 

Rentabilita tržieb (ROS) 

Ukazovateľ ROS charakterizuje zisk vzťahujúci sa k tržbám.  

 

Tržby v menovateli charakterizujú tržné ohodnotenie výkonu podniku za určité časové 

obdobie. Tržné uznanie výsledkov práce podniku stanoví ich cenu, ktorá sa do podniku 

vráti na pokrytie nákladov a na vytvorenie zisku. (7) 

 

2.8.3 Ukazovatele zadlženosti 

„Zadlženosť vyjadruje skutočnosť, že podnik používa na financovanie svojich aktív 

cudzie zdroje5“ Ich použitím ovplyvňuje výnosnosť kapitálu akcionárov a tiež riziko 

podnikania. V súčasnosti je pre väčšie podniky prakticky nemysliteľné, aby všetky 

svoje aktíva financovali z vlastného kapitálu, alebo naopak iba z kapitálu cudzieho. 

Preto podniky využívajú kombináciu obidvoch zdrojov. (4) 

                                                           
5
 KISLINGEROVA, E. Manažerské finance. 2004, s. 85. (preložil autor) 



27 
 

Vo všeobecnosti sú ukazovatele zadlženosti definované ako pomer cudzích zdrojov 

k určitému druhu aktív. (2) 

Celková zadlženosť 

Celková zadlženosť, alebo tiež dlh na aktíva, meria percentuálny pomer finančných 

prostriedkov, ktoré poskytli podniku veritelia. Veritelia preferujú nízku hodnotu tohto 

koeficientu, pretože vyšší podiel vlastného kapitálu pre nich predstavuje menšie riziko 

strát v prípade likvidácie spoločnosti. (1) 

 

Koeficient samofinancovania 

Je doplnkom ukazovateľa celkovej zadlženosti (ich súčet sa rovná 1). Vyjadruje 

finančnú nezávislosť podniku. Prevrátená hodnota koeficientu samofinancovania 

predstavuje finančnú páku. (7) 

 

Úrokové krytie 

Úrokové krytie znázorňuje, koľkokrát zisk prevyšuje platené úroky. Prakticky by  

na pokrytie nákladov na požičaný kapitál mala stačiť časť zisku vyprodukovaná cudzím 

kapitálom. V prípade, že sa ukazovateľ rovná hodnote 1, znamená to, že na zaplatenie 

úroku je potrebný celý zisk a pre akcionárov nezostane nič. Čim je hodnota ukazovateľa 

vyššia, tým je situácia podniku lepšia. Literatúra uvádza, že postačuje, ak zisk pokrýva 

úroky 3x až 6x. (7)  

 

 

2.8.4 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity informujú o tom, ako podnik využíva jednotlivé majetkové časti. 

Či disponuje rozsiahlymi kapacitami, ktoré zatiaľ nie sú príliš využívané, alebo je 



28 
 

rýchlosť obratu príliš vysoká, čo môže signalizovať situáciu, že podnik nemá dostatok 

produktívnych aktív, a preto nebude mať možnosť realizovať budúce podnikateľské 

príležitosti. Ukazovatele aktivity patria medzi kombinované ukazovatele, pretože dávajú 

do vzťahu majetok z výkazu súvaha a tržby z výkazu ziskov a strát. (4) 

V zásade rozlišujeme dva typy týchto ukazovateľov (4):  

• Ukazovatele obrátkovosti 

• Ukazovatele doby obratu  

Obrat celkových aktív 

Obrat celkových aktív meria efektívnosť využívania celkových aktív. Vyjadruje, 

koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za jeden rok. Ak neberieme do úvahy odvetvie,  

do ktorého podnik patrí, môžeme povedať, že obrat aktív by mal dosahovať minimálne 

hodnotu 1. Objektívnejšie je však odvetvové porovnanie. (4) 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob udáva, koľkokrát je každá položka zásob podniku v priebehu roka predaná 

a opätovne uskladnená. Pokiaľ je ukazovateľ v porovnaní s odborovými priemermi 

vyšší, značí to, že podnik nemá zbytočné nelikvidné zásoby, ktoré by bolo nutné 

nadbytočne financovať. Vysoký obrat tiež podporuje dôveru ukazovateľa bežnej 

likvidity. (7) 

 

Doba obratu zásob 

Vyjadruje, koľko dní sú zásoby viazané v podniku do doby, kým sa spotrebujú.  

Vo všeobecnosti platí, že pokým sa obrat zásob zvyšuje a doba obratu znižuje 

(zrýchľuje), situácia podniku je dobrá. Je však nutné, aby zásoby zabezpečili plynulú 

výrobu. (4) 
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Doba obratu pohľadávok 

Doba obratu pohľadávok ukazuje, koľko dní uplynie, kým je inkaso peňazí za tržby 

zadržané v pohľadávkach. V priebehu tejto doby musí podnik čakať na inkaso platieb  

za už uskutočnené tržby. 

 

Pri posudzovaní tohto ukazovateľa je nutné brať do úvahy zvyklosti danej krajiny, 

veľkosť podniku, jeho postavenie na trhu a ďalšie faktory. (4) 

Doba obratu záväzkov 

Doba obratu záväzkov umožňuje zistiť, aká je platobná morálka spoločnosti voči jej 

dodávateľom. Udáva dobu v dňoch, počas ktorej sú krátkodobé záväzky neuhradené 

a podnik využíva bezplatný obchodný úver. (4) 

 

 

2.8.5 Prevádzkové ukazovatele 

Prevádzkové ukazovatele sa uplatňujú vo vnútornom riadení podniku. Pomáhajú 

manažmentu sledovať a analyzovať vývoj základnej aktivity podniku. Zameriavajú sa 

predovšetkým na náklady, ktorých riadenie má za následok hospodárne vynakladanie 

jednotlivých druhov nákladov, a tým aj dosiahnutie vyššieho konečného efektu. 

Mzdová produktivita 

Vyjadruje, koľko výnosov pripadá na jedno euro vyplatených miezd. Hodnota 

ukazovateľa by mala rásť. V prípade, že chceme vylúčiť vplyv nakupovaných surovín, 

energií a služieb, dosadíme do čitateľa pridanú hodnotu. 
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Nákladovosť výnosov 

Znázorňuje, ako sú výnosy podniku zaťažené celkovými nákladmi. Hodnota 

ukazovateľa by mala klesať. 

 

Materiálová náročnosť výnosov 

Ukazuje zaťaženie výnosov spotrebovaným materiálom a energiami. (7) 

 

 

2.9 Analýza sústav ukazovateľov 

Jednotlivé ukazovatele majú samy o sebe obmedzenú výpovednú schopnosť, pretože 

charakterizujú len určitý úsek činnosti podniku. Preto sa na posúdenie celkovej 

finančnej situácie používajú sústavy (výberové súbory) ukazovateľov, ktoré sa často 

označujú ako modely finančnej analýzy. 

2.9.1 Bonitné modely 

Bonitné modely sú diagnostické modely, ktoré odrážajú kvalitu podniku podľa jeho 

výkonnosti. Podnik hodnotia jedným koeficientom (syntetickým ukazovateľom)  

na základe účelového výberu ukazovateľov, ktoré najvýstižnejšie prispievajú k jeho 

klasifikácií. Sú založené prevažne na teoretických znalostiach a umožňujú vyjadriť 

finančnú situáciu, respektíve pozíciu podniku v medzipodnikovom porovnaní. (7) 

Rýchly test 

Rýchly test navrhol v roku 1990 P. Kralicek. Tento test hodnotí finančnú situáciu 

podniku na základe štyroch ukazovateľov, ktoré sú vybrané zo štyroch základných 
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oblastí analýzy (t.j. stability, likvidity, rentability, hospodárskeho výsledku). Prvé dva 

ukazovatele charakterizujú stabilitu podniku a ďalšie dva analyzujú jeho výnosovú 

situáciu. 

Kvóta vlastného kapitálu = vlastný kapitál / celkové aktíva 

Doba splácania dlhu = (krátkodobé + dlhodobé záväzky - fin. majetok) / bilančný CF 

Cash flow v % tržieb = cash flow / tržby 

ROA = EBIT / celkové aktíva 

Vypočítané hodnoty ukazovateľov sa ohodnotia podľa tabuľky 1. Výsledná známka sa 

určí ako aritmetický priemer známok jednotlivých ukazovateľov. Je vhodné vypočítať 

tiež priemernú známku zvlášť pre finančnú stabilitu a zvlášť pre výnosovú situáciu. (7) 

 Tabuľka 1: Bodovanie výsledkov Rýchleho testu 

Ukazovateľ 
Výborný 

(1) 

Veľmi dobrý  

(2) 

Dobrý  

(3) 

Zlý  

(4) 

Ohrozený 

insolvenciou (5) 

Kvóta vlast. kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negatívna 

Doba splácania dlhu < 3 roky < 5 rokov < 12 rokov > 12 rokov > 30 rokov 

CF v % tržieb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negatívna 

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negatívna 

(7) 

Index bonity 

Index bonity je tvorený súčtom šiestich parciálnych finančných ukazovateľov, ktorým 

sú pridelené váhy podľa významnosti. Čím je index bonity vyšší, tým lepšia je 

finančno-ekonomická situácia podniku. 

 

x1 = cash flow / cudzie zdroje 

x2 = celkové aktíva / cudzie zdroje 

x3 = zisk pred zdanením / celkové aktíva 

x4 = zisk pred zdanením / celkové výkony 

x5 = zásoby / celkové výkony 

x6 = celkové výkony / celkové aktíva 
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Pri hodnotení sa využíva nasledujúca stupnica: 

Tabuľka 2: Interpretácia výsledných hodnôt Indexu bonity 

 (7) 

2.9.2  Bankrotné modely 

Bankrotné modely informujú svojich užívateľov o tom, či podniku v blízkej budúcnosti 

hrozí bankrot. Vychádzajú z faktu, že podnik už niekoľko rokov pred úpadkom 

vykazuje isté symptómy, ktoré sú pre bankrot typické. (6) 

Altmanov index (Z-skóre) 

Altmanov index vychádza z diskriminačnej analýzy, ktorú uskutočnil profesor Altman 

koncom 60. a v 80. rokoch. Vďaka údajom z niekoľkých desiatok zbankrotovaných 

a nezbankrotovaných podnikov stanovil diskriminačnú funkciu pre výpočet Z-skóre. 

Pričom odlíšil výpočet pre podniky s verejne obchodovateľnými akciami od výpočtu  

pre ostatné podniky. (7) 

Z-skóre pre ostatné podniky sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

 x1 = pracovný kapitál / celkové aktíva 

 x2 = zisk po zdanení / celkové aktíva 

 x3 = zisk pred zdanením a úrokmi / celkové aktíva 

 x4 = základný kapitál / celkové záväzky 

 x5 = celkové tržby / celkové aktíva 

V prípade, že vypočítaná hodnota Z-skóre dosahuje hodnoty vyššie ako 2,9, podnik 

možno zaradiť do pásma prosperity. V rozmedzí hodnôt 1,2 až 2,9 sa nachádzajú 

podniky patriace do tzv. “šedej zóny“. Hodnoty nižšie ako 1,2 zaraďujú podnik  

do pásma bankrotu. (2) 

 

Index bonity ≤ - 2 ≤ -1 ≤ 0 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 3 > 3 

Situácia 
podniku 

extrémne 
zlá 

veľmi 
zlá 

zlá 
určité 

problémy 
dobrá 

veľmi 
dobrá 

extrémne 
dobrá 
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Index IN05 

Manželia Neumaierovci vytvorili na základe svojich výpočtov skupinu indexov IN, 

ktorá pri hodnotení podniku zohľadňuje podmienky českej ekonomiky. Najmladším  

zo skupiny indexov IN je index IN05, ktorý bol vytvorený na základe dát z roku 2004. 

Tieto dáta boli vybrané z 1526 podnikov, rozdelených podľa hrozby bankrotu a podľa 

tvorby hodnoty. Vytvorený index má nasledovný tvar: 

 

 x1 = aktíva / cudzie zdroje 

 x2 = zisk pred zdanením a úrokmi / nákladové úroky 

 x3 = zisk pred zdanením a úrokmi / aktíva 

 x4 = celkové výnosy / aktíva  

 x5 = obežné aktíva / (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery) 

Ak je hodnota indexu IN05 vyššia ako 1,6 znamená to, že podnik tvorí hodnotu. Medzi 

hodnotami 0,9 a 1,6 je „šedá zóna“, v ktorej sa nachádzajú podniky netvoriace hodnotu, 

ale tiež nebankrotujúce. Pokiaľ je hodnota indexu nižšia ako 0,9, podnik smeruje 

k bankrotu. (9) 
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3 Analýza problému a návrh postupu riešenia 

3.1 Informačné zdroje použité pre finančnú analýzu 

Pre spracovanie finančnej analýzy spoločnosti ESOX-PLAST s.r.o. boli použité účtovné 

výkazy a prílohy k účtovnej závierke spoločnosti za obdobie rokov 2006 – 2008. 

Vzhľadom na skutočnosť, že od roku 2009 slovenská mena prakticky neexistuje, boli 

pri výpočtoch údaje z výkazov prepočítané na eurá konverzným kurzom 30,126. 

 

3.2 Porovnávacie základne 

Pre hodnotenie finančnej situácie podniku je dôležité porovnanie vypočítaných 

výsledkov analýzy s odvetvovými priemermi alebo konkurenčnou spoločnosťou. V tejto 

práci bude analyzovaná spoločnosť porovnaná s doporučenými hodnotami a tiež 

s konkurenčnou spoločnosťou Thermoplastik, s.r.o.  

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. sa podľa odvetvovej klasifikácie zaraďuje do skupiny 

NACE 22, t.j. výroba výrobkov z gumy a plastu. V rovnakom odvetví podniká aj 

vybraná spoločnosť Thermoplastik, s.r.o. Táto spoločnosť sídli v obci Poriadie a bola 

založená 27.4.1998. Zameriava sa najmä na výrobu výrobkov z plastov  

pre automobilový a elektrotechnický priemysel technológiou vstrekovania. Vzhľadom 

na skutočnosť, že spoločnosť Thermoplastik, s.r.o. má podobné výrobné zameranie ako 

analyzovaná spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o., budú v tejto práci hodnoty pomerových 

ukazovateľov, Altmanovho indexu a indexu IN 05 týchto dvoch spoločností vzájomne 

porovnané. Údaje spoločnosti Thermoplastik, s.r.o. boli získané z neúplných účtovných 

závierok z rokov 2007 a 2008, ktoré boli uverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej 

republiky. Tieto údaje boli prepočítané na eurá konverzným kurzom 30,126.   
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3.3 Analýza absolútnych ukazovateľov 

3.3.1 Horizontálna analýza aktív 

Tabuľka 3: Horizontálna analýza aktív 

Horizontálna analýza aktív 
2006 / 2007 2007 / 2008 

Δ abs. Δ % Δ abs. Δ % 

AKTÍVA CELKOM -46 737 -4,81% 288 919 31,23% 

Dlhodobý majetok -19 352 -6,21% -48 695 -16,65% 

Dlhodobý hmotný majetok -18 190 -6,01% -45 044 -15,83% 

Dlhodobý nehmotný majetok -1 162 -12,82% -3 651 -46,22% 

Dlhodobý finančný majetok 0 0,00% 0 0,00% 

Obežné aktíva -25 958 -3,96% 336 719 53,42% 

Zásoby 7 668 2,58% -44 679 -14,63% 

Dlhodobé pohľadávky 0 0,00% 0 0,00% 

Krátkodobé pohľadávky -9 427 -2,93% 348 669 111,76% 

Krátkodobý finančný majetok -24 199 -65,27% 32 729 254,13% 

Časové rozlíšenie -1 427 -37,06% 896 36,98% 

 

Horizontálna analýza aktív spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. odhalila, že v roku 2007 

došlo k 4,81%-nému poklesu celkových aktív a následne na to v roku 2008 k ich 

navýšeniu o 31,23%. Z analýzy ďalej vyplynulo, že sa v spoločnosti postupne znižovala 

netto hodnota dlhodobého majetku, a to majetku hmotného aj nehmotného. Bolo to 

spôsobené jeho postupným odpisovaním. Čo sa týka dlhodobého finančného majetku, 

spoločnosť žiadny nevlastnila.  

V roku 2007 nastal v spoločnosti pokles obežných aktív, ktorý bol zapríčinený najmä 

klesajúcim stavom finančného majetku, a to o 24 199 €. V tomto roku spoločnosť 

zaznamenala taktiež mierne zvýšenie zásob a zníženie krátkodobých pohľadávok. Rok 

2008 priniesol viac ako 50 percentné zvýšenie obežných aktív. Počas roka totiž došlo 

k prudkému nárastu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku a tiež 

k medziročnému nárastu krátkodobého finančného majetku o 254,13%. Zvýšenie 

finančného majetku bolo spôsobené rastom tržieb spoločnosti. V roku 2008 bol 

zaznamenaný pokles zásob o 44 679 €, pričom najväčšiu zásluhu na ňom malo zníženie 

stavu materiálu.  

Časové rozlíšenie spoločnosti malo v období rokov 2006-2008 kolísavý vývoj. Najskôr 

sa v roku 2007 znížilo o 37% a následne sa v roku 2008 percentuálne rovnako zvýšilo.    
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3.3.2 Horizontálna analýza pasív 

Tabuľka 4: Horizontálna analýza pasív 

Horizontálna analýza pasív 
2006 / 2007 2007 / 2008 

Δ abs. Δ % Δ abs. Δ % 

PASÍVA CELKOM -46 737 -4,81% 288 919 31,23% 

Vlastný kapitál 31 501 14,62% 13 410 5,43% 

Základný kapitál 0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku 0 0,00% 0 0,00% 

VH minulých rokov 55 700 58,06% 32 497 21,43% 

VH bežného účtovného obdobia -24 198 -42,68% -19 087 -58,73% 

Cudzie zdroje -78 205 -10,34% 21 078 3,11% 

Rezervy 
Dlhodobé záväzky 

-1 129 
-27 849 

-6,01% 
-55,86% 

963 
-21 444 

5,45% 
-97,44% 

Krátkodobé záväzky -41 061 -8,71% 109 507 25,45% 

Bankové úvery a výpomoci -8 166 -3,77% -67 948 -32,64% 

Časové rozlíšenie -33 -100,00% 254 431 100,00% 

 

V rokoch 2006-2008 vlastný kapitál spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. postupne 

narastal. Bolo to spôsobené zvyšovaním hodnoty nerozdeleného zisku minulých rokov. 

Základný kapitál a fondy zo zisku sa v danom období nijak nezmenili. Negatívnym 

javom pre spoločnosť bolo znižovanie výsledku hospodárenia účtovného obdobia, ktorý 

poklesol v roku 2007 o 24 198 € (pokles o 42,68%) a v roku 2008 o ďalších 19 087 € 

(pokles o 58,73%). Tento vývoj bol zapríčinený skutočnosťou, že náklady spoločnosti 

rástli medziročne rýchlejšie ako jej výnosy. 

Cudzie zdroje sa v roku 2007 znížili o 78 205 €, v porovnaní s rokom 2006 tak došlo 

k 10,34%-nému poklesu. V roku 2008 však vzrástli o 21 078 €. Pozitívnou bola 

skutočnosť, že v tomto období došlo k znižovaniu bankových úverov ich postupným 

splácaním. Významný bol najmä ich pokles v roku 2008. V danom období sa tiež 

postupne znížila hodnota dlhodobých záväzkov, ktoré poklesli na úroveň 564 €. Aj 

krátkodobé záväzky spoločnosti v roku 2007 klesli o 41 061 €, avšak v nasledujúcom 

roku stúpli o 109 507 €.   

Zaujímavý vývoj možno pozorovať v prípade časového rozlíšenia pasív. V roku 2008 

totiž stúplo z nuly na 254 431 €, pričom takmer celé ho tvorili výnosy budúcich období. 
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Znamená to teda, že spoločnosť prijala platby skôr ako jej vznikol výnos. Táto položka 

by mala v budúcom období priaznivo ovplyvniť výsledok hospodárenia spoločnosti.  

 

3.3.3 Vertikálna analýza aktív 

Tabuľka 5: Vertikálna analýza aktív 

Vertikálna analýza aktív 2006 2007 2008 

AKTÍVA CELKOM 100% 100% 100% 

Dlhodobý majetok 32,08% 31,61% 20,07% 

Dlhodobý hmotný majetok 31,15% 30,75% 19,72% 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,93% 0,85% 0,35% 

Dlhodobý finančný majetok 0,00% 0,00% 0,00% 

Obežné aktíva 67,53% 68,13% 79,65% 

Zásoby 30,64% 33,01% 21,48% 

Dlhodobé pohľadávky 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohľadávky 33,07% 33,72% 54,42% 

Krátkodobý finančný majetok 3,82% 1,39% 3,76% 

Ostatné aktíva 0,40% 0,26% 0,27% 

Časové rozlíšenie 0,40% 0,26% 0,27% 

 

Z tabuľky 5 vyplýva, že v štruktúre aktív spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. prevládajú 

obežné aktíva. Jedná sa teda o kapitálovo ľahkú spoločnosť. V sledovanom období boli 

najvýznamnejšou položkou jej majetku krátkodobé pohľadávky. Tie v rokoch 2006 

a 2007 tvorili približne 33% majetku a v roku 2008 viac ako polovicu majetku. Ďalšou 

významnou časťou aktív spoločnosti boli zásoby. V prvých dvoch rokoch tvorili viac 

ako 30%, ale v roku 2008 sa ich podiel znížil na 21%. Krátkodobý finančný majetok 

spoločnosti predstavoval veľmi nízky podiel - v priemere len 3%. Dlhodobý majetok, 

zložený v prevažnej miere z hmotného majetku, dosahoval v rokoch 2006 a 2007 

zhruba 32%-ný podiel na aktívach. V roku 2008 jeho podiel poklesol  

na 20%.   



 

 

3.3.4 Vertikálna analýza pasív

Tabuľka 6: Vertikálna analýza pasív

Vertikálna analýza p

PASÍVA CELKOM 

Vlastný kapitál 

Základný kapitál 

Kapitálové fondy 

Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku

VH minulých rokov

VH bežného účtovného

Cudzie zdroje 

Rezervy 

Dlhodobé záväzky 

Krátkodobé záväzky

Bankové úvery a výpomoci

Ostatné pasíva 

Časové rozlíšenie 

 

Z vertikálnej analýzy pasív vyplýva, že cudzie zdroje spolo

vlastné zdroje. Vlastný kapitál sa vo všetkých troch rokoch v

nad hranicou 20%-ného podielu, 

o 26,69%. Jeho najvýznamnejšou zložkou bol nerozdelený zisk minulých rokov. 
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Graf 1  Vertikálna analýza aktív 

Vertikálna analýza pasív 

: Vertikálna analýza pasív 
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Krátkodobé záväzky 48,50% 46,52% 

Bankové úvery a výpomoci 22,26% 22,50% 

0,00% 0,00% 

 0,00% 0,00% 
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Výsledok hospodárenia bežného ú

na celkových zdrojoch. V

predstavovali v roku 2006 až 77,83% pasív. V

ale v roku 2008 sa dostal na úrove

rozlíšením pasív, ktoré v

Najdôležitejšou zložkou cudzích zdrojov spolo

mali v priemere 46%-ný podiel na pasívach. Významnú 

a výpomoci. Tie dosahovali v

11,55%.  

 

3.4 Analýza výkazu ziskov a

Tabuľka 7: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát

Horizontálna analýza

Pridaná hodnota

VH z hospodárskej činnosti

VH pred zdanením

VH za účtovné obdobie

 

                                                          
6 Horizontálna analýza všetkých položiek výkazu ziskov a
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Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia dosahoval veľ

na celkových zdrojoch. V roku 2008 to bolo len 1,1%. Cudzie zdroje spolo

roku 2006 až 77,83% pasív. V roku 2007 ich podiel len mierne klesol, 

roku 2008 sa dostal na úroveň 57,6%. Tento pokles bol však zaprí

rozlíšením pasív, ktoré v danom roku tvorilo až 21% celkový

Najdôležitejšou zložkou cudzích zdrojov spoločnosti boli krátkodobé záväzky, ktoré 

ný podiel na pasívach. Významnú časť tvorili tiež bankové úvery 

výpomoci. Tie dosahovali v prvých dvoch rokoch približne 22% a

Graf 2 Vertikálna analýza pasív 

Analýza výkazu ziskov a strát 

: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát6 

Horizontálna analýza 
2006 / 2007 2007 / 2008

Δ abs. Δ % Δ abs. 

á hodnota 77 541 11,04% 166 102 

VH z hospodárskej činnosti -7 701 -12,61% -45 310 

VH pred zdanením -32 331 -45,20% -22 174 

VH za účtovné obdobie -24 198 -42,68% -19 087 
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prvých dvoch rokoch približne 22% a v ďalšom roku 
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3.4.1 Analýza pridanej hodnoty

Pridaná hodnota spoloč

medziročne zhruba o 11% a

pretože výroba prevyšovala výrobnú spotrebu. Spolo

priaznivejší vývoj ako odvetvie, do ktorého

a plastu). V odvetví sa totiž pridaná hodnota v

o 12,27%.7 

3.4.2 Analýza zisku 

Spoločnosť dosahovala v

jeho hodnoty prudko kle

dosahoval 56 695 €, v nasledujúcom roku to bolo 32

na hranicu 13 410 €. Pokles v

hospodárenia z hospodárskej aj 

zisk z hospodárskej činnosti, ktorý medziro

tržby v spoločnosti rástli, prí

sa nákladoch. V roku 2008 to kon

spotreba. 

                                                          
7
 Hodnoty v odvetví NACE 22 boli spracované na základe správy Ministerstva hospodárstva SR 

o vývoji chemického priemyslu
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Analýza pridanej hodnoty 

Pridaná hodnota spoločnosti z roka na rok rástla, pričom v roku 2007 sa zvýšila 

11% a v roku 2008 o 21%. Pre spoločnosť je to pozitívny vývoj, 

pretože výroba prevyšovala výrobnú spotrebu. Spoločnosť dokonca zaznamenala 

priaznivejší vývoj ako odvetvie, do ktorého patrí (NACE 22 – Výroba výrobkov z

odvetví sa totiž pridaná hodnota v roku 2007 zvýšila o 9,77% a

 

 dosahovala v analyzovanom období kladný hospodársky výsledok, avšak 

jeho hodnoty prudko klesali. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v

nasledujúcom roku to bolo 32 497 € a v roku 2008 poklesol až 

€. Pokles v roku 2007 bol ovplyvnený nízkymi hodnotami výsledku 

hospodárskej aj finančnej činnosti. V roku 2008 bol prí

činnosti, ktorý medziročne klesol o 84,89%. Vzh

nosti rástli, príčinu týchto nízkych ziskov je nutné hľada

roku 2008 to konkrétne boli rastúce osobné náklady, odpisy a

Graf 3 Vývoj zisku 
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Zisk pred zdanením sa v

2008 o ďalších 56,56%. Odvetvie NACE 22 zaznamenalo v

klesajúci vývoj výsledku hospodárenia pred zdanením. Avšak v

o podstatne miernejší pokles, ktorý mal hodnotu 18,47% a

pokles. Znamená to teda, že spolo

výsledky. 

3.4.3 Analýza tržieb

Tabuľka 8: Vývoj tržieb

Vývoj tržieb 

Tržby z predaja tovaru 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

Tržby celkom 
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Zisk pred zdanením sa v roku 2007 znížil o 45,2% v porovnaní s rokom 2006 a

alších 56,56%. Odvetvie NACE 22 zaznamenalo v danom období

klesajúci vývoj výsledku hospodárenia pred zdanením. Avšak v

podstatne miernejší pokles, ktorý mal hodnotu 18,47% a v roku 2008 o

pokles. Znamená to teda, že spoločnosť dosiahla v porovnaní s odvetvím horšie 

za tržieb 

: Vývoj tržieb 

2006 2007

 0 9 162

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 382 095 2 764 124

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 721 96 627

2 400 816 2 869 913

Graf 4 Vývoj tržieb z vlastných výrobkov a služieb 

čnosti ESOX-PLAST, s.r.o. postupne narasta

roku 2007. Najdôležitejšou zložkou tržieb spolo

predaja vlastných výrobkov a služieb. Svoje výrobky spolo

predávala aj na zahraničných trhoch, no podstatná časť tržieb bola tvorená zo zdrojov 

roku 2007 sa tržby z predaja vlastných výrobkov a

o predstavovalo zmenu o 16,04% oproti roku 2006. V
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roku 2008 o 44%-ný 

porovnaní s odvetvím horšie 
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ali, pričom najvyšší 

ejšou zložkou tržieb spoločnosti boli 

služieb. Svoje výrobky spoločnosť 

 tržieb bola tvorená zo zdrojov 

ch výrobkov a služieb zvýšili 

o predstavovalo zmenu o 16,04% oproti roku 2006. V roku 2008 došlo 

Zahraničie
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k ďalšiemu zvýšeniu o 431 089 €, medziročne o 15,6%. V porovnaní s odvetvím, 

v ktorom spoločnosť pôsobí (NACE 22), išlo v roku 2007 o výrazne vyšší percentuálny 

rast tržieb a v roku 2008 o rast zrovnateľný. Tržby za vlastné výrobky a služby celého 

odvetvia NACE 22 totiž v roku 2007 vzrástli medziročne o 2,22% a v roku 2008 

o 16,65%.8 

Tabuľka 9: Horizontálna analýza tržieb 

Horizontálna analýza tržieb 
2006 / 2007 2007 / 2008 

Δ abs. Δ % Δ abs. Δ % 

Tržby z predaja tovaru 9 162 100,00% -9 162 -100,00% 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 382 029 16,04% 431 089 15,60% 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 77 906 416,14% -7 070 -7,32% 

Tržby celkom 469 097 19,54% 414 857 14,46% 

 

3.5 Analýza cash flow 

Tabuľka 10: Vývoj cash flow 

Peňažné toky 2006 2007 2008 

Čistý peňažný tok zo základnej podnikateľskej činnosti 248 224 147 912 181 903 

Čistý peňažný tok z investičnej činnosti -194 915 -102 104 -103 864 

Čistý peňažný tok z finančnej činnosti -38 505 -72 296 -45 243 

Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov 13 975 -24 198 32 729 

 

Čistý peňažný tok v spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. mal kolísavý priebeh. V roku 

2007 dosiahol zápornú hodnotu kvôli veľmi nízkemu peňažnému toku z finančnej 

činnosti a tiež z bežnej činnosti. Naopak najvyššiu hodnotu dosahoval v roku 2008. 

Čistý peňažný tok zo základnej podnikateľskej činnosti v sledovanom období taktiež 

kolísal. Najvyššiu hodnotu dosahoval v roku 2006. V nasledujúcich rokoch boli hodnoty 

nižšie najmä kvôli nižšiemu hospodárskemu výsledku spoločnosti. Pre spoločnosť je 

pozitívne, že dosiahnuté hodnoty sú kladné a v roku 2008 došlo k ich nárastu. 

                                                           
8 Zmeny tržieb v odvetví NACE 22 boli spracované na základe správy Ministerstva 
hospodárstva SR o vývoji chemického priemyslu v roku 2008. 
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3.6 Analýza rozdielových ukazovate

Tabuľka 11: Analýza rozdielových ukazovate

Rozdielové ukazovatele

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobé záväzky

ČPP 

Obežné aktíva
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investičnej činnosti sa v spoločnosti pohyboval v

íslach. Znamená to, že spoločnosť investovala do nákupu dlhodobého majetku, pri

najvyššie výdavky na jeho obstaranie mala v roku 2006. 

finančnej činnosti dosahoval záporné hodnoty. Bolo to zaprí

splácaním bankového úveru Ľudovej banke a.s. a leasingu spoloč

Najnižšiu hodnotu dosahoval čistý peňažný tok z finančnej činnosti v

Graf 5 Vývoj cash flow 

Analýza rozdielových ukazovateľov 

: Analýza rozdielových ukazovateľov 
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istý pracovný kapitál 

istý pracovný kapitál znázorňuje, o koľko eur obežné aktíva prevyšujú celkové 

analyzovanom období hodnota čistého pracovného kapitálu 

PLAST, s.r.o. narastala. Najvyššiu úroveň dosiahla v

€. Bolo to spôsobené veľkým nárastom obežných aktív podniku. 

čnosti je rastúca hodnota čistého pracovného kapitálu pozitívnym 

javom, znamená to totiž, že spoločnosť vlastní relatívne voľnú

ažný majetok 

ňažný majetok vylučuje z obežných aktív najmenej likvidnú 

položku, ktorou sú zásoby. Čistý peňažný majetok spoločnosti v sledovanom období 

rokoch 2006 a 2007 dosahoval zápornú hodnotu. Situácia sa zlepšila 

roku 2008, kedy došlo k zníženiu zásob a zvýšeniu ostatných obežných aktív 

tomto roku dosahoval čistý peňažný majetok hodnotu 166

isté pohotové prostriedky 

isté pohotové prostriedky spoločnosti dosahovali v rokoch 2006

hodnoty. Krátkodobé záväzky totiž do veľkej miery prevyšovali likvidné finan

om najhoršia situácia bola v roku 2008. Ich hodnota vtedy stúpla o

€. Znamená to teda, že spoločnosť má problémy s okamžitou likviditou. 
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zvýšeniu ostatných obežných aktív 

ažný majetok hodnotu 166 434 €. 

rokoch 2006-2008 záporné 

kej miery prevyšovali likvidné finančné 

roku 2008. Ich hodnota vtedy stúpla o viac 

okamžitou likviditou.  

 

ČPP

ČPM

ČPK
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3.7 Analýza pomerových ukazovateľov 

3.7.1 Ukazovatele likvidity 

Tabuľka 12: Vývoj likvidity 

Ukazovatele likvidity 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita (1.stupňa) 0,08 0,03 0,08 

Pohotová likvidita (2.stupňa) 0,76 0,75 1,31 

Bežná likvidita (3.stupňa) 1,39 1,46 1,79 

 

Bežná likvidita 

Z tabuľky 12 je možné vidieť, že hodnoty bežnej likvidity v sledovanom období 

postupne rástli. V rokoch 2006 a 2007 sa bežná likvidita približovala k doporučeným 

hodnotám z rozmedzia 1,5 až 2,5. V roku 2008 dokonca dosiahla hodnotu 1,79. Bolo to 

spôsobené najmä medziročným nárastom krátkodobých pohľadávok o 348 669 €, čo 

predstavuje zvýšenie o 111,76% oproti roku 2007.   

Pohotová likvidita 

Hodnoty pohotovej likvidity sa v prvých dvoch rokoch nachádzajú pod prahovou 

hodnotou 1, čo poukazuje na mierne zvýšenú váhu zásob v súvahe spoločnosti. V roku 

2008 pohotová likvidita dosiahla doporučenú hodnotu, čo bolo spôsobené poklesom 

zásob a zvýšením hodnoty ostatných obežných aktív. 

Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita by sa mala pohybovať v rozmedzí hodnôt 0,2 až 0,5. Spoločnosť 

ESOX-PLAST s.r.o. však v sledovanom období dosahovala veľmi nízke hodnoty tohto 

ukazovateľa, čo naznačuje, že nemala dostatok finančného majetku na zaplatenie práve 

splatných dlhov. Pre zlepšenie daného stavu by sa mala pokúsiť o urýchlenie inkasa 

pohľadávok z obchodného styku.  



 

 

Porovnanie s konkurenč

Tabuľka 13: Vývoj likvidity 

Ukazovatele likvidity

Okamžitá likvidita (1.stupňa)

Pohotová likvidita (2.stupňa)

Bežná likvidita (3.stupňa)

 

Ukazovatele likvidity konkuren

v analyzovanom období klesajúc

stav krátkodobých záväzkov. V

konkurenčná spoločnosť

peňažných prostriedkov. Taktiež pohotová a

troch rokoch odporúčané hodnoty. Znamená to, že spolo

v danom období schopná hradi
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Graf 7 Ukazovatele likvidity 

konkurenčnou spoločnosťou 

: Vývoj likvidity – konkurenčná spoločnosť 

Ukazovatele likvidity 2006 2007 

Okamžitá likvidita (1.stupňa) 0,69 0,31 

Pohotová likvidita (2.stupňa) 1,87 1,37 

Bežná likvidita (3.stupňa) 3,35 1,95 

Ukazovatele likvidity konkurenčnej spoločnosti Thermoplastik

analyzovanom období klesajúcu tendenciu. Dôvodom tohto vývoja bol najmä rastúci 

stav krátkodobých záväzkov. V porovnaní so spoločnosťou ESOX-PLAST s.r.o. nemala 

nosť problémy s okamžitou likviditou, a to vďaka dostato

ažných prostriedkov. Taktiež pohotová a bežná likvidita dosahovala vo všetkých 

čané hodnoty. Znamená to, že spoločnosť Thermoplastik

bdobí schopná hradiť svoje krátkodobé záväzky.   

2006 2007 2008
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(3.stupňa)
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nosti Thermoplastik, s.r.o. mali 

tendenciu. Dôvodom tohto vývoja bol najmä rastúci 

PLAST s.r.o. nemala 

ďaka dostatočnej výške 

bežná likvidita dosahovala vo všetkých 

 Thermoplastik, s.r.o. bola 

Okamžitá likvidita 
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(2.stupňa)

Bežná likvidita 
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3.7.2 Ukazovatele rentability 

Tabuľka 14: Vývoj rentability 

Ukazovatele rentability  2006 2007 2008 

Rentabilita celkových kapitálu (ROA) 5,83% 3,51% 1,10% 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 8,63% 5,67% 2,35% 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 26,32% 13,16% 5,15% 

Rentabilita tržieb (ROS) 2,36% 1,13% 0,41% 

 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Rentabilita vloženého kapitálu by mala dosahovať, čo možno najvyššie hodnoty, pričom 

hodnoty 12 – 15% sú hodnotené ako dobré. Ukazovateľ ROI spoločnosti ESOX-

PLAST, s.r.o. mal v roku 2006 hodnotu 8,63%. V priebehu ďalších rokov však 

postupne klesol až na hodnotu 2,35%. Bolo to zapríčinené znižujúcim sa výsledkom 

hospodárenia, ktorý v roku 2008 dosiahol svoje minimum. Celkové náklady spoločnosti 

sa totiž v danom období zvyšovali rýchlejšie ako celkové výnosy. Táto skutočnosť 

rovnako ovplyvnila všetky nasledujúce ukazovatele rentability.  

Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazovateľ ROA hodnotí ako efektívne využíva podnik svoj majetok. Vo všeobecnosti 

sú za pozitívne označované hodnoty vyššie ako 10%. Spoločnosť sa však k tejto 

hodnote nepribližovala ani v jednom zo sledovaných rokov. Navyše možno pozorovať 

klesajúci trend rentability celkového kapitálu. 

Rentabilita vlastného kapitálu 

Rentabilita vlastného kapitálu zobrazuje prínos pre vlastníkov spoločnosti. Mala by 

prevyšovať rentabilitu celkového kapitálu. Túto podmienku spoločnosť spĺňa  

vo všetkých troch rokoch. Avšak opäť možno pozorovať prudké klesanie tohto 

ukazovateľa. Zatiaľ, čo v roku 2006 mal hodnotu 26,32%, v roku 2007 klesol  

na 13,16% a v roku 2008 dosiahol hodnotu 5,15%. 

 

 



 

Rentabilita tržieb 

Rentabilita tržieb ukazuje, aký zisk pripadá na 1 

v spoločnosti k nepriaznivému vývoju. Rentabilita tržieb poklesla z

na 0,41% (rok 2008). V

avšak zisk sa kvôli rastúcim nákladom znižoval.

 

Finančná páka 

Tabuľka 15: Vývoj finan

Ukazovateľ  

Finančná páka

 

Finančná páka umožňuje podniku zvýši

zdrojov. Vyjadruje pomer rentabili

Spoločnosť ESOX-PLAST

ako jedna, čo znamená, že ROE prevyšovala ROA. Hodnoty finan

o tom, že pasíva spoločnosti sú z
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Rentabilita tržieb ukazuje, aký zisk pripadá na 1 € tržieb. Aj v tomto prípade dochádza 

nepriaznivému vývoju. Rentabilita tržieb poklesla z

na 0,41% (rok 2008). V tomto období sa v spoločnosti každoročne zvyšovali tržby, 

avšak zisk sa kvôli rastúcim nákladom znižoval. 

Graf 8 Ukazovatele rentability 

: Vývoj finančnej páky 

Ukazovateľ   2006 2007 

Finančná páka 4,51 3,75 

ňuje podniku zvýšiť ziskovosť vlastného kapitálu použitím cudzích 

zdrojov. Vyjadruje pomer rentability vlastného kapitálu k rentabilite celkového kapitálu. 

PLAST, s.r.o. dosahovala vo všetkých troch rokoch hodnoty vyššie 

namená, že ROE prevyšovala ROA. Hodnoty finančnej páky sved

čnosti sú z veľkej časti tvorené cudzími zdrojmi.

2006 2007 2008

Ukazovatele rentability

ROA ROI ROE ROS

tomto prípade dochádza 

nepriaznivému vývoju. Rentabilita tržieb poklesla z 2,36% (rok 2006)  

čne zvyšovali tržby, 

 

2008 

4,66 

 vlastného kapitálu použitím cudzích 

rentabilite celkového kapitálu. 

s.r.o. dosahovala vo všetkých troch rokoch hodnoty vyššie 

čnej páky svedčia tiež 

asti tvorené cudzími zdrojmi. 
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Porovnanie s konkurenčnou spoločnosťou 

Tabuľka 16: Vývoj rentability – konkurenčná spoločnosť 

Ukazovatele rentability  2006 2007 2008 

Rentabilita celkových aktív (ROA) 16,05% 8,23% 2,65% 

Rentabilita celkových zdrojov (ROI) 21,20% 10,74% 4,85% 

Rentabilita vlastného imania (ROE) 18,79% 12,41% 5,07% 

Rentabilita tržieb (ROS) 12,22% 5,85% 1,97% 

Finančná páka 1,17 1,51 1,91 

 

Ukazovatele rentability konkurenčnej spoločnosti Thermoplastik, s.r.o. mali 

v sledovanom období taktiež klesajúcu tendenciu. Podobne ako v prípade spoločnosti 

ESOX-PLAST, s.r.o. to zapríčinil klesajúci výsledok hospodárenia. Avšak spoločnosť 

Thermoplastik, s.r.o. dosahovala vo všetkých troch rokoch vyššie hodnoty zisku, a tým 

aj priaznivejšie hodnoty ukazovateľov rentability. Jedinou výnimkou bola rentabilita 

vlastného kapitálu, ktorá dokazuje, že v spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. sa vlastný 

kapitál využíval intenzívnejšie. 

 

3.7.3 Ukazovatele zadlženosti  

Tabuľka 17: Vývoj zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti  2006 2007 2008 

Celková zadlženosť 77,83% 73,31% 57,60% 

Koeficient samofinancovania 22,17% 26,69% 21,44% 

Úrokové krytie 6,78 3,95 2,48 

 

Celková zadlženosť 

Vo všeobecnosti sú cudzie zdroje chápané ako lacnejší zdroj financovania, preto je 

vhodné, aby mierne prevyšovali vlastné zdroje. Je však nutné dbať na to, aby ich 

hodnota nebola privysoká. Celková zadlženosť spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o.  

v rokoch 2006 a 2007 prekračovala hodnotu 73%, čo predstavuje vysoký stupeň 

financovania cudzími zdrojmi. V roku 2008 sa síce hodnota celkovej zadlženosti znížila 

na úroveň 57,60%, ale tento údaj je do veľkej miery skreslený časovým rozlíšením. 



 

Časové rozlíšenie totiž v

celkových pasív.  

Koeficient samofinancovania

Koeficient samofinancovania, vyjadrujúci finan

v spoločnosti ESOX-PLAST

mal v roku 20089. Takýto podiel vlastného kapitálu na majetku spolo

nízky a pre veriteľov tak predstavuje vyššie riziko.

Úrokové krytie 

Na výsledkoch úrokového krytia podniku sa odrazil klesajúci vývoj jeho zisku. Zatia

čo v roku 2006 prevyšoval zisk platené úroky až 6,78

3,95-krát. Situácia bola najhoršia v

2,48-krát, čím sa vzdialil od doporu

možno teda konštatovať nepriaznivý vývoj úrokového krytia.

 

 

                                                          
9 Tento údaj je rovnako ako hodnota celkovej zadlženosti pre
rozlíšením. 
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asové rozlíšenie totiž v danom roku predstavovalo až 254 431 € a 

Koeficient samofinancovania 

Koeficient samofinancovania, vyjadrujúci finančnú nezávislosť podniku, dosahoval 

PLAST, s.r.o. v priemere 24%, pričom najnižšiu hodnotu (21,44%) 

. Takýto podiel vlastného kapitálu na majetku spolo

ov tak predstavuje vyššie riziko. 

Graf 9 Ukazovatele zadlženosti 

Na výsledkoch úrokového krytia podniku sa odrazil klesajúci vývoj jeho zisku. Zatia

roku 2006 prevyšoval zisk platené úroky až 6,78-krát, v roku 2007 to bolo 

krát. Situácia bola najhoršia v roku 2008, zisk totiž prevyšoval platené úroky len 

ím sa vzdialil od doporučených hodnôt tohto ukazovateľa. V

možno teda konštatovať nepriaznivý vývoj úrokového krytia. 

                   
Tento údaj je rovnako ako hodnota celkovej zadlženosti pre rok 2008 
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Porovnanie s konkurenčnou spoločnosťou 

Tabuľka 18: Vývoj zadlženosti – konkurenčná spoločnosť 

Ukazovatele zadlženosti  2006 2007 2008 

Celková zadlženosť 14,54% 33,70% 47,72% 

Koeficient samofinancovania 85,45% 66,30% 52,28% 

Úrokové krytie 86,52 20,38 3,20 

 

Zadlženosť konkurenčnej spoločnosti bola v sledovanom období pomerne nízka. 

Napriek tomu, že sa neustále zvyšovala, nepresiahla ani v roku 2008 úroveň 50%. 

Spoločnosť Thermoplastik, s.r.o. mala v roku 2006 takmer o polovicu nižšie záväzky 

ako analyzovaná spoločnosť. Kvôli prijatým bankovým úverom a dlhodobým záväzkom 

sa síce celkové záväzky v roku 2008 zvýšili až na 2 332 072 €, avšak najmä vďaka 

dostatočnej výške základného imania (1 991 635 €) možno spoločnosť Thermoplastik 

označiť za finančne nezávislejšiu. 

Ukazovateľ úrokového krytia konkurenčnej spoločnosti dosahoval hlavne v rokoch 

2006 a 2007 mnohonásobne lepšie výsledky ako spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. 

V roku 2008 došlo k jeho výraznému poklesu na hodnotu 3,2. Bolo to spôsobené 

znížením zisku a zvýšením nákladových úrokov spoločnosti Thermoplastik, s.r.o. 

 

3.7.4 Ukazovatele aktivity 

Tabuľka 19: Vývoj ukazovateľov obrátkovosti 

Ukazovatele obrátkovosti 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktív 2,47 3,1 2,71 

Obrat stálych aktív 7,7 9,81 13,48 

Obrat zásob 8,06 9,4 12,6 

 

Obrat celkových aktív 

Hodnoty ukazovateľa obratu celkových aktív sa v spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. 

udržovali v doporučenom intervale 1,6 - 3, pričom toto rozmedzie mierne prekročili 

v roku 2007. Znamená to teda, že spoločnosť v danom období využívala svoje aktíva 

efektívne. 
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Obrat stálych aktív 

Obrat stálych aktív spoločnosti sa z roka na rok zvyšuje. Z hodnoty 7,7 sa v priebehu 

dvoch rokov zvýšil na hodnotu 13,48. Znamená to, že stále aktíva sa v podniku 

využívajú s čoraz väčšou intenzitou. 

Obrat zásob 

Koeficient obratu zásob meria intenzitu využitia zásob v priebehu jedného roka.  

V roku 2006 sa zásoby v podniku ESOX-PLAST, s.r.o. obrátili 8-krát, o rok neskôr to 

bolo 9-krát a v roku 2008 približne 12-krát. Vo vybranom období je teda možné 

sledovať rastúcu tendenciu tohto ukazovateľa, ktorá bola zapríčinená rastom tržieb 

a v roku 2008 taktiež poklesom stavu zásob.  

Tabuľka 20: Vývoj ukazovateľov doby obratu 
 

 

 

Doba obratu zásob 

V sledovanom období sa doba obratu zásob postupne znižuje. V spojitosti  

so zvyšovaním obratu zásob je to pre podnik pozitívnym javom. Znamená to totiž, že 

podnik čoraz lepšie riadi svoje zásoby a znižuje ich skladovací čas. 

Doba obratu pohľadávok 

Doba obratu pohľadávok udáva priemerný počet dní, počas ktorých musí spoločnosť 

čakať na platby od svojich zákazníkov. Z uvedenej tabuľky (tabuľka 20) vyplýva, že 

v roku 2008 sa táto doba zvýšila z 39 na 70 dní. Dôvodom jej rastu bol už spomínaný 

nárast krátkodobých pohľadávok. 

Doba obratu záväzkov 

Vo všeobecnosti by mala doba obratu záväzkov prevyšovať dobu obratu pohľadávok. 

Túto skutočnosť spoločnosť spĺňa v prvých dvoch sledovaných rokoch. V roku 2008 sa 

však doba obratu pohľadávok v porovnaní s rokom 2007 takmer zdvojnásobila, zatiaľ 

Ukazovatele doby obratu 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob (dni) 45,27 38,84 28,97 

Doba obratu pohľadávok (dni) 48,86 39,11 70,29 

Doba obratu záväzkov (dni) 60,01 42,11 43,29 



 

čo doba obratu záväzkov zostala na rovnakej úrovni. Znamená to, že obchodný úver, 

ktorý spoločnosť čerpala od svojich dodávate

odberateľom.  

 

Porovnanie s konkurenč

Tabuľka 21: Vývoj ukazovate

Ukazovatele aktivity 

Obrat celkových aktív

Obrat stálych aktív

Obrat zásob 

Doba obratu zásob (dni)

Doba obratu pohľadávok (dni)

Doba obratu záväzkov (dni)

 

Konkurenčná spoločnosť

aktíva menej efektívne ako spolo

pozorovať najmä v prípade obratu stálych aktív. Zníženie hodnoty obratu stálych aktív

v roku 2008 bolo v spolo

hmotného majetku. Spolo

a skladové priestory. 
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o doba obratu záväzkov zostala na rovnakej úrovni. Znamená to, že obchodný úver, 

erpala od svojich dodávateľov, bol kratší ako úver, ktorý

Graf 10 Ukazovatele doby obratu 

konkurenčnou spoločnosťou 

: Vývoj ukazovateľov aktivity – konkurenčná spoloč

ktivity  2006 2007 

Obrat celkových aktív 1,31 1,41 

Obrat stálych aktív 2,02 2,93 

8,83 9,14 

Doba obratu zásob (dni) 41,34 39,93 

Doba obratu pohľadávok (dni) 17,86 68,74 

Doba obratu záväzkov (dni) 21,99 50,85 

čnosť Thermoplastik, s.r.o. využívala v analyzovanom období svoje 

aktíva menej efektívne ako spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. Výrazný rozdiel možno 

prípade obratu stálych aktív. Zníženie hodnoty obratu stálych aktív

spoločnosti Thermoplastik, s.r.o. zapríčinené zvýšením dlhodobého 

hmotného majetku. Spoločnosť totiž v tomto roku rozšírila svoj strojový park 

2007 2008

Ukazovatele doby obratu

Doba obratu zásob (dni)

Doba obratu 
pohľadávok (dni)

Doba obratu záväzkov 
(dni)

o doba obratu záväzkov zostala na rovnakej úrovni. Znamená to, že obchodný úver, 

, bol kratší ako úver, ktorý poskytovala 

 

ná spoločnosť 

2008 

1,35 

1,9 

15,93 

22,91 

38,58 

18,09 

analyzovanom období svoje 

s.r.o. Výrazný rozdiel možno 

prípade obratu stálych aktív. Zníženie hodnoty obratu stálych aktív 

inené zvýšením dlhodobého 

tomto roku rozšírila svoj strojový park  

Doba obratu zásob (dni)

pohľadávok (dni)

Doba obratu záväzkov 
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Obrat zásob konkurenčnej spoločnosti sa podobne ako v prípade spoločnosti  

ESOX-PLAST, s.r.o. postupne zvyšoval, zatiaľ čo doba obratu sa znižovala. Čo možno 

označiť za pozitívny trend. 

Doba obratu pohľadávok a taktiež doba obratu záväzkov spoločnosti Thermoplastik, 

s.r.o. dosahovala v rokoch 2006 a 2008 oveľa nižšie hodnoty než analyzovaná 

spoločnosť. Naopak v roku 2007 boli hodnoty oveľa vyššie, pretože pohľadávky 

a záväzky z obchodného styku dosahovali veľmi vysoké hodnoty. 

 

3.7.5 Prevádzkové ukazovatele 

Tabuľka 22: Vývoj prevádzkových ukazovateľov 

Prevádzkové ukazovatele 2006 2007 2008 

Mzdová produktivita 2,04 1,77 1,66 

Nákladovosť výnosov 0,98 0,99 1 

Materiálová náročnosť výnosov 0,6 0,56 0,55 

 

Mzdová produktivita10 

Mzdová produktivita podniku by mala narastať. Avšak v spoločnosti ESOX-PLAST, 

s.r.o. tomu tak nebolo. V roku 2006 pripadlo na 1 € vyplatených miezd 2,04 € pridanej 

hodnoty, v roku 2007 to bolo o 0,27 € menej a v roku 2008 mzdová produktivita 

poklesla na 1,66 €.   

Nákladovosť a materiálová náročnosť výnosov 

Nákladovosť výnosov v sledovanom období dosahovala približne hodnotu 1. Znamená 

to, že zaťaženie výnosov celkovými nákladmi bolo vo všetkých rokoch takmer rovnaké. 

Materiálová náročnosť výnosov v spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. mierne klesá, čo je 

pre podnik pozitívne.  

 

                                                           
10 Pri výpočtoch mzdovej produktivity bola vo vzorci do čitateľa dosadená pridaná hodnota, čím 
bol vylúčený vplyv surovín, energií a služieb.  
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Porovnanie s konkurenčnou spoločnosťou 

Tabuľka 23: Vývoj prevádzkových ukazovateľov – konkurenčná spoločnosť 

Prevádzkové ukazovatele 2006 2007 2008 

Mzdová produktivita 4,18 2,6 2,38 

Nákladovosť výnosov 0,93 0,95 0,98 

Materiálová náročnosť výnosov 0,24 0,62 0,58 

 

Rovnako ako v prípade spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. aj v konkurenčnej spoločnosti 

Thermoplastik, s.r.o. mzdová produktivita klesala, ale jej hodnoty boli vo všetkých 

troch rokoch o niečo vyššie.  

Nákladovosť výnosov bola v oboch spoločnostiach zrovnateľná, približovala sa hodnote 

jedna. Ich materiálová náročnosť sa výraznejšie líšila len v roku 2006. 

 

3.8 Analýza sústav ukazovateľov 

3.8.1 Rýchly test 

Tabuľka 24: Quick test - hodnoty 

Ukazovateľ  2006 2007 2008 

Kvóta vlastného kapitálu 22,17% 26,69% 21,44% 

Doba splácania dlhu 2,898 4,498 3,593 

CF v % tržieb 0,58% -0,84% 1,00% 

ROA 5,83% 3,51% 1,10% 

 

Z tabuľky klasifikácie pomocou Quick testu vyplýva, že vo všetkých sledovaných 

rokoch dosahovala spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. podobné hodnotenie. Finančná 

stabilita podniku sa nachádzala na veľmi dobrej úrovni. Avšak výnosová situácia bola  

v priemere ohodnotená známkou 4, čo pre podnik predstavuje zlý výsledok. Ten bol 

spôsobený nedostatočnými hodnotami ukazovateľa cash flow v tržbách a taktiež nízkou 

rentabilitou celkového kapitálu. Pričom najhoršia situácia bola v roku 2007, v ktorom 

spoločnosť dosiahla zápornú hodnotu cash flow. Napriek tomu však možno podľa 

Quick testu celkovú bonitu spoločnosti hodnotiť ako dobrú. 
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Tabuľka 25: Quick test – klasifikácia 

Quick test - klasifikácia 2006 2007 2008 

Kvóta vlastného kapitálu 
Doba splácania dlhu 

2 
1 

2 
2 

2 
2 

Známka finančnej stability 1,50 2,00 2,00 

CF v % tržieb 
ROA 

4 
4 

5 
4 

4 
4 

Známka výnosovej situácie 4,00 4,50 4,00 

Celková známka 2,75 3,25 3,00 

Hodnotenie Dobrý Dobrý Dobrý 

 

3.8.2 Index bonity 

Tabuľka 26: Index bonity 

Obdobie 2006 2007 2008 

x1 0,0185 -0,0357 0,0468 

x2 1,2849 1,3641 1,7362 

x3 0,0736 0,0424 0,0140 

x4 0,0295 0,0142 0,0053 

x5 0,1229 0,1103 0,0809 

x6 2,4930 2,9920 2,6549 

Index bonity 1,3002 0,8829 0,6654 

Situácia podniku dobrá určité problémy určité problémy 
 

Index bonity nadobúda kladné hodnoty, čo znamená, že spoločnosť nie je ohrozená 

insolvenciou. Za negatívny však možno označiť vývoj tohto indexu. Hodnoty menšie 

ako jedna totiž signalizujú, že v spoločnosti existujú určité problémy, ktoré aj napriek 

rastúcim tržbám, viedli k rapídnemu poklesu zisku. 
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3.8.3 Altmanov index 

Tabuľka 27: Altmanov index – ESOX-PLAST, s.r.o. 

Obdobie 2006 2007 2008 

x1 0,1902 0,2161 0,3519 

x2 0,0583 0,0351 0,0110 

x3 0,0863 0,0567 0,0235 

x4 0,0755 0,0842 0,0816 

x5 2,4704 3,1022 2,7057 

Z-skóre 2,9511 3,4922 3,0692 

Zhodnotenie Pásmo prosperity Pásmo prosperity Pásmo prosperity 

 

ESOX-PLAST, s.r.o. možno podľa Altmanovho indexu hodnotiť ako finančne zdravú 

spoločnosť. V rokoch 2006-2008 dosahovalo jej Z-skóre hodnoty prevyšujúce 2,9. 

V tabuľke 27 si možno všimnúť znižujúce sa hodnoty ukazovateľov x2 a x3, ktoré boli 

zapríčinené poklesom hospodárskeho výsledku spoločnosti. Pozitívny vývoj  

Z-skóre bol však ovplyvnený najmä každoročným rastom tržieb a pracovného kapitálu. 

Najlepší výsledok spoločnosť dosiahla v roku 2007, kedy jej Z-skóre nadobudlo 

hodnotu 3,49. 

Porovnanie s konkurenčnou spoločnosťou 

Tabuľka 28: Altmanov index – konkurenčná spoločnosť 

Obdobie 2006 2007 2008 

x1 0,2357 0,2502 0,1180 

x2 0,1605 0,0823 0,0265 

x3 0,2120 0,1074 0,0485 

x4 4,5182 1,5285 0,8540 

x5 1,3138 1,4071 1,3481 

Z-skóre 4,1724 2,629 1,9618 

Zhodnotenie Pásmo prosperity Šedá zóna Šedá zóna 

 

Konkurenčná spoločnosť Thermoplastik, s.r.o. dosiahla podľa Altmanovho indexu 

lepšie hodnotenie len v roku 2006. V tomto roku spoločnosť dosahovala vysokú 

hodnotu základného kapitálu a zároveň nízku hodnotu celkových záväzkov, čo sa 

premietlo na výške ukazovateľa x4. V nasledujúcich rokoch sa záväzky spoločnosti 

zvyšovali, čím došlo k poklesu ukazovateľa x4. Spoločne so znižujúcimi sa 



 

ukazovateľmi x2 a x3, to vyvol

Thermoplastik, s.r.o. do šedej zóny. 

 

3.8.4 Index IN05 

Index IN05 bol vytvorený v

teda špecifiká ekonomiky 

na otestovanie slovenskej spolo

podmienky v týchto dvoch krajinách sú podobné.

Tabuľka 29

Obdobie 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

IN 05 

Zhodnotenie

 

Z výpočtov indexu IN05 vyplýva, že

v tzv. šedej zóne (hodnoty 0,9 

1,5
1,8
2,1
2,4
2,7

3
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5

2006
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x3, to vyvolalo pokles celkového Z-skóre a zaradenie spolo

s.r.o. do šedej zóny.  

Graf 11 Altmanov index 

Index IN05 bol vytvorený v roku 2004 na základe dát z českých podnikov. Zoh

ky Českej republiky. Vo svojej práci som sa ho rozhodla použi

na otestovanie slovenskej spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o., pretože ekonomické 

týchto dvoch krajinách sú podobné. 

29: Index IN05 – ESOX-PLAST, s.r.o. 

 2006 2007 2008 

1,2849 1,3641 1,7362

6,7776 3,9524 2,4826

0,0863 0,0567 0,0235

2,5785 3,1504 2,7885

1,0763 1,0717 1,4703

1,4191 1,3186 1,1362

Zhodnotenie Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna

tov indexu IN05 vyplýva, že v danom období sa spoloč

tzv. šedej zóne (hodnoty 0,9 – 1,6). V roku 2006 sa síce nachádzala 

2006 2007 2008

Altmanov index

ESOX-PLAST s.r.o. Thermoplastik s.r.o.

zaradenie spoločnosti 

 

eských podnikov. Zohľadňuje 

eskej republiky. Vo svojej práci som sa ho rozhodla použiť 

s.r.o., pretože ekonomické 

 

1,7362 

2,4826 

0,0235 
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1,1362 

Šedá zóna 

danom období sa spoločnosť pohybovala  

roku 2006 sa síce nachádzala na hornej hranici 

2008



 

tejto zóny, no v ďalších rokoch sa postupne dostala až na hodnotu 1,136. Tento pokles 

bol zapríčinený klesajúcimi hodnotami uk

v prípade Altmanovho indexu spôsobil pokles zisku spolo

Porovnanie s konkurenč

Tabuľka 30

Obdobie 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

IN 05 

Zhodnotenie

 

Index IN05 konkurenčnej spolo

V rokoch 2006 a 2007 možno túto spolo

v roku 2008 sa však presunula do šedej zóny. V

Thermoplastik, s.r.o. dokonca o
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6
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alších rokoch sa postupne dostala až na hodnotu 1,136. Tento pokles 

inený klesajúcimi hodnotami ukazovateľov x2 a x3, ktoré rovnako ako 

prípade Altmanovho indexu spôsobil pokles zisku spoločnosti.   

konkurenčnou spoločnosťou 

30: Index IN05 – konkurenčná spoločnosť 

 2006 2007 2008 

6,8782 2,9672 2,0957

86,5155 20,3827 3,2008

0,2120 0,1074 0,0485

2,3174 1,5018 1,4941

3,0639 1,9044 1,4471

5,9588 2,1142 1,0370

Zhodnotenie Tvorí hodnotu Tvorí hodnotu Šedá zóna

Index IN05 konkurenčnej spoločnosti sa v sledovanom období postup

2007 možno túto spoločnosť označiť za podnik tvoriaci hodnotu, 

roku 2008 sa však presunula do šedej zóny. V tomto roku dosiahla spolo

s.r.o. dokonca o niečo nižšiu hodnotu ako ESOX-PLAST

Graf 12 Index IN05 
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Index IN 05

ESOX-PLAST, s.r.o. Thermoplastik, s.r.o.

alších rokoch sa postupne dostala až na hodnotu 1,136. Tento pokles 

x3, ktoré rovnako ako 

 

2,0957 

3,2008 

0,0485 

1,4941 

1,4471 

0 

Šedá zóna 

sledovanom období postupne znižoval. 

 za podnik tvoriaci hodnotu, 

tomto roku dosiahla spoločnosť  

PLAST, s.r.o. 

 

2008
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3.9 Zhrnutie finančnej situácie 

Aj napriek tomu, že finančná analýza odhalila určité problémy, možno finančnú situáciu 

spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. označiť za relatívne dobrú. 

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. v analyzovanom období každoročne vytvárala kladný 

výsledok hospodárenia, zaznamenávala každoročný nárast tržieb a pridanej hodnoty. 

Ďalším pozitívom bolo udržiavanie kladného peňažného toku zo základnej hospodárskej 

činnosti a tiež neustály rast čistého pracovného kapitálu. Z analýzy taktiež vyplynulo, že 

spoločnosť zlepšila riadenie svojich zásob, keďže ich obrat sa v sledovanom období 

zvyšoval a doba obratu sa znižovala. Vzhľadom na odvetvie, v ktorom spoločnosť 

podniká je to priaznivý vývoj. 

Hlavnými problémami spoločnosti sú znižovanie výsledku hospodárenia (zisku) 

a nedostatok krátkodobého finančného majetku. V sledovanom období totiž zisk 

spoločnosti z roka na rok klesal, čo bolo zapríčinené vyšším nárastom nákladov 

v porovnaní s výnosmi. Významný nárast zaznamenali najmä mzdové náklady, ktoré 

v roku 2007 vzrástli o 28,14% a v roku 2008 o 29,45%.11 Čoraz nižšie hodnoty zisku 

nepriaznivo ovplyvnili vývoj ukazovateľov rentability.  

Ďalším významným problémom spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. je nedostatok 

krátkodobého finančného majetku. Ten je totiž v pomerne veľkej miere zadržiavaný 

v krátkodobých pohľadávkach. Nedostatok pohotových peňažných prostriedkov mal 

vplyv na nepriaznivé hodnoty okamžitej likvidity. Znamená to, že spoločnosť nemala 

dostatok prostriedkov na zaplatenie práve splatných dlhov. S tým úzko súvisí aj 

zadlženosť spoločnosti. Tá dosahovala vysoké hodnoty (v rokoch 2006 a 2007  

nad 70%), pričom prevažnú časť cudzích zdrojov tvorili krátkodobé záväzky 

spoločnosti. Tie totiž vo všetkých troch rokoch predstavovali takmer polovicu 

celkových pasív. Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. by sa preto mala zamerať najmä  

na zlepšenie týchto problémových oblastí.   

  

                                                           
11 viď. Príloha 3 



61 
 

4 Návrhy na zlepšenie finančnej situácie 

Z výsledkov finančnej analýzy spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. vyplynulo, že by sa 

spoločnosť mala zamerať hlavne na zvyšovanie výsledku hospodárenia a zlepšovanie 

stavu krátkodobého finančného majetku. Táto kapitola je venovaná návrhom  

na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti. 

 

4.1 Návrhy na zvýšenie zisku 

Vo všeobecnosti existujú len dva spôsoby, ktorými je možné zvýšiť zisk spoločnosti. 

Jedným z nich je zvyšovanie tržieb a druhým znižovanie nákladov spoločnosti. 

4.1.1 Oblasť tržieb 

Jednou z možností ako môže spoločnosť zvýšiť svoje tržby, je rozšíriť svoju klientelu 

o nových zákazníkov. Túto možnosť možno v prípade spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. 

považovať za reálnu najmä vďaka odvetviu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Plastové 

výrobky sú totiž v súčasnej dobe neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. V čoraz 

väčšej miere sa používajú ako náhrady za klasické materiály. Využívajú sa v mnohých 

odvetviach priemyslu, a to v stavebníctve, strojárstve, elektrotechnike, taktiež 

v poľnohospodárstve a najmä v obalovej technike. V niektorých prípadoch sú dokonca 

vďaka svojim špecifickým vlastnostiam nenahraditeľné. Vzhľadom na tieto fakty má 

spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. šancu hľadať nových zákazníkov v širokom spektre 

odvetví a rozširovať svoj výrobný program o nové výrobky. Osloviť nových klientov 

môže spoločnosť vďaka pravidelnej účasti na strojárenských veľtrhoch, taktiež vhodne 

zvolenou reklamou na internete. V tomto smere možno za pozitívne hodnotiť členstvo 

spoločnosti v Slovenskom plastikárskom klastri, ktorý môže spoločnosti dopomôcť 

získať nových zákazníkov.  

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý umožní spoločnosti zvyšovať tržby, je samozrejme 

udržiavanie dobrého vzťahu so súčasnými zákazníkmi. Včasné dodávky kvalitných 

výrobkov podľa predstáv zákazníkov, poskytovanie rôznych zliav stálym zákazníkom, 

prípadne rôzne zľavy pri odbere veľkého počtu výrobkov, pomôžu spoločnosti 

motivovať zákazníkov k budúcej spolupráci. 
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4.1.2 Oblasť nákladov 

Ďalším spôsobom, ktorým možno zvýšiť zisk spoločnosti, je zníženie nákladov. 

Optimalizácia nákladov je pre podnik dôležitá vo všetkých fázach hospodárskeho cyklu. 

V období hospodárskej konjunktúry je dôležitá v boji s konkurenciou, zatiaľ čo 

v období hospodárskeho poklesu sa stáva podmienkou prežitia podniku. V spoločnosti 

ESOX-PLAST, s.r.o. možno za najdôležitejšie položky nákladov označiť spotrebu 

materiálu a energie a mzdové náklady. 

Spotreba materiálu a energie 

Náklady na materiál a energiu tvoria najpodstatnejšiu časť celkových nákladov 

spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. Pri zákazkovej výrobe spoločnosť nemá takmer 

žiadnu možnosť ovplyvniť konštrukciu alebo druh použitého materiálu. Musí totiž 

nakupovať v potrebnom množstve a kvalite podľa prianí zákazníka. Spôsob, akým by 

spoločnosť mohla znížiť náklady na materiál, je nakúpiť ho za nižšiu cenu. To však 

v danom odvetví nie je vôbec jednoduché. Je totiž ťažké nájsť dodávateľa, ktorý by 

ponúkal rovnako kvalitný materiál za výrazne nižšiu cenu. Riešením pre spoločnosť 

ESOX-PLAST, s.r.o. preto zostáva nakupovanie s využitím množstevných zliav. Tie je 

možné dosiahnuť napríklad objednávaním materiálu spoločne s inými podnikmi 

(partnermi alebo konkurentmi).  

Materiálové náklady je tiež možné ovplyvniť znižovaním strát materiálu vo výrobe. 

V spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. možno za straty označiť nepodarky a odpad, ktoré 

vznikajú pri výrobnom procese. Časť tohto odpadu je možné racionálne využiť v ďalšej 

výrobe, napríklad na vyhotovenie menších výrobkov, prípadne je možné odpad 

spracovať a znovu použiť na iné výrobky. Ďalším spôsobom, ako dosiahnuť úspory 

materiálu a znížiť množstvo odpadu, je zavádzanie moderných techník a technológií. To 

by tiež znamenalo zvýšenie automatizácie spoločnosti, zníženie priamych nákladov 

a zvýšenie produktivity práce. Na druhej strane by si to vyžiadalo väčšie investície, 

ktoré by sa premietli do nárastu režijných nákladov.  

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. môže znižovať materiálové náklady aj pomocou 

znižovania vedľajších obstarávacích nákladov. Znamená to, že sa bude snažiť vybrať, 
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čo najvýhodnejších dodávateľov pomocných materiálov (napr. obalových materiálov) 

a dodávateľov dopravy, ktorí majú v tomto prípade nižšiu vyjednávaciu silu. 

Mzdové náklady 

Mzdové náklady tvoria pomerne veľkú časť celkových nákladov spoločnosti ESOX-

PLAST, s.r.o. Postupné zvyšovanie počtu zamestnancov spoločnosti zapríčinilo rast 

mzdových nákladov. Z výsledkov mzdovej produktivity je však vidieť, že tieto náklady 

rástli rýchlejšie ako pridaná hodnota, čo možno považovať za negatívny jav. 

Úsporu mzdových nákladov možno dosiahnuť tým, že bude produktivita práce rásť 

rýchlejšie ako priemerné mzdy. K rýchlejšiemu rastu by mohol prispieť napríklad  

rozvoj techniky, zavádzanie nových technológií (zvyšovanie automatizácie 

a mechanizácie), zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zdokonaľovanie organizácie 

práce a riadenia výroby. Dôležité je tiež zvážiť s ohľadom na výšku produkcie potrebný 

počet zamestnancov a znížiť ich stav o neproduktívnych pracovníkov.  

 

4.2 Návrhy na zvýšenie krátkodobého finančného majetku 

Spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. dosahuje príliš nízke hodnoty krátkodobého 

finančného majetku. V priemere sa pohybujú okolo 32 000 €, čo predstavuje len 3% 

celkových aktív. Tento stav krátkodobého finančného majetku je negatívne ovplyvnený 

najmä vysokými hodnotami krátkodobých pohľadávok. Práve v nich sú totiž 

zadržiavané finančné prostriedky spoločnosti, čo spôsobuje, že spoločnosť má problémy 

s okamžitou likviditou.  

Podľa finančnej analýzy sa ukazovatele doby obratu pohľadávok pohybovali v rozmedzí 

39 až 70 dní.  Podľa výročných správ podniku však väčšinu pohľadávok z obchodného 

styku (v priemere 78%) tvorili pohľadávky, ktoré neprekročili svoju splatnosť.  

Pre spoločnosť by bolo vhodné urýchliť inkaso týchto pohľadávok, a tým získať 

potrebné finančné prostriedky. Ale vzhľadom na zložité odberateľsko-dodávateľské 

vzťahy v odvetví sú možnosti, ako motivovať zákazníkov k skoršiemu zaplateniu 

obmedzené. Jednou z možností, ako môže spoločnosť získať finančné prostriedky ešte 

pred lehotou splatnosti pohľadávok, je využitie faktoringu. 
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Faktoring 

Faktoring predstavuje jednu z foriem financovania krátkodobých pohľadávok 

z obchodného styku. Faktoringová spoločnosť odkupuje odberateľské faktúry, pričom 

vypláca 60 až 90 % nominálnej hodnoty pohľadávky pri jej postúpení. Po zaplatení 

pohľadávky odberateľom vyplatí klientovi rozdiel medzi financovanou a uhradenou 

sumou pohľadávky. Za preddavkovú platbu platí klient faktoringovej spoločnosti úrok 

a faktoringový poplatok, ktorý závisí najmä od veľkosti obratu. Zvyčajne sa odkupujú 

pohľadávky so splatnosťou od 14 do 180 dní. 

Za výhody faktoringu možno označiť: 

• Zvyšuje likviditu podniku, a to zabezpečením rýchleho prístupu k finančným 

prostriedkom. 

• Umožňuje preklenúť obdobie medzi vznikom pohľadávky a jej inkasom, čím 

priaznivo ovplyvňuje cash-flow podniku. 

• Zabezpečuje zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku a posilňovanie jeho 

postavenia na trhu. Umožňuje totiž podniku ponúkať lepšie platobné podmienky 

odberateľom. 

• Vďaka faktoringu môže podnik prenechať správu, inkaso a vymáhanie 

pohľadávok na faktoringovú spoločnosť. 

• Podnik získa možnosť využiť výhodné nákupné podmienky (skonto) u svojich 

dodávateľov. 

• V prípade bezregresného faktoringu zabezpečuje podnik proti platobnej 

neschopnosti alebo neochote odberateľov zaplatiť pohľadávky. 

Výška poskytnutia finančných prostriedkov závisí od množstva zrealizovaných 

obchodov s odberateľom. Faktoringové spoločnosti uprednostňujú nákup pohľadávok 

od podnikov zaoberajúcich sa výrobou a obchodom. Oblasť služieb pre ne nie je príliš 

atraktívna, pretože je ťažké posúdiť úroveň a kvalitu služieb, ktoré podniky ponúkajú. 

V bankovej terminológií je faktoring porovnateľný s kontokorentným úverom. (15) 
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4.3 Návrhy na zníženie zadlženosti  

V oblasti financovania podniku by mali cudzie zdroje mierne prevyšovať zdroje vlastné. 

Avšak v spoločnosti ESOX-PLAST, s.r.o. je podiel vlastných zdrojov pomerne nízky, 

v priemere dosahuje len 23%. To znamená, že spoločnosť z veľkej miery financuje 

svoju činnosť prostredníctvom cudzích zdrojov, čím zvyšuje svoju zadlženosť.  

Do budúcnosti by sa mala zamerať na zlepšenie tohto stavu.  

Prvým spôsobom, ako tento stav zlepšiť, je zvyšovanie hodnoty vlastných zdrojov 

spoločnosti. To možno dosiahnuť napríklad už spomínaným zvyšovaním zisku. Taktiež 

je možné navýšiť základný kapitál spoločnosti, prostredníctvom vkladov spoločníkov. 

Druhým spôsobom, ako znížiť zadlženosť spoločnosti, je znižovať využitie cudzích 

zdrojov. V spojitosti s tým možno za pozitívne označiť znižovanie hodnoty bankových 

úverov a výpomocí, ktoré spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. čerpala. Znížiť krátkodobé 

záväzky by spoločnosť mohla v prípade, že sa jej podarí zlepšiť svoju okamžitú 

likviditu (viď. Návrhy na zvýšenie krátkodobého finančného majetku). 

 

4.4 Harmonogram realizácie návrhu v období 2009 – 2011 

Táto časť práce popisuje, akými spôsobmi by sa mohol vyvíjať budúci výsledok 

hospodárenia spoločnosti ESOX-PLAST s.r.o. Obsahuje finančné plány, ktoré boli 

zostavené na základe vyššie navrhnutých doporučení, a to v dvoch variantoch – 

realistickom a pesimistickom.  

4.4.1 Realistický variant finančného plánu 

Realistický variant finančného plánu predpokladá každoročný nárast tržieb spoločnosti 

o 10%, pričom tento odhad vychádza z doterajšieho vývoja tržieb a zámeru rozširovať 

klientelu a výrobný sortiment podniku.  

Ďalším cieľom plánu je znižovanie tempa rastu nákladov. Výrobná spotreba bude síce 

v závislosti na zvyšovaní výroby narastať, avšak predpokladá sa, že rast bude pomalší 

vďaka znižovaniu materiálových strát a využívaniu množstevných zliav. V roku 2009 

plán predpokladá pokles osobných nákladov, ktorý bude spôsobený miernym znížením 

počtu zamestnancov. V nasledujúcich rokoch osobné náklady porastú, avšak tempo ich 
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rastu bude miernejšie ako v rokoch 2006 – 2008. Vďaka rastu tržieb bude spoločnosť 

schopná investovať do nových technológií, rozširovania a modernizácie strojového 

vybavenia. To bude znamenať nárast dlhodobého majetku, ktorý sa prejaví aj  

na zvýšenej hodnote odpisov. V prípade, že sa budú tržby a náklady vyvíjať podľa tohto 

plánu, odrazí sa to pozitívne na výsledku hospodárenia spoločnosti.   

Tabuľka 31: Realistický finančný plán 

REALISTICKÝ VARIANT 2009 2010 2011 

Tržby 3 514 734 3 866 208 4 252 829 

Náklady 3 297 746 3 548 217 3 788 680 

Výrobná spotreba 2 493 428 2 717 837 2 935 263 

Osobné náklady 776 715 800 017 820 017 

Ostatné náklady 27 603 30 363 33 400 

TRŽBY - NÁKLADY 216 988 317 991 464 149 

Odpisy 167 730 210 294 248353 

EBT 49 258 107 697 215 796 

Daň z príjmu 9 359 20 462 41 001 

EAT 39 899 87 235 174 795 

 

4.4.2 Pesimistický variant finančného plánu 

Tabuľka 32: Pesimistický finančný plán 

PESIMISTICKÝ VARIANT 2009 2010 2011 

Tržby 3 354 974 3522 722 3 698 858 

Náklady 3 238 766 3 372 277 3 506 432 

Výrobná spotreba 2 386 404 2 493 792 2 601 013 

Osobné náklady 824 759 849 502 874 987 

Ostatné náklady 27 603 28 983 30 432 

TRŽBY - NÁKLADY 116 208 150 445 192 426 

Odpisy 129 732 136 219 144 360 

EBT -13 524 14 226 48 066 

Daň z príjmu 0 2 703 9 133 

EAT -13 524 11 523 38 933 

 

Pesimistický variant finančného plánu predpokladá miernejšie tempo rastu tržieb, 

konkrétne 5% medziročne. Taktiež predpokladá, že osobné náklady budú každoročne 

narastať pri nezmenenom počte zamestnancov o 3% a výrobná spotreba sa bude  



 

vo vzťahu k výrobe vyvíja

Tento vývoj by pre spoloč

 

Pre názornejšie porovnanie uvedených variantov bol vytvorený nasledujúci graf.
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výrobe vyvíjať nepriaznivejšie v porovnaní s predchádzajúcim plánom. 

Tento vývoj by pre spoločnosť znamenal podstatne nižšie výsledky hospodárenia.

nanie uvedených variantov bol vytvorený nasledujúci graf.

13 Predpokladaný vývoj EAT v plánovanom období
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Záver 

V tejto bakalárskej práci bola zhodnotená finančná situácia spoločnosti ESOX-PLAST, 

s.r.o. v rokoch 2006 – 2008 a boli navrhnuté spôsoby, akými by bolo možné danú 

situáciu zlepšiť. 

Práca  bola rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť bola venovaná zoznámeniu sa 

s vybranou spoločnosťou, jej históriou, výrobným programom a odvetvím, v ktorom 

pôsobí. Nasledujúca časť vysvetlila základné pojmy a metódy finančnej analýzy,  

na základe ktorých bola zostavená analytická časť práce. Jej výsledky potvrdili, že 

ESOX-PLAST, s.r.o. je rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá sa snaží neustále získavať 

nových zákazníkov, a tým upevňovať svoju pozíciu na trhu. O tom svedčia medziročné 

nárasty tržieb, počtu zamestnancov a tiež nákladov spoločnosti. Analytická časť práce 

odhalila aj niekoľko problémov, ktorým musí spoločnosť čeliť a tiež faktory, ktoré mali 

na tieto problémy vplyv. Za najzávažnejšie nedostatky boli označené problémy  

s okamžitou likviditou, klesajúcou rentabilitou a vysokou zadlženosťou spoločnosti. 

Práve týmto problémom bola venovaná návrhová časť práce, ktorá navrhuje spôsoby, 

akými by bolo možné odstrániť nedostatky, a tým zlepšiť súčasnú situáciu spoločnosti. 

Na základe uvedených návrhov bol vytvorený harmonogram, ktorý sa snaží v dvoch 

variantoch predpovedať vývoj spoločnosti v období ďalších troch rokov. 

Dúfam, že táto práca bude pre spoločnosť ESOX-PLAST, s.r.o. prínosom a uvedené 

odporučenia pomôžu vedeniu spoločnosti pri rozhodovaní o jej budúcom vývoji.  
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Príloha 1: ESOX-PLAST, s.r.o. – Rozvaha 2006 – 2008 v EUR12 

Riadok Označenie AKTÍVA 2006 2007 2008 

1   Spolu majetok  971852 925115 1214034 

2 A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie  0 0 0 

3 B. Neobežný majetok  311757 292405 243710 

4 B.I. Dlhodobý nehmotný majetok  9062 7900 4249 

5 B. I. 1. Zriaďovacie náklady  0 0 0 

6        2. Aktivované náklady na vývoj  0 0 0 

7        3. Softvér  9062 7900 4249 

8        4. Oceniteľné práva   0 0 0 

9        5. Goodwill   0 0 0 

10        6. Ostatný dlhodobý NM   0 0 0 

11        7. Obstarávaný dlhodobý NM  0 0 0 

12        8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý NM  0 0 0 

13 B. II. Dlhodobý hmotný majetok   302695 284505 239461 

14 B. II. 1. Pozemky   0 0 0 

15         2. Stavby      0 0 0 

16         3. Samostatne hnuteľné veci  302695 253535 173969 

17         4. Pestovateľské celky trvalých porastov  0 0 0 

18         5. Základné stádo a ťažné zvieratá  0 0 0 

19         6. Ostatný dlhodobý HM   0 30970 65492 

20         7. Obstarávaný dlhodobý HM   0 0 0 

21         8. Poskytnutý preddavok na dlhodobý HM  0 0 0 

22         9. Opravná položka k nadobudnutému majetku  0 0 0 

23 B. III. Dlhodobý finančný majetok    0 0 0 

24 B. III. 1. 
Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke  

0 0 0 

25         2. 
Podielové CP a podiely v spoločnosti 
s podstatným vplyvom  

0 0 0 

26         3. Ostatné dlhodobé CP a podiely  0 0 0 

27         4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku   0 0 0 

28         5. Ostatný dlhodobý finančný majetok  0 0 0 

29         6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok   0 0 0 

30         7. Obstarávaný dlhodobý fin. majetok  0 0 0 

31         8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý FM   0 0 0 

32 C. Obežný majetok   656244 630286 967005 

33 C. I. Zásoby    297749 305417 260738 

34 C. I. 1. Materiál   167497 182932 110270 

35        2. Nedokončená výroba a polotovary  19319 37775 32696 

36        3. Zákazková výroba s dobou ukončenia > 1 rok  0 0 0 

37        4. Výrobky   99383 84711 117772 

38        5. Zvieratá  0 0 0 

                                                           
12 Hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,126. Na žiadosť spoločnosti boli ešte  
pred týmto prepočtom upravené koeficientom v rámci zachovania interných údajov. 



 
 

39        6. Tovar   11551 0 0 

40        7. Poskytnutý preddavky na zásoby  0 0 0 

41 C. II. Dlhodobé pohľadávky   0 0 0 

42 C. II. 1. Pohľadávky z obch. styku  0 0 0 

43         2. Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. j.  0 0 0 

44         3. Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku  0 0 0 

45         4. Pohľadávky voči spoločník. a členom  0 0 0 

46         5. Iné pohľadávky    0 0 0 

47         6. Odložená daňová pohľadávka   0 0 0 

48 C. III. Krátkodobé pohľadávky   321417 311990 660659 

49 C. III. 1. Pohľadávky z obchodného styku  321384 307542 632577 

50          2. Pohľadávky voči dcérskej  a materskej účt. j.  0 0 24995 

51          3. Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku  0 0 0 

52          4. Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu  33 0 0 

53          5. Sociálne poistenie   0 0 0 

54          6. Daňové pohľadávky   0 4448 3087 

55          7. Iné pohľadávky  0 0 0 

56 C. IV. Finančné účty    37078 12879 45608 

57 C. IV. 1. Peniaze   1560 2058 2124 

58           2. Účty v bankách  35517 10821 43484 

59           3. Účty v bankách s dobou viazanosti > 1 rok  0 0 0 

60           4. Krátkodobý fin. majetok  0 0 0 

61           5. Obstarávaný krátkodobý FM   0 0 0 

62 D. Časové rozlíšenie    3850 2423 3319 

63 D. 1. Náklady budúcich období   2423 2423 3319 

64      2. Príjmy budúcich období  1427 0 0 

 

Riadok Označenie PASÍVA 2006 2007 2008 

65   Spolu vlastné imanie a záväzky  971852 925115 1214034 

66 A. Vlastné imanie   215429 246930 260340 

67 A. I. Základné imanie   57094 57094 57094 

68 A. I. 1. Základné imanie   57094 57094 57094 

69         2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely  0 0 0 

70         3. Zmena základného imania   0 0 0 

71 A. II. Kapitálové fondy  0 0 0 

72 A. II. 1. Emisné ážio    0 0 0 

73         2. Ostatné kapitálové fondy  0 0 0 

74         3. Zákonný rezervný fond/Nedeliteľný fond   0 0 0 

75         4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku  0 0 0 

76         5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  0 0 0 

77         6. Oceňovacie rozdiely pri splynutí a rozdelení   0 0 0 

78 A. III. Fondy zo zisku     5709 5709 5709 

79 A. III. 1. Zákonný rezervný fond   5709 5709 5709 

80          2. Nedeliteľný fond        0 0 0 



 
 

81          3. Štatutárne a ostatné fondy  0 0 0 

82 A. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov   95930 151630 184127 

83 A. IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov  95930 151630 184127 

84           2. Neuhradená strata minulých rokov  0 0 0 

85 A. V. 
Výsledok hospodárenia bežného účtovného 
obdobia 

56695 32497 13410 

86 B. Záväzky   756390 678185 699263 

87 B. I. Rezervy     18788 17659 18622 

88 B. I. 1. Rezervy zákonné  0 0 0 

89        2. Ostatné dlhodobé rezervy   0 0 0 

90        3. Krátkodobé rezervy  18788 17659 18622 

91 B. II. Dlhodobé záväzky    49857 22008 564 

92 B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku  0 0 0 

93         2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky  0 0 0 

94         3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe  0 0 0 

95         4. Dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku   0 0 0 

96         5. Dlhodobé prijaté preddavky  0 0 0 

97         6. Dlhodobé zmenky na úhradu  0 0 0 

98         7. Vydané dlhopisy   0 0 0 

99         8. Záväzky zo sociálneho fondu   1095 697 564 

100         9. Ostatné dlhodobé záväzky   48762 21311 0 

101       10. Odložený daň. záväzok   0 0 0 

102 B. III. Krátkodobé záväzky    471387 430326 539833 

103 B. III. 1. Záväzky z obch. styku  394709 331076 389564 

104          2. Nevyfakturované dodávky  15269 17560 12448 

105          3. Záväzky voči dcér. -J a materskej -J  0 0 0 

106          4. Ostatné záväzky v rámci konsolid. celku 0 0 0 

107          5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu  0 0 0 

108          6. Záväzky voči zamestnancom  21908 30074 33260 

109          7. Záväzky zo sociálneho poistenia   13211 18622 22140 

110          8. Daňové záväzky a dotácie   26290 15767 61077 

111          9. Ostatné záväzky   0 17228 21344 

112 B. IV. Bankové úvery a výpomoci  216358 208192 140244 

113 B. IV. 1. Bankové úvery dlhodobé  78039 50422 22406 

114           2. Bežné bankové úvery  138319 157771 117838 

115           3. Krátkodobé finančné výpomoci  0 0 0 

116 C. Časové rozlíšenie   33 0 254431 

117 C. I. 1. Výdavky budúcich období  33 0 100 

118        2. Výnosy budúcich období  0 0 254332 

 

 

 



 
 

Príloha 2: ESOX-PLAST, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát 2006 – 2008 v EUR13 

Riadok Označenie Názov riadku 2006 2007 2008 

1   I. Tržby z predaja  tovaru 0 9162 0 

2 A. Náklady vynalož. na obst. predaného tovaru  0 11551 0 

3 + Obchodná marža 0 -2390 0 

4   II. Výroba  2422824 2767908 3223196 

5   II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  2382095 2764124 3195213 

6       2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   40729 3784 27982 

7       3. Aktivácia    0 0 0 

8 B. Výrobná spotreba   1720374 1985527 2277103 

9 B. 1. Spotreba materiálu, energie  1515070 1642501 1872237 

10     2. Služby 205304 343026 404866 

11 + Pridaná hodnota   702450 779991 946093 

12 C. Osobné náklady    480050 614486 800737 

13 C. 1. Mzdové náklady   344055 440882 570703 

14     2. 
Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva  

0 0 0 

15     3. Náklady na sociálne poistenie  117042 150966 198898 

16     4. Sociálne náklady   18954 22638 31136 

17 D. Dane a poplatky  730 1095 2556 

18 E. Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM  147514 121457 152626 

19   III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a mat. 18721 96627 89557 

20 F. ZC predaného dlhodobého majetku a mat.  19186 86570 79300 

21   VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  12713 4780 15203 

22 G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť  25327 4415 7568 

23   V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti  0 0 0 

24 H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť  0 0 0 

25 * 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 

61077 53376 8066 

26   VI. Tržby z predaja CP a podielov  0 0 0 

27 I. Predané CP a podiely  0 0 0 

28   VII. Výnosy z dlhodobého fin. majetku  0 0 0 

29   VII. 1. Výnosy z CP a podielov v dcérskej účt. j.   0 0 0 

30        2. Výnosy z ost. dlhodobých CP a podielov  0 0 0 

31        3. 
Výnosy z ost. dlhodobého finančného 
majetku  

0 0 0 

32   VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku  0 0 0 

33 J Náklady na krátkodobý finančný majetok  0 0 0 

34   XI. 
Výnosy z precenenia CP a derivátových 
operácií.  

0 0 0 

                                                           
13 Hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,126. Na žiadosť spoločnosti boli ešte  
pred týmto prepočtom upravené koeficientom v rámci zachovania interných údajov. 



 
 

35 K. Náklady na precenenie CP a deriv. operácie  0 0 0 

36 L. Tvorba a zúčtovanie opr. pol. k fin. majetku 0 0 0 

37   X. Výnosové úroky  66 66 33 

38 M. Nákladové úroky  12381 13278 11485 

39   XI. Kurzové zisky  51583 35949 57293 

40 N. Kurzové straty   23203 32032 32198 

41   XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti  0 0 0 

42 O. Ostatné náklady na finančnú činnosť   5610 4880 4680 

43   XIII. Prevod finančných výnosov  0 0 0 

44 P. Prevod finančných nákladov   0 0 0 

45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 10456 -14174 8962 

46 R. Daň z príjmov z bežnej činnosti   14838 6705 3618 

47 R.1. - splatná  14838 6705 3618 

48    2. - odložená 0 0 0 

49 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 56695 32497 13410 

50   XIV. Mimoriadne výnosy 0 0 0 

51 S. Mimoriadne náklady  0 0 0 

52 T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0 0 

53 T.1. - splatná 0 0 0 

54    2. - odložená   0 0 0 

55 * 
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 
činnosti 

0 0 0 

56 U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia  0 0 0 

57 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 56695 32497 13410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha 3: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát – ESOX-PLAST, s.r.o. 

Horizontálna analýza 
2006/2007 2007/2008 

Δ abs. Δ % Δ abs. Δ % 

Tržby z predaja  tovaru 9 162 100,00% -9 162 -100,00% 

Náklady vynalož. na obst. predaného tovaru  11 551 100,00% -11 551 -100,00% 

Obchodná marža -2 390 100,00% 2 390 -100,00% 

Výroba  345 084 14,24% 455 288 16,45% 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  382 029 16,04% 431 089 15,60% 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   -36 945 -90,71% 241 98 639,48% 

Aktivácia    0 0,00% 0 0,00% 

Výrobná spotreba   265 153 15,41% 291 576 14,69% 

Spotreba materiálu, energie  127 431 8,41% 229 736 13,99% 

Služby 137 722 67,08% 61 840 18,03% 

Pridaná hodnota   77 541 11,04% 166 102 21,30% 

Osobné náklady    134 436 28,00% 186 251 30,31% 

Mzdové náklady   96 827 28,14% 129 821 29,45% 

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva  0 0,00% 0 0,00% 

Náklady na sociálne poistenie  33 924 28,98% 47 932 31,75% 

Sociálne náklady   3 684 19,44% 8 498 37,54% 

Dane a poplatky  365 50,00% 1 461 133,42% 

Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM  -26 057 -17,66% 31 169 25,66% 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a mat. 77 906 416,14% -7 070 -7,32% 

ZC predaného dlhodobého majetku a mat.  67 384 351,21% -7 270 -8,40% 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  -7 933 -62,40% 10 423 218,05% 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť  -20 912 -82,57% 3 153 71,42% 

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti  0 0,00% 0 0,00% 

Prevod nákladov na hospodársku činnosť  0 0,00% 0 0,00% 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 701 -12,61% -45 310 -84,89% 

Tržby z predaja CP a podielov  0 0,00% 0 0,00% 

Predané CP a podiely  0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z dlhodobého fin. majetku  0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z CP a podielov v dcérinej účt. j.   0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z ost. dlhodobých CP a podielov  0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z ost. dlhodobého finančného majetku  0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z krátkodobého finančného majetku  0 0,00% 0 0,00% 

Náklady na krátkodobý finančný majetok  0 0,00% 0 0,00% 

Výnosy z precenenia CP a derivátových operácií  0 0,00% 0 0,00% 

Náklady na precenenie CP a deriv. operácie  0 0,00% 0 0,00% 

Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin. majetku 0 0,00% 0 0,00% 

Výnosové úroky  0 0,00% -33 -50,00% 

Nákladové úroky  897 7,24% -1 793 -13,50% 

Kurzové zisky  -15 634 -30,31% 21 344 59,37% 



 
 

Kurzové straty   8 829 38,05% 166 0,52% 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti  0 0,00% 0 0,00% 

Ostatné náklady na finančnú činnosť   -730 -13,01% -200 -4,10% 

Prevod finančných výnosov  0 0,00% 0 0,00% 

Prevod finančných nákladov   0 0,00% 0 0,00% 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -24 630 -235,56% 23 136 -163,23% 

Daň z príjmov z bežnej činnosti   -8 133 -54,81% -3 087 -46,04% 

- splatná  -8 133 -54,81% -3 087 -46,04% 

- odložená 0 0,00% 0 0,00% 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti -24 198 -42,68% -19 087 -58,73% 

Mimoriadne výnosy 0 0,00% 0 0,00% 

Mimoriadne náklady  0 0,00% 0 0,00% 

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0,00% 0 0,00% 

- splatná 0 0,00% 0 0,00% 

- odložená   0 0,00% 0 0,00% 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0,00% 0 0,00% 

Prevod podielov na výsledku hospodárenia  0 0,00% 0 0,00% 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -24 198 -42,68% -19 087 -58,73% 

 
 

  
Výnosy celkom  408 585 16,30% 470 790 16,15% 

Náklady celkom  432 783 17,67% 489 875 17,00% 
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Príloha 5: Thermoplastik, s.r.o. – Rozvaha 2006 – 2008 v EUR14 

Riadok Označenie AKTÍVA 2006 2007 2008 

1   Spolu majetok  2627664 3866328 4887406 

2 A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie  0 0 0 

3 B. Neobežný majetok  1712375 1853781 3461362 

4 B.I. Dlhodobý nehmotný majetok  2124 1361 797 

5 B. I. 1. Zriaďovacie náklady  0 0 0 

6        2. Aktivované náklady na vývoj  0 0 0 

7        3. Softvér  2124 1361 797 

8        4. Oceniteľné práva   0 0 0 

9        5. Goodwill   0 0 0 

10        6. Ostatný dlhodobý NM   0 0 0 

11        7. Obstarávaný dlhodobý NM  0 0 0 

12        8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý NM  0 0 0 

13 B. II. Dlhodobý hmotný majetok   1710250 1852320 3460566 

14 B. II. 1. Pozemky   37376 37376 0 

15         2. Stavby      791657 760805 1430525 

16         3. Samostatne hnuteľné veci  735909 1050156 2030040 

17         4. Pestovateľské celky trvalých porastov  0 0 0 

18         5. Základné stádo a ťažné zvieratá  0 0 0 

19         6. Ostatný dlhodobý HM   0 3983 0 

20         7. Obstarávaný dlhodobý HM   145290 0 0 

21         8. Poskytnutý preddavok na dlhodobý HM  0 0 0 

22         9. Opravná položka k nadobudnutému majetku  0 0 0 

23 B. III. Dlhodobý finančný majetok    0 0 0 

24 B. III. 1. 
Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke  

0 0 0 

25         2. 
Podielové CP a podiely v spoločnosti 
s podstatným vplyvom  

0 0 0 

26         3. Ostatné dlhodobé CP a podiely  0 0 0 

27         4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku   0 0 0 

28         5. Ostatný dlhodobý finančný majetok  0 0 0 

29         6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok   0 0 0 

30         7. Obstarávaný dlhodobý fin. majetok  0 0 0 

31         8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý FM   0 0 0 

32 C. Obežný majetok   882693 1984830 1414161 

33 C. I. Zásoby    390991 595167 413596 

34 C. I. 1. Materiál   312853 247361 145589 

35        2. Nedokončená výroba a polotovary  564 6639 929 

36        3. Zákazková výroba s dobou ukončenia > 1 rok  0 0 0 

                                                           
14  Hodnoty boli získané z Obchodného vestníka SR (viď. zdroje: 10, 11) a boli prepočítané 
konverzným kurzom 30,126. 



 
 

37        4. Výrobky   74354 338412 267078 

38        5. Zvieratá  0 0 0 

39        6. Tovar   3220 2755 0 

40        7. Poskytnutý preddavky na zásoby  0 0 0 

41 C. II. Dlhodobé pohľadávky   0 0 0 

42 C. II. 1. Pohľadávky z obch. styku  0 0 0 

43         2. Pohľadávky voči dcérskej a materskej účt. j.  0 0 0 

44         3. Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku  0 0 0 

45         4. Pohľadávky voči spoločník. a členom  0 0 0 

46         5. Iné pohľadávky    0 0 0 

47         6. Odložená daňová pohľadávka   0 0 0 

48 C. III. Krátkodobé pohľadávky   310297 1069641 762265 

49 C. III. 1. Pohľadávky z obchodného styku  168924 1024597 696442 

50          2. Pohľadávky voči dcérskej  a materskej účt. j.  0 0 829682 

51          3. Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku  0 0 0 

52          4. Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu  0 18389 17991 

53          5. Sociálne poistenie   0 0 0 

54          6. Daňové pohľadávky   4259 804 1411 

55          7. Iné pohľadávky  0 -33 996 

56 C. IV. Finančné účty    181405 320023 238299 

57 C. IV. 1. Peniaze   3485 2788 2290 

58           2. Účty v bankách  177919 317234 236009 

59           3. Účty v bankách s dobou viazanosti > 1 rok  0 0 0 

60           4. Krátkodobý fin. majetok  0 0 0 

61           5. Obstarávaný krátkodobý FM   0 0 0 

62 D. Časové rozlíšenie    32596 27717 11883 

63 D. 1. Náklady budúcich období   28314 27717 11883 

64      2. Príjmy budúcich období  4282 0 0 

 

Riadok Označenie PASÍVA 2006 2007 2008 

65   Spolu vlastné imanie a záväzky  2627664 3866328 4887406 

66 A. Vlastné imanie   2245270 2563301 2555334 

67 A. I. Základné imanie   1726084 1991635 1991635 

68 A. I. 1. Základné imanie   1726084 1991635 1991635 

69         2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely  0 0 0 

70         3. Zmena základného imania   0 0 0 

71 A. II. Kapitálové fondy  996 996 996 

72 A. II. 1. Emisné ážio    0 0 0 

73         2. Ostatné kapitálové fondy  996 996 996 

74         3. Zákonný rezervný fond/Nedeliteľný fond   0 0 0 

75         4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku  0 0 0 

76         5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  0 0 0 

77         6. Oceňovacie rozdiely pri splynutí a rozdelení   0 0 0 

78 A. III. Fondy zo zisku     49193 70272 86171 



 
 

79 A. III. 1. Zákonný rezervný fond   49193 70272 86171 

80          2. Nedeliteľný fond        0 0 0 

81          3. Štatutárne a ostatné fondy  0 0 0 

82 A. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov   47202 182334 346876 

83 A. IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov  47202 182334 346876 

84           2. Neuhradená strata minulých rokov  0 0 0 

85 A. V. 
Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

421795 318064 129655 

86 B. Záväzky   382029 1303027 2332072 

87 B. I. Rezervy     22638 40065 29642 

88 B. I. 1. Rezervy zákonné  0 0 0 

89        2. Ostatné dlhodobé rezervy   0 0 0 

90        3. Krátkodobé rezervy  22638 40065 29642 

91 B. II. Dlhodobé záväzky    31401 205504 910277 

92 B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku  0 0 0 

93         2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky  0 0 0 

94         3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe  0 0 0 

95         4. Dlhodobé záväzky v rámci konsolid. celku   0 0 0 

96         5. Dlhodobé prijaté preddavky  0 0 0 

97         6. Dlhodobé zmenky na úhradu  0 0 0 

98         7. Vydané dlhopisy   0 0 0 

99         8. Záväzky zo sociálneho fondu   531 199 1593 

100         9. Ostatné dlhodobé záväzky   2622 166202 855606 

101       10. Odložený daň. záväzok   28248 39102 53077 

102 B. III. Krátkodobé záväzky    263394 1017560 837549 

103 B. III. 1. Záväzky z obch. styku  207993 757884 326495 

104          2. Nevyfakturované dodávky  0 10854 398 

105          3. Záväzky voči dcér. -J a materskej -J  0 0 0 

106          4. Ostatné záväzky v rámci konsolid. celku 0 0 0 

107          5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu  0 0 0 

108          6. Záväzky voči zamestnancom  27916 46837 50654 

109          7. Záväzky zo sociálneho poistenia   15800 26456 32397 

110          8. Daňové záväzky a dotácie   3817 60247 24099 

111          9. Ostatné záväzky   7867 115282 403505 

112 B. IV. Bankové úvery a výpomoci  64595 39899 554604 

113 B. IV. 1. Bankové úvery dlhodobé  39899 15203 414924 

114           2. Bežné bankové úvery  24696 24696 139680 

115           3. Krátkodobé finančné výpomoci  0 0 0 

116 C. Časové rozlíšenie   365 0 0 

117 C. I. 1. Výdavky budúcich období  365 0 0 

118        2. Výnosy budúcich období  0 0 0 

 

 

 



 
 

Príloha 6: Thermoplastik, s.r.o. – Výkaz ziskov a strát 2006 – 2008 v EUR15 

Riadok Označenie Názov riadku 2006 2007 2008 

1   I. Tržby z predaja  tovaru 332 398 2191 

2 A. Náklady vynalož. na obst. predaného tovaru  299 498 2456 

3 + Obchodná marža 33 -100 -266 

4   II. Výroba  2811757 5340603 7029875 

5   II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  2813384 5069408 6466640 

6       2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   -79533 271194 -51185 

7       3. Aktivácia    77906 0 614419 

8 B. Výrobná spotreba   1616112 3969130 5292007 

9 B. 1. Spotreba materiálu, energie  1441446 3614685 4241154 

10     2. Služby 174666 354445 1050853 

11 + Pridaná hodnota   1195678 1371374 1737602 

12 C. Osobné náklady    413231 708458 995253 

13 C. 1. Mzdové náklady   286364 526987 730698 

14     2. 
Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva  

0 0 0 

15     3. Náklady na sociálne poistenie  119399 171380 249320 

16     4. Sociálne náklady   7469 10091 15236 

17 D. Dane a poplatky  4880 4813 5444 

18 E. 
Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a 
HM  

147281 262365 494423 

19   III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a mat. 638485 370477 119664 

20 F. ZC predaného dlhodobého majetku a mat.  555467 361382 114984 

21   VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  2577807 19385 23568 

22 G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť  2608245 332 8597 

23   V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti  0 0 0 

24 H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť  0 0 0 

25 * 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 

682865 423886 262132 

26   VI. Tržby z predaja CP a podielov  0 0 0 

27 I. Predané CP a podiely  0 0 0 

28   VII. Výnosy z dlhodobého fin. majetku  0 0 0 

29   VII. 1. Výnosy z CP a podielov v dcérskej účt. j.   0 0 0 

30        2. Výnosy z ost. dlhodobých CP a podielov  0 0 0 

31        3. 
Výnosy z ost. dlhodobého finančného 
majetku  

0 0 0 

32   VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku  0 0 0 

33 J Náklady na krátkodobý finančný majetok  0 0 0 

34   XI. 
Výnosy z precenenia CP a derivátových 
operácií.  

0 0 0 

                                                           
15 Hodnoty boli získané z Obchodného vestníka SR (viď. zdroje: 10, 11) a boli prepočítané 
konverzným kurzom 30,126. 



 
 

35 K. Náklady na precenenie CP a deriv. operácie  0 0 0 

36 L. Tvorba a zúčtovanie opr. pol. k fin. majetku 0 0 0 

37   X. Výnosové úroky  7701 1029 1195 

38 M. Nákladové úroky  6440 20381 74056 

39   XI. Kurzové zisky  53376 74587 125739 

40 N. Kurzové straty   146651 72827 133971 

41   XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti  0 0 0 

42 O. Ostatné náklady na finančnú činnosť   40165 11253 18057 

43   XIII. Prevod finančných výnosov  0 0 0 

44 P. Prevod finančných nákladov   0 0 0 

45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -132178 -28846 -99150 

46 R. Daň z príjmov z bežnej činnosti   128892 76977 33327 

47 R.1. - splatná  13078 66122 19352 

48    2. - odložená 115814 10854 13975 

49 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 421795 318064 129655 

50   XIV. Mimoriadne výnosy 0 0 0 

51 S. Mimoriadne náklady  0 0 0 

52 T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0 0 

53 T.1. - splatná 0 0 0 

54    2. - odložená   0 0 0 

55 * 
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej 
činnosti 

0 0 0 

56 U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia  0 0 0 

57 *** 
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

421795 318064 129655 

 


