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Abstrakt 

 

Bakalárska práca je zameraná na finančnú analýzu ekonomických ukazovateľov 

podniku pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a 

praktickú. Teoretická časť opisuje časové rady, regresnú analýzu a finančnú analýzu. 

V praktickej časti je vykonaná finančná analýza podniku a aplikácia štatistických 

metód. Na záver ako východisko je zhodnotenie situácie a návrh na zlepšenie.  

 

Abstract 

 

This bachelor’s thesis is focused on financial analysis of economic indicators of the 

company by statistical methods. Thesis is divided into two parts, theoretical and 

practical. The theoretical part describes the time series, regression analysis and financial 

analysis. The practical part is conducted financial analysis and business application 

statistical methods. Finally, as the starting point is to assess the situation and 

suggestions for improvement. 
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ÚVOD 

 
V mojej práci sa budem zaoberať s finančnou analýzou spoločnosti Ferplast 

Slovakia s.r.o. a následne aplikáciou časových radov a regresnej analýzy pre posúdenie 

a zhodnotenie minulého a súčasného stavu spoločnosti a tiež zistením budúceho stavu. 

Výber padla na túto spoločnosť, lebo tu pracujem už viac ako 7 rokov, takmer od 

začiatku jej existencie a so záujmom sledujem finančný stav podniku a jeho 

predpoklady do budúcnosti. 

 Pre moju prácu som použil všetky dostupné informačné zdroje spoločnosti, t. j. 

súvahy, výkazy zisku a strát a výročné správy. 

 Bakalárska práca je rozdelená na dve hlavné časti: teoretickú časť a praktickú 

časť. V závere sa nachádza zhodnotenie a návrh na zlepšenie momentálneho stavu.  
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
 

Cieľom mojej práce je analýza podniku za obdobie 2005 až 2010, zhodnotenie 

situácie a návrh optimálneho riešenia. Tento zámer chcem dosiahnuť pomocou 

finančnej analýzy a aplikácie štatistických metód. 

V tomto podniku ešte nikdy nebola vykonaná finančná analýza, takže mojim 

cieľom je tiež vypracovanie návrhu opatrení pre zlepšenie momentálneho stavu. Mojím 

vedľajším cieľom je, aby moje tabuľky a grafy bolo možné použiť pre ďalšie obdobie. 
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1.   TEORETICKÁ ČASŤ 

 

 

1.1  Časové rady 

 

V rôznych oblastiach života sa stretávame s údajmi o určitom jave, ktoré sú usporiadané 

chronologicky. t. j. v časovej postupnosti v smere z minulosti do prítomnosti, 

a nazývajú sa časové rady 

 

1.1.1  Základné pojmy 

 

Časový rad premennej Y 

 

je chronologická postupnosť, vecne, priestorovo a časovo porovnateľných hodnôt yt pre 

t = 1, 2, ..., n. 

 

 Časové rady sociálnych a ekonomických ukazovateľov, ako sú napr. miera 

nezamestnanosti, inflácia, hrubý národný produkt, miera zisku, úroková miera a pod., sa 

využívajú jednak na pochopenie ich vývoja v smere minulosť – prítomnosť, jednak na 

odhad ich budúceho vývoja. Tieto snahy viedli ekonómov, štatistikov a pracovníkov 

praxe k rozvoju rôznych matematicko-štatistických metód analýzy prognózy 

jednorozmerných časových radov, ktoré sa líšia tým, aké druhy časových radov opisujú. 

[3] 

 

1.1.2  Druhy časových radov 

 

 Rozdielny obsah ekonomických ukazovateľov vyžaduje použitie rozdielnych 

prostriedkov analýzy ich vývoja. U odlišného charakteru údajov zoradených v časových 

radoch vyplýva potreba ich rozdelenia podľa viacerých hľadísk. 

 

Podľa periodicity sledovania sa rozlišujú dlhodobé a krátkodobé časové rady. 
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Dlhodobé časové rady vznikajú v prípade zisťovania hodnôt ukazovateľa za 

ročné alebo dlhšie obdobie.  

 Krátkodobé časové rady sú zostavené z hodnôt zistených za obdobia kratšie 

ako rok, teda za štvrťroky, mesiace, týždne a pod.  

 

Podľa rozhodného časového hľadiska zisťovania sa rozlišujú okamihové 

a intervalové časové rady. 

 

Okamihové časové rady alebo časové rady okamihových ukazovateľov sú 

zostavené z hodnôt, ktoré sa vzťahujú na určitý okamih (najčastejšie deň na začiatku 

alebo na konci sledovaného obdobia). 

  Intervalové časové rady sú časové rady intervalových ukazovateľov, ktorých 

hodnota sa v priebehu sledovaného časového intervalu mení. Na rozdiel od 

okamihových ukazovateľov  ich veľkosť priamo závisí od dĺžky časového intervalu, za 

ktorý sa zisťujú.  

 

Podľa druhu sledovaných ukazovateľov sa časové rady rozdeľujú na rady priamych 

a sekundárnych ukazovateľov. 

 

V časových radoch primárnych, resp. prvotných ukazovateľov sa zisťujú, resp. 

merajú ukazovatele priamo, napr. počet dokončených bytov za rok, produkcia pšenice 

tis. t/rok, počet nezamestnaných ku koncu mesiaca a pod. 

  K sekundárnym alebo odvodeným ukazovateľom v časových radoch patria 

najčastejšie: 

a) rozdiel alebo podiel rôznych priamych absolútnych (okamihových alebo 

intervalových) ukazovateľov, napr. doba obratu zásob, ročný zisk, pridaná 

hodnota a pod., 

b) funkcia rôznych hodnôt toho istého ukazovateľa, napr. ukazovatele štruktúry, 

c) funkcia dvoch alebo viacerých ukazovateľov, napr. produktivita práce na 

zamestnanca, mesačná miera evidovanej nezamestnanosti a pod. [3] 
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1.1.3  Porovnateľnosť a agregácia 

 

 Výsledky analýz ekonomických ukazovateľov zobrazených časovými radmi 

úzko súvisia s ich homogenitou. 

 

Homogénnym časovým radom sa rozumie rad, ktorého hodnoty sú za dlhšie obdobie 

porovnateľné z priestorového, časového a vecného hľadiska. 

 

Priestorové vymedzenie časového radu sa uskutočňuje stanovením územných 

hraníc napr. okresu, kraja, republiky, regiónu a pod., v rámci ktorých sa zisťujú hodnoty 

ukazovateľa. Neporovnateľnosť hodnôt časového radu z hľadiska priestoru vzniká 

vtedy, keď v jednom roku všetky podniky kraja dodajú hodnoty príslušného 

ukazovateľa, ale v nasledujúcom roku sa počet podnikov mení, napr. zníži (niektorý 

podnik zanikol), alebo zvýši (vznikli nové podniky), za predpokladu nemennosti 

ostatných faktorov existencie podnikov a pod. 

Časové vymedzenie časového radu znamená, že hodnoty premennej alebo 

ekonomického ukazovateľa sa zisťujú za rovnako dlhé obdobie. Problém 

neporovnateľnosti hodnôt časového radu vzniká často v prípade mesačných údajov 

intervalového ukazovateľa, pretože jednotlivé mesiace v roku nemajú rovnaký počet dní 

a hodnoty ukazovateľa sú úmerné dĺžke časového intervalu, za ktorý sa zisťujú. Preto 

hodnoty časových radov intervalových ukazovateľov treba niekedy prepočítať na 

rovnaký počet kalendárnych dní v mesiaci alebo na rovnaký počet pracovných dní 

v mesiaci. Takýto prepočet sa nazýva očisťovanie časových radov od kalendárnych 

zmien. 

Vecné vymedzenie časových radov je najdôležitejšie a najkomplikovanejšie. Ide 

o to, aby bol ukazovateľ jednoznačne definovaný spolu s mernou jednotkou. Vecná 

porovnateľnosť hodnôt časového radu vzniká veľmi často pri dlhých časových radov 

vplyvom technického rozvoja, inovačných procesov, inflácie a pod. porovnateľnosť sa 

dosiahne, ak sa vydelia vhodným cenovým indexom [3]. 
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1.1.4  Charakteristika časových radov 

 

 Vývoj intervalovej alebo okamihovej premennej Y sa posudzuje medzi dvoma 

po sebe nasledujúcimi obdobiami t -1 a t pre t = 2, 3, ... , n pomocou: 

 absolútnych prírastkov 

 relatívnych prírastkov 

 koeficientov rastu (poklesu), ak sú hodnoty radu rastúce (klesajúce) 

 

Prvé absolútne diferencie 

 

resp. prvé absolútne prírastky (úbytky) ∆
(1)

yt časového radu y1, y2, ... , yT v čase t sa 

definujú ako rozdiel 

 

∆
(1)

yt = yt – yt -1 pre t = 2, 3, ... , T (1.1) 

 

vyjadrujú, o koľko sa zvýšila (ak ∆
(1)

yt > 0), alebo znížila (ak ∆
(1)

yt < 0) hodnota yt 

časového radu v období t oproti hodnote yt -1 z obdobia t – 1. 

 

 Časový rad prírastov (úbytkov) ∆
(1)

 yt pre t = 2, 3, ... , n vytvorený z celého 

časového radu yt pre t = 2, 3, ... , n charakterizuje priemerný absolútny prírastok (
_

 ) 

ktorý je definovaný vzťahom: 

 

11

12

)1(

_














T

yy

T

y
T

t

T

t  (1.2) 

 

Absolútna diferencia druhého rádu 

 

resp. druhá diferencia ∆
(2)

yt časového radu yt pre t = 2, 3, ... , n v čase t sa definuje ako 

rozdiel prvých diferencií radu yt : 

 

∆
(2)

yt = ∆
(1)

yt – ∆
(1)

yt -1 pre t = 3, 4, ... , n (1.3) 
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vyjadruje zrýchlenie prírastku (ak ∆
(2)

yt > 0), alebo spomalenie prírastku (ak ∆
(2)

yt < 0) 

 

Koeficient rastu 

 

často nazývaný ako reťazový index sa označuje symbolom kt a definuje vzťahom: 

 

1


t

t
t

y

y
k pre t = 2, 3, ... , n (1.4) 

 

Vyjadruje, koľkonásobne sa hodnota yt zvýšila (kt > 1), alebo znížila (kt < 1) oproti 

hodnote yt-1. 

 

Z časového radu koeficientov rastu kt pre t = 2, 3, ... , n, ktoré boli z radu yt pre t = 1, 2, 

... , n podľa (1.4), vypočítame priemerný koeficient rastu (
_

tk ) ako geometrický priemer 

koeficientov rastu [3]: 

 

1

1

1

12

3

1

21
21

_

...... 







  T

T

T
T

T

TT
Tt

y

y

y

y

y

y

y

y
kkkk  (1.5) 

 

1.1.5  Grafická analýza 

 

 Pri analýze vývoja premennej Y za dlhšie obdobie má grafická prezentácia 

časového radu nezastupiteľné miesto. Pomocou grafu rozoznávame charakter 

„pohybov“, resp. variability hodnôt v časovom rade. Najčastejšie skúmame, či hodnoty 

dlhodobo rastú alebo klesajú, resp. či majú rastúci alebo klesajúci trend. Z grafu 

časového radu ďalej zisťujeme, či hodnoty kolíšu okolo trendu v pravidelných ročných 

periódach alebo viacročných periódach, resp. či majú hodnoty čisto náhodný charakter. 

Dôležité je analyzovať aj prítomnosť extrémnych hodnôt v časovom rade. Rôzne grafy 

majú rôznu schopnosť vypovedať o charakteristických vlastnostiach skúmanej 

premennej v čase. 

Rozoznávame spojnicový graf, graf sezónnych hodnôt a škatuľkový graf [3], 
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1.1.6  Zložky časových radov 

 

 Cieľom grafickej analýzy časového radu v období analýzy t = 1, 2, ... , n je 

identifikovať zložky radu a navrhnúť model kombinácií týchto zložiek. Všeobecne sa 

v rade yt sa rozlišuje trendová, trendovo-cyklická, sezónna a náhodná zložka. 

 

TREND (trendová zložka časového radu) vyjadruje dlhodobý rast alebo pokles 

hodnôt v čase. 

 

CYKLUS (cyklická zložka časového radu) predstavuje dlhodobé výkyvy údajov 

okolo trendu s neznámou viacročnou periódou. 

Cyklická zložka v čase t sa označuje Ct. Cykly vznikajú vplyvom 

technologických, politických, výrobných, módnych a ďalších zmien. Pre cykly 

(výrobné, obchodné, hospodárske, demografické a pod.) je typické, že nie je isté, kedy 

sa objavia a ako dlho budú trvať. Dĺžka cyklu je nepravidelná a mení sa aj amplitúda 

výkyvov. 

 

SEZÓNNOSŤ (sezónna zložka časového radu) vyjadruje pravidelné (periodické, 

cyklické) výkyvy údajov od trendu s periódou jeden rok, ktoré sa každoročne opakujú 

v určitom mesiaci alebo štvrťroku. 

 Sezónna zložka v čase t sa označuje St. Je výsledkom striedania ročných období 

a spoločenských zvyklostí (viacročné a veľkonočné sviatky, školské prázdniny 

a dovolenky). Sezónna zložka sa najčastejšie sleduje v časových radoch mesačných 

alebo štvrťročných údajov. O sezónnej periodicite sa hovorí aj v prípade denných 

údajov, ak sa sledujú výkyvy od trendu v jednotlivých dňoch týždňa, pričom dĺžka 

periodicity (počet sezón) je s = 7 dní. 

 

NÁHODNOSŤ (náhodná zložka časového radu) vyjadruje nepravidelné výkyvy 

hodnôt okolo trendu, ktoré vznikajú v dôsledku náhodných alebo nepredvídateľných 

vplyvov, napr. povodne, zemetrasenia, vojny, štrajky a pod.. 

Náhodná zložka v čase t sa označuje εt [3]. 
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1.1.7  Trendy časových radov 

 

 Pre hodnoty časových radov je typické, že sa menia, napr. v dôsledku 

technologických zmien výroby, pôsobenia inflácie, demografických zmien rastu počtu 

obyvateľov krajiny, vplyvom sociálnych podmienok a pod. Dlhodobo pôsobiace zmeny 

sa prejavujú dlhodobým rastom (poklesom) hodnôt časového radu, čo sa nazýva rastúci 

(klesajúci) trend. 

 Model časových radov s trendom je vo všeobecnosti daný ako určitý funkčný 

vzťah medzi očakávanou hodnotou časového radu a časovou premennou t = 1, 2, ... , n. 

Takýto funkčný vzťah sa nazýva analytický model s parametrami, ktoré treba odhadnúť 

z hodnôt časového radu.  

 Všeobecný model pre časový rad s trendom má tvar: 

 

yt = Trt + εt pre t = 1, 2, ... , n  (1.6) 

 

kde  Trt je teoretická (očakávaná) hodnota trendu v čase t, 

εt – náhodná zložka v čase t, spĺňajúca podmienky bieleho šumu (je to pravdepodobnostný model 

náhodných premenných s podmienkami: so strednou hodnotou = 0, rozptyl = konštanta, vzájomná 

lineárna nezávislosť, náhodné premenné majú normálne rozdelenie.) 

 

Analytické modely trendu sa delia na: 

 lineárne 

 nelineárne. 

Lineárne modely sú v praxi veľmi populárne, pretože aj zložité nelineárne trendy 

možno na krátkych časových úsekoch aproximovať lineárnymi modelmi. 

Medzi najčastejšie používané modely trendu patria: 

 

Lineárny trend 

 Model časového radu s lineárnym trendom má tvar: 

 

yt = ß0 + ß1t + εt , pre t = 1, 2, ... , n  (1.7) 

 

kde  yt sú hodnoty časového radu t, 
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 t – časová premenná s hodnotami 1, 2, ... , n, 

 T – dĺžka časového radu, 

 ß0 – priesečník priamky s osou y, ak t = 0, 

 ß1 – konštantný priemerný prírastok (ak ß1 > 0) alebo úbytok (ak ß1 < 0) očakávanej hodnoty 

trendu v čase t oproti času (t-1). 

 

 Najpopulárnejšou metódou odhadu parametrov ß0 a ß1 je metóda najmenších 

štvorcov, ktorou sa získajú najlepšie odhady modelu (1.7) v tom zmysle, že súčet 

štvorcov chýb rezíduí je minimálny na celom úseku odhadu parametrov modelu. 

 

Kvadratický trend 

 Nelineárne modely časových radov sa využívajú vtedy, keď sa očakáva, že 

zmeny (rast alebo pokles) premennej Y v čase prognózovania nebudú konštantné, ale 

budú sa meniť z jedného časového intervalu na druhý. V takomto prípade aj graf 

časových rad yt verzus t je nelineárny. 

 Niekedy na základe grafu nemožno určiť typ nelinearity. Z matematiky vieme, 

že veľa zložitých matematických funkcií sa dá aproximovať polynomickými funkciami, 

v našom prípade polynóm druhého stupňa, ktorý sa nazýva kvadratický trend. 

 Model časového radu s kvadratickým trendom má tvar: 

yt = ß0 + ß1t + ß2t
2
+ εt , pre t = 1, 2, ... , n (1.8) 

 

kde  ß0 – priesečník paraboly s osou y, ak t = 0, 

 ß1 – priemerný prírastok (úbytok) očakávanej hodnoty trendu v čase t oproti času (t-1), 

 ß2 – zrýchlenie (spomalenie) rastu očakávanej hodnoty trendu v čase t oproti času (t-1). 

 

Jednoduchý exponenciálny trend 

 Trendy mnohých ekonomických časových radov rastú (klesajú) s konštantným 

koeficientom rastu (poklesu), resp. s konštantným tempom prírastku (úbytku), Tejto 

požiadavke zodpovedá exponenciálny trend. 

 Model časového radu s jednoduchým exponenciálnym trendom má tvar: 

yt =exp(ß0 + ß1t + εt) alebo  yt = ß0 · ß
t
1 · εt , pre t = 1, 2, ... , n (1.9) 

 

kde  ß0 je hodnota trendu v čase t = 0, 

 ß1 – priemerný koeficient rastu v čase t, 
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 εt – relatívna (absolútna) odchýlka hodnoty yt časového radu od očakávanej hodnoty yt. 

 

Modifikovaný exponenciálny trend 

 Využívanie jednoduchého exponenciálneho trendu sa často kritizuje, pretože 

neexistuje ohraničenie rastu. Pre ekonomické časové rady je reálnejšia zhora ohraničená 

trendová funkcia - modifikovaný exponenciálny trend. 

Model časového radu s modifikovaným exponenciálny trendom má tvar: 

 

yt = ß0 + ß1 · ß
t
2 + εt alebo yt = ß0 + ß1 · ß

t
2· εt (1.10) 

 

kde  ß0 je horná (alebo dolná) asymptota trendových hodnôt, 

 ß0 + ß1 je hodnota trendu, ak t = 0. 

 

Gompertzový trend 

 Gompertzova krivka aplikovaná na časový rad má tvar: 

 

yt = 
2

10

t
 · εt, pre t = 1, 2, ... , n (1.11) 

 

 Model reprezentuje S- krivku, ak 0 < ß1 < 1, ß0 je úroveň saturácie (horná 

asymptota) a ß0 ß1 je hodnota trendu pre t = 0. 

 

Logistický (Pearlov-Reedov) trend 

 Logistický trend aplikovaný na časový rad má tvar: 

 

210

t
.

1
y

t 
 + εt, pre t = 1, 2, ... , n (1.12) 

Ak ß1 > 0 a ß2 < 1, potom 
0

1


je úroveň saturácie a 

10

1

 
je hodnota trendu v čase t = 

0. Čím je ß2 → 0, tým pomalšie rad konverguje k úrovni nasýtenia. [3] 
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1.2  Regresná analýza 

 

1.2.1  Základné pojmy 

 

 V súčasnosti sa pod pojmom regresia rozumie predovšetkým štúdium 

vzájomných vzťahov medzi dvoma alebo viacerými premennými (najčastejšie 

číselnými) prostredníctvom štatistického modelu, ktorý charakterizuje závislosť medzi 

nimi. Regresný model je matematický predpis, ktorý zjednodušene vyjadruje vzťahy 

medzi premennými. 

Z hľadiska postavenia premenných v regresnom modeli rozlišujeme: 

 vysvetľované (závislé) premenné – sú to číselné premenné, ktorých závislosť 

od iných premenných skúmame. Označuje sa Y s pozorovaniami yi pre i = 1, 2, 

...n; 

 vysvetľujúce (nezávislé) premenné – premenné, o ktorých predpokladáme, že 

vyvolávajú zmenu závisle premennej, pomocou ktorých odhaľujeme hodnoty 

závisle premennej. Označujú sa X1, X2, ...., Xj a ich pozorovania sú xi1, xi2, ...., xij, 

..., xik pričom i = 1, 2, ..., n. 

 

Podľa počtu vysvetľovaných premenných delíme regresné modely na: 

 jedno rovnicové modely, v ktorých uvažujeme s jednou vysvetľovanou 

premenou y; 

 viac rovnicové modely s najmenej dvoma vysvetľovanými premennými. 

 

Podľa počtu vysvetľujúcich premenných rozdeľujeme regresnú analýzu na: 

 jednoduchú (párovú) regresiu, v ktorej uvažujeme s jednou vysvetľujúcou 

premennou; 

 viacnásobnú (mnohonásobnú) regresiu, kde analyzujeme vplyv väčšieho 

počtu vysvetľujúcich premenných (k ≥ 2) na vysvetľovanú premennú. 

 

Vzťah medzi vysvetľujúcou a vysvetľovanou premennou môže byť: 

 jednostranný, ak zmeny vysvetľujúcej premennej spôsobujú zmeny 

vysvetľovanej premennej, ale zmeny vysvetľovanej premennej nevyvolávajú 
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zmeny vysvetľujúcej premennej. Takouto jednostrannou príčinnou závislosťou 

je napr. závislosť ceny bytu od plochy bytu, závislosť úspor domácnosti od 

príjmu domácnosti, závislosť úrody od množstva vlahy atď.; 

 vzájomný, keď sa vysvetľujúca a vysvetľovaná premenná navzájom 

ovplyvňujú. Obojstranná príčinná závislosť je napr. závislosť medzi ponukou 

a dopytom, závislosť medzi nákladmi na reklamu a počtom klientov banky, 

závislosť medzi výnosmi podnikov a celkovým kapitálom [5]. 

 

1.2.2  Regresné modely a ich druhy 

 

 V regresnej analýze sa príčinná závislosť matematicky opisuje regresným 

modelom. Takéto modelovanie znamená efektívny prístup odhaľovania zákonitostí 

medzi premennými, ktoré pochádzajú zo zložitých reálnych systémov. S aplikáciou 

regresných modelov sa v súčasnosti môžeme stretnúť snáď vo všetkých vedných 

oblastiach. Použitie regresnej analýzy teda predpokladá, že vzťah medzi vysvetľovanou 

premennou Y a vysvetľujúcimi premennými Xj sa dá vyjadriť formou matematického 

modelu. Rozlišujeme dva základné typy matematických modelov: 

 

 deterministický model 

 

y = f (X, β) (1.13) 

 

kde y je vektor hodnôt vysvetľovanej premennej, 

 X – matica hodnôt vysvetľujúcich premenných X1, X2, ...., Xk, 

 Β – vektor parametrov modelu. 

 

 Takýmto modelom sa dá vyjadriť úplná funkčná závislosť, pri ktorej na závisle 

premennú pôsobia len vysvetľujúce premenné X1, X2, ...., Xk. 

 

 regresný model 

 

y = f (X, β)+ε  (1.14) 
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kde f (X, β) je regresná funkcia, 

 ε – vektor náhodných chýb. 

 

 Regresným modelom matematicky opisujeme voľnú stochastickú závislosť. Pri 

takejto závislosti pozorujeme na rôznych štatistických jednotkách pre rovnakú 

kombináciu hodnôt vysvetľujúcich premenných rôzne hodnoty vysvetľovanej 

premennej. Táto charakteristická neistota (variabilita alebo menlivosť) hodnôt 

vysvetľovanej premennej je zakomponovaná v náhodnej zložke ε regresného modelu. 

Regresný model má teda dve zložky: 

a) deterministickú zložku η alebo regresnú funkciu f (X, β). Regresnou funkciou 

môže byť akákoľvek matematická funkcia vysvetľujúcich premenných. Hodnota 

regresnej funkcie je vlastne podmienená stredná hodnota vysvetľovanej 

premennej Y vzhľadom na hodnoty vysvetľujúcich premenných X1, X2, ...., Xk, 

čo pre i-té pozorovanie zapíšeme ako 

 

ηi  = 
i

Y

i x

u

x

Y
E 








  (1.15) 

 

kde xi je i-tá úroveň vektora hodnôt vysvetľujúcich premenných, resp. i-tá kombinácia hodnôt 

vysvetľujúcich premenných; 

 

b) náhodnú zložku ε. Táto zložka odráža pôsobenie náhodných vplyvov, ale aj 

faktorov nezaradených do regresnej funkcie. 

 

Pre každú hodnotu závislej premennej potom platí: yi = ηi + εi. Vplyv činiteľov, 

s ktorými sa pre ťažké kvantitatívne vyjadrenie alebo neznalosť neuvažovalo 

v regresnom modeli, ako aj vplyv náhodných (nepredvídateľných) faktorov odráža 

náhodná zložka regresného modelu. 

 

1.2.3  Voľba regresnej funkcie 

 

 Jedným z úkolov regresnej analýzy je posúdenie, či zvolená regresná funkcia je 

pre vyrovnanie zadaných hodnôt vhodná. Riešenie tejto úlohy spočíva jednak v zistení, 
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ako „tesne“ sa zvolená regresná funkcia blíži k zadaným hodnotám, jednak ako „dobre“ 

zvolená regresná funkcia predpokladanú funkčnú závislosť vystihuje medzi závislé 

a nezávislé premenné. 

 V prípade, že sa pre vyrovnanie zadaných hodnôt používa viac regresných 

funkcií, tak pre posúdenie toho, ktorá z nich sa viac približuje k zadaným hodnotám, sa 

používa súčet štvorcov rezíduí, pričom sa najviac približujúca funkcia vedie 

k najmenšej hodnote. Ako náhle súčet štvorcov rezíduí nie je normovaný, nedá sa z jeho 

hodnoty posudzovať, ako „dobre“ zvolená regresná funkcia vystihuje závislosť. 

 Vhodnejšia charakteristika k posúdeniu vhodnosti zvolenej regresnej funkcie je 

tzv. index determinácie, označený ako I
2
, a vyjadrený vzorcom (1.16), pomocou neho 

sa dá posúdiť,  ako „dobre“ zvolená regresná funkcia predpokladanú funkčnú závislosť 

vystihuje medzi závislé a nezávislé premenné [2]. 

 

yS

S

I



2  alebo 

y

y

S

S
I







12   (1.16) 

 

kde yS  je rozptyl empirických hodnôt 

 


S  je rozptyl vyrovnaných hodnôt 

 

yS  je reziduálny rozptyl 
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1.3  Informačné zdroje 

 

 

 Východisková báza pre finančnú analýzu je účtovná uzávierka podniku. Tvorí 

súčasť finančného účtovníctva, ktoré ako časť celého informačného systému poskytuje 

retrospektívne (pohľad späť do minulosti) informácie o finančnom stave podniku 

a výsledkoch jeho hospodárenia. Tieto informácie sú dôležitým základom podnikovej 

finančnej analýzy s cieľom získať ucelený prehľad o finančnej situácii podniku. 

Informačné zobrazenie hodnotového hľadiska hospodárskej činnosti podniku. 

Informačné zobrazenie hodnotového hľadiska hospodárskej činnosti podniku poskytujú 

predovšetkým nasledovné účtovné výkazy: 

 bilancia – súvaha, 

 výsledovka – výkaz zisku a strát, 

 prehľad o peňažných tokoch – výkaz cash flow. 

 

Spoločne vytvárajú tzv. tribilančný systém výkazníctva, vzájomne sa dopĺňajú 

a preto je potrebné analyzovať ich súčasne. Treba uviesť, že tieto výkazy tvoria účtovnú 

závierku v podnikoch v podvojnom účtovníctve [1]. 

 

Podstatou finančnej analýzy je splnenie dvoch základných funkcií: 

 

- preveriť finančné zdravie podniku (ex post analýza) 

- vytvoriť základ pre finančný plán (ex ante analýza) 

 

V prvom prípade hľadáme odpoveď na otázku, aká je finančná situácia podniku 

k určitému dňu. V druhom prípade sa opierame o poznatky finančnej analýzy, ktoré sú 

základom pre plánovanie hlavých finančných veličín. 

 

 Výročná správa informuje majiteľa, obchodných partnerov, potenciálnych 

investorov, finančné ústavy a zákazníkov o majetkovej a finančnej situácie. Môže slúžiť 

k propagácii spoločnosti. Musí obsahovať zverejňované údaje účtovnej závierky, výrok 

audítora týkajúca sa účtovnej závierky, údaje o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich 
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sa účtovnej závierky a tiež výklad o uplynulým a predkladaným vývojom podnikania 

firmy a jeho finančnú situáciu. Aj výročná správa podlieha povinnosti overenia 

audítorom [4]. 

 

1.3.1  Súvaha 

 

 Základom tribilančného systému výkazníctva je súvaha, ktorá dáva informácie 

o majetku a finančných zdrojov ich krytia. Majetok podniku v súvahe predstavujú 

aktíva – finančné zdroje, kapitál predstavujú pasíva. 

 Pohľad na súvahu charakterizuje majetok z dvoch hľadísk. Na jednej strane 

vystupuje hodnota majetku a na druhej zdroje, z ktorých je majetok financovaný, preto 

je súvaha vždy vyrovnaná. Významné je sledovanie štruktúry aktív a pasív, ktoré tvorí 

určitý vstup k finančnej analýze. 

  

 Súvaha poskytuje možnosť sledovania majetku a kapitálu za dve po sebe 

nasledujúce obdobia. Údaje účtovného obdobia sú v aktívach uvedené brutto, čo 

predstavuje obstarávaciu cenu majetku, korekcia, to sú oprávky – odpisy a netto tvorí 

zostatková účtová hodnota majetku. Vôbec charakteristika jednotlivých častí majetku 

a kapitálu dáva dvojaký pohľad na tú istú vec, pričom vystupuje otázka s odpoveďou, 

ekonomický rast, za akých podmienok, čo je – odkiaľ [1]. 

 

1.3.2  Výkaz zisku a strát 

 

 Výsledovka podáva obraz o tvorbe zisku, presnejšie o výsledku ekonomických 

aktivít, o zisku  resp. o strate. 

 Výkaz zisku a strát sprostredkováva tok informácií o výkonoch a nákladoch 

v žiaducom členení, t. j. podľa jednotlivých činností. Kvantifikáciou a odpočtom 

zisťujeme hospodársky výsledok, pričom výnosy sú vyznačené rímskymi číslicami, 

náklady písmenami veľkej abecedy.  

 Z hľadiska analýzy finančnej situácie podniku jeho žiaduceho vývoja, majú 

najväčší význam tržby, výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, nákladové 

úroky a výsledok hospodárenia z bežnej činnosti [1]. 
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1.4  Ekonomické ukazovatele finančnej analýzy 

 

 

 Posúdenie finančnej situácie podniku sa precizuje pomocou sústavy finančných 

ukazovateľov, ktorý musia byť usporiadané a konštruované tak, aby odrážali všetky 

dôležité stránky finančnej situácie. K tomu sa používajú pomerové finančné 

ukazovatele, ktoré sa prevažne vytvárajú pomocou dvoch absolútnych, logicky 

súvisiacich ukazovateľov, preto je dôležitý ich výber s najvyššou vypovedajúcou 

schopnosťou. V rôznych prameňoch sa možno stretnúť s ich rozdielnym usporiadaním, 

pričom najčastejšie sa finančné pomerové ukazovatele uplatňujú v nasledovnom členení 

[1]: 

 ukazovatele likvidity, 

 ukazovatele aktivity, 

 ukazovatele zadlženosti, 

 ukazovatele rentability – výkonnosti, 

 ukazovatele trhovej hodnoty podniku. 

 

1.4.1  Ukazovatele likvidity 

 

 Likvidita určitej zložky predstavuje vyjadrenie vlastnosti danej zložky rýchle a 

bez veľkej straty hodnoty ho premeniť na peňažnú hotovosť. Likvidita podniku je 

vyjadrenie schopnosti podniku uhradiť v čas svoje platobné záväzky. 

 Obecne je možné povedať, že ukazovatele likvidity majú obecný tvar podielu 

toho, čím možno zaplatiť k tomu, čo je nutné zaplatiť. Z hľadiska názvu a obsahu 

ukazovateľov sa spravidla používajú tri základné ukazovatele: 

 

 (2.1) 

 

 (2.2) 
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 (2.3) 

 

Okamžitá likvidita býva označovaná ako likvidita 1. stupňa, alebo crash ratio, platí 

doporučená hodnota v rozmedzí  0,9 – 1,1.  

Pohotová likvidita je v literatúre označovaná ako likvidita 2. stupňa alebo acid test. 

Bežná likvidita je tiež likviditou 3. stupňa alebo current ratio a platí, že hodnoty 

čitateľa sú k hodnote menovateľa v rozmedzí 1,5 – 2,5 [4]. 

 

1.4.2  Ukazovatele rentability 

 

 Rentabilita (výnosnosť vloženého kapitálu) je merateľom schopnosti podniku 

vytvárať nové zdroje, dosahovať zisk použitím investovaného kapitálu. U týchto 

pomerových ukazovateľov sa najčastejšie vychádza z dvoch základných účtovných 

výkazov, a to z výkazu ziskov a strát a zo súvahy – dôraz kladieme samozrejme na 

výkaz ziskov a strát, lebo niektorých prameňoch býva rentabilita zamenená za výraz 

„ziskovosť“. Ukazovatele rentability sú ukazovatele, kde sa v čitateli vyskytuje nejaká 

položka odpovedajúca hospodárskemu výsledku a v menovateli nejaký druh kapitálu, 

resp. tržby. Je možné obecne povedať fakt, že ukazovatele rentability slúžia 

k hodnoteniu celkovej efektívnosti danej spoločnosti. 

 

 Ukazovateľom, ktorý je bežne medzi ukazovateľmi rentability používaný, je 

rentabilita tržieb. Rentabilita tržieb (return on sales – ROS) predstavuje pomer, v kde 

sú v čitateli je výsledok hospodárenia v rôznych podobách a v menovateli sú tržby, 

podľa účelu analýzy [4]. 

 

 (2.4) 
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1.4.3  Ukazovatele zadlženosti 

 

 Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na 

financovaní potrieb podniku. Podiel zadlženosti výrazne ovplyvňuje rentabilitu, čo sa 

odráža najmä vo vývoji rentability vlastného kapitálu. Súčasne vystupuje tu spätnosť na 

likviditu, lebo s objemom dlhov súvisí povinnosť ich splácania. Zadlženosť podniku sa 

najčastejšie vyjadruje ako podiel cudzieho kapitálu k celkovému vloženému kapitálu 

(debt ratio). 

 

  (2.5) 

 

 Tento ukazovateľ vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Výsledný koeficient 

tohto ukazovateľa sa pohybuje v rozpätí 0,45 až 0,7 z čoho vyplýva, že podiel cudzieho 

kapitálu nemá presiahnuť 70% kapitálu. Požičiavanie cudzích finančných zdrojov sa 

môže považovať za ekonomicky nevýhodné vtedy, keď ich ekonomická výnosnosť 

prevažuje nad platenými nákladovými úrokmi. Pre lepšiu vypovedaciu schopnosť tohto 

ukazovateľa možno záväzky rozlíšiť na dlhodobé a krátkodobé, keďže vysoká 

zadlženosť môže byť spôsobená aj vysokými stavmi rezerv [1]. 

Obecne platí, čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým vyššie je riziko veriteľov. 

 

K meraniu zadlženosti podniku sa ďalej používa pomer vlastného kapitálu 

k celkovým aktívam – koeficient samofinancovania (equity ratio), je doplnkovým 

ukazovateľom a ich súčet by sa mal rovnať 1 (rozdiel môže byť spôsobený 

nezapočítaním ostatných pasív do jedného z ukazovateľov). 

 

 (2.6) 

 

 Tento ukazovateľ vyjadruje proporcie, v ktorej sú aktíva spoločnosti 

financované z peniaz akcionárov. Je považovaná za jeden z najdôležitejších 

pomerových ukazovateľov zadlženosti pre hodnotenie celkovej finančnej situácie 

podniku [4]. 
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1.4.4  Ukazovatele aktivity 

 

 Ukazovatele aktivity vypovedajú, či podnik efektívne hospodári so svojimi 

aktívami. Túto výpoveď umožňujú sledovať ukazovatele vyjadrujúce obratovosť, resp. 

viazanosť aktív, a to ukazovatele zameraní na rozhodujúce položky aktív. Sú to tiež 

ukazovatele na výpočet doby obratu jednotlivých zložiek obežných aktív 

a krátkodobých záväzkov. V niektorej literatúre bývajú označované ako ukazovatele 

cyklu peňažných tokov. Vyjadrujú počet dní, ktoré uplynú pri premene jednotlivých 

zložiek obežných aktív alebo krátkodobých záväzkov na peniaze. Vo všeobecnosti platí, 

že skrátenie cyklu doby obratu zlepšuje likviditu. 

 

 (2.7) 

 

Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko dní trvá jedna obrátka. Označuje sa ako globálny 

ukazovateľ obratovosti [1]. 

 

1.4.5  Altmanov index 

 

 Typickým príkladom súhrnného indexu hodnotenia je Altmanov index 

finančného zdravia podniku alebo Altmanov model. Vychádza z prepočtu globálnych 

indexov, resp. indexu celkového hodnotenia. Je stanovená ako súčet hodnôt 5 bežných 

pomerových ukazovateľov, ktorým je priradená rôzna váha, z nich najväčšiu váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. 

 Zámerom pôvodného Altmanového modelu bolo zistiť, ako by bolo možné 

odlíšiť veľmi jednoducho bankrotujúce firmy, od tých, ktorý je pravdepodobnosť 

bankrotu minimálna [4]:  

 

Z = 0,717* X1 + 0,847* X2 + 3,107* X3 + 0,420* X4 + 0,998* X5 (2.8) 

kde  X1 podiel pracovného kapitálu k celkovým aktívam 

 X2 rentabilita čistých aktív 

 X3 EBIT / celkové aktíva 

 X4 celkové záväzky alebo účtovná hodnota akcií / cudzie zdroje 

 X5 tržby / celkové aktíva. 
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Interpretácia výsledkov: 

 - hodnoty nižšie ako 1,2 pásmo bankrotu 

 - hodnoty od 1,2 do 2,9 pásmo šedej zóny 

 - hodnoty nad 2,9  pásmo prosperity 

 

1.4.6. Index IN 05 

 

 Model IN je tak isto ako Altmanov model vyjadrená rovnicou, v ktorom sú 

zaradené pomerové ukazovatele zadlženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému 

z týchto ukazovateľov je priradená váha, ktorá je váženým priemerom hodnôt tohto 

ukazovateľa v tomto odvetní [4]. 

 

IN05 = 0,13*A/CZ + 0,04*EBIT/Ú + 3,97*EBIT/A + 0,21*VÝN/A + 0,09*OA/(KZ+ 

+KBÚ)        (2.9) 

 

kde A aktíva 

 CZ cudzie zdroje 

 EBIT zisk pred úrokmi a zdanením 

 Ú nákladové úroky 

 VÝN výnosy 

 OA obežné aktíva 

 KZ krátkodobé záväzky 

 KBÚ krátkodobý bankový úver 

 

Interpretácia: 

IN 05 < 0,9 podnik hodnotu netvorí 

IN 05 > 1,6 podnik s pravdepodobnosťou 95% tvorí hodnotu a 92% že 

nezbankrotuje. 
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2.  PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

 

2.1  Základné informácie o spoločnosti 

 

Názov spoločnosti: FERPLAST SLOVAKIA s.r.o. 

 

Sídlo:   Novozámocká cesta 58 

    946 51, Nesvady 

 

IČO:   36 255 793 

 

Právna forma:  spoločnosť s ručeným obmedzením 

 

Dátum zápisu do OR: 04.09.2003 

  

Zápis v OR:  Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, 

    Vložka č.:15622/N 

 

Štatutárny orgán: Nicola Vaccari - konateľ 

 

Hlavné činnosti: -    výroba tovarov z plastov pre potreby drobnochovateľov, 

- výroba tovarov z kovu, kože a skla pre potreby 

drobnochovateľov 

- výroba drôtených výrobkov 

- ubytovacie služby 

- logistika 

 

Základné imanie: 10.759.511,-  EUR 

Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.  
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Logo spoločnosti: 

   Obrázok 1: Logo spoločnosti 

    

   Zdroj: http://www.ferplast.com/default.php 

 

2.1.1  Historický vývoj 

 

 Spoločnosť Ferplast vznikla v roku 1966 v malej dielni o 50 m
2
 vďaka dvom 

súrodencom Carla Vaccariho a Caterini Vaccari, dnes Prezident a Viceprezident 

spoločnosti. 

Počas 45 rokov sa Ferplastu podarilo rozrásť a rozvinúť sa extrémnou 

rýchlosťou udržiavajúc stále rovnováhu medzi rozvojom výroby a obchodným 

rozvojom. Investície pre inováciu výrobných zariadení, aktualizácia technológie 

spracovania, práca oddelenia rozvoja a výskumu a neustála obnova škály výrobkov 

sledovali stále cieľ vylepšovania komfortu pre domácich miláčikov a uspokojenie tých 

zákazníkov, ktorí „nakupujú Ferplast“. 

Spoločnosť FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o.  bola založená spoločenskou 

zmluvou zo dňa 10.7.2003 . Do obchodného registra bola spoločnosť zapísaná 4.9.2003 

a stáva sa strategickým výrobcom a zároveň významným dodávateľom z hľadiska 

svojej polohy pri zásobovaní všetkých obchodných pobočiek. 

 

2.1.2  Súčasnosť 

  

Dnes Ferplast reprezentuje okrem obrovského technického a ľudského majetku  

škálu výrobkov, výrobnú kapacitu a obsluhu zákazníkov.  

Ferplast je pevnou a trvácnou spoločnosťou, ťažko porovnateľnou vo svete 

„domácich miláčikov“. Okrem ôsmich úspešných päťročníc, uznaní, cien, ale 

predovšetkým nepretržitého doceňovania a pozitívneho hodnotenia zo strany 

zákazníkov na celom svete (firma vyváža do viacerých krajín a do všetkých 

svetadielov), sú najjasnejším signálom a obrazom toho, ako sa táto firma stále venovala 

http://www.ferplast.com/default.php
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komfortu zvierat. Počnúc od výroby doplnkov pre psov až po klietky pre hlodavce, od 

voliér k profesionálnym akváriám, Ferplast stále vynikal v kvalite výroby. 

Napriek tomu, že marketingové štúdie popisujú túto skutočnosť ako typickú črtu 

voľakedajších firiem, byť spoločnosťou „orientovanou na výrobok“ je v skutočnosti 

víťaznou kartou v tomto priemysle. 

Z pohľadu vplyvu na zamestnanosť spoločnosť v roku 2010 zamestnávala v priemere 

211 zamestnancov. 

 

2.1.3  Poslanie 

 

Pozornosť, ktorá je venovaná výrobku či už od začiatočnej fázy projektovania, 

výberu prvotných surovín, až po balenie, snahy a veľké finančné zdroje (viac ako 10% 

ročného obratu firmy je investovaných do prieskumu a vývoja) sú skutočným 

potvrdením autentickej a nepodmienenej lásky ku zvieratám. Je nemysliteľné pripustiť 

kompromisy pri výbere prvotných surovín a je nutné používať len netoxické materiály, 

objaviť vhodné technické a štylistické riešenia, ktoré v každom prípade zabránia vzniku 

ublížení na zvieratách. Toto sú nepísané zákony, ktoré platia pre všetky výrobné oblasti 

talianskej spoločnosti Ferplast. 

Jej poslanie je predovšetkým poskytovanie kvalitných výrobkov pre našich 

zákazníkov, vytvárať hodnoty pre akcionárov a obohacovať život domácich miláčikov. 

 

2.1.4  Stratégia a ciele podniku 

  

Predpokladaný výrobný program na ďalšie roky na Slovensku bude i naďalej 

zameraný na tradičný sortiment výroby spoločnosti FERPLAST, t.j. na chov a pohodlie 

domácich „miláčikov“. FERPLAST SLOVAKIA je zameraný hlavne na kovovýrobu a 

spracovanie plastov. Tieto dve výrobné odvetvia budú dominantné i pre najbližšie roky. 

Plánujeme rozšírenie sortimentu výroby o dizajnovo nové výrobky, ako i 

zvýšenie efektívnosti výrobného procesu vyšším stupňom automatizácie a robotizácie. 

Materská spoločnosť sa v rámci výrobného programu neustále venuje inovácii a každý 

rok prináša na trh nové výrobky s vyššou kvalitou a dizajnom. Zvyšovanie kvality a 
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inovácia sú základnou filozofiou, z ktorej vychádza výrobný program spoločností 

Ferplast. 

 

2.1.5  Riziká 

 

Potenciálnym rizikom je paradoxne skutočnosť, že základná stratégia celej 

skupiny Ferplast je postavená na aspekte kvality a inovácií, teda rozhodujúcim prvkom 

konkurencieschopnosti nie je nízka cena. Vyššia cena môže spôsobiť aj to, že časť 

zákazníkov z nižšej a strednej príjmovej skupiny uprednostní lacnejšie, i keď podstatne 

nekvalitnejšie produkty dovážané z Ázie resp. iných krajín.  
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2.2  Analýza účtových výkazov 

 

 

V tejto kapitole som sa zaoberal s analýzou jednotlivých účtovných položiek 

pomocou časových radov, regresnej analýzy a programu MS Excel. Snažil som sa 

vybrať tie položky z účtov, ktoré sú pre podnik dôležité a tvoria značný podiel z celku. 

Hodnoty som zobrazil najprv v tabuľkách a ďalej pomocou grafov som zobrazil reálnu 

situáciu a prognózu na ďalšie obdobie. Vypočítal som hodnoty absolútnej diferencie, 

koeficienta rastu, priemernú hodnotu a index determinácie. Vždy som sa pokúšal 

vyrovnať hodnoty s najvhodnejšou krivkou trendu.  

 

2.2.1  Analýza celkových aktív 

 

 Ako prvé som si vybral analýzu celkových aktív (resp. pasív), kde údaje som 

vyčítal zo súvahy, absolútnu diferenciu som vypočítal pomocou vzorca 1.1, koeficient 

rastu som vypočítal podľa vzorca 1.4. Hodnoty v 3. a 4. stĺpci sú vyjadrené v tisícoch 

EUR. 

Tabuľka 1: Analýza celkových aktív 

Rok Poradie 
Celkové 
aktíva 

Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 19571 - - 

2005 2 27155 7584 1,3875 

2006 3 31769 4614 1,1699 

2007 4 30854 -916 0,9712 

2008 5 28342 -2511 0,9186 

2009 6 28524 182 1,0064 

2010 7 28440 -84 0,9971 

Priemer 27808 1478 1,0751 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Celkové aktíva (resp. pasíva) podniku sa pohybujú okolo 27 807 tisíc EUR, 

ktoré sa v priemere zvyšujú o 1 478 tisíc EUR ročne, čo je zhruba 1,0751 krát. 

Výsledky som vyjadril graficky. 
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Graf 1: Analýza celkových aktív – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 2: Analýza celkových aktív – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Z grafu č. 2 je zrejmý rast celkových aktív (resp. pasív) v rokoch 2005 a 2006 

kým v ďalších rokoch klesá až v rokoch 2009 a 2010 stagnuje okolo 1,00. 
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Graf 3: Vyrovnanie celkových aktív 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Pomocou vzorca 1.16 index determinácie je 0,4973 a pomocou programu MS 

Excel som vyrovnal hodnoty logaritmicky. Funkcia je nasledovná:  

y = 4085,4ln(x) + 22832 a index determinácie ( podľa 1.16) I² = 0,4973. 

Prognóza na ďalšie obdobie – celkové aktíva by sa mali pohybovať 31 až 32 miliónov 

EUR. 

 

2.2.2  Analýza tržieb za predaj vlastných výrobkov 

 

 Ďalšia položka, ktorú som si vybral, sú tržby z predaja dlhodobého majetku 

a materiálu. Absolútnu diferenciu som vypočítal pomocou vzorca 1.1, koeficient rastu 

som vypočítal podľa vzorca 1.4. Hodnoty v 3. a 4. stĺpci sú vyjadrené v EUR. 
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Tabuľka 2: Analýza tržieb 

Rok Poradie 

Tržby z 
predja DM 

a mat. 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2005 2 50023 - - 

2006 3 154750 104727 3,0936 

2007 4 117838 -36912 0,7615 

2008 5 109748 -8090 0,9313 

2009 6 103787 -5961 0,9457 

2010 7 190649 86862 1,8369 

Priemer 121133 28125 1,5138 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tržby podniku sa pohybujú okolo 121 133 EUR, ktoré sa v priemere zvyšujú 

o 28 125 EUR ročne, čo je zhruba 1,5138 krát. Výsledky som vyjadril graficky. 

 

Graf 4: Analýza tržieb – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Graf 5: Analýza tržieb – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 Tržby za predaja boli druhé najvyššie v roku 2006, potom klesali až do roku 

2010, kde zrástli až na 190 649 EUR.  

 

Graf 6: Vyrovnanie tržieb 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podľa vzorca 1.16 index determinácie je 0,4013 a pomocou programu MS Excel 

som vyrovnal hodnoty kvadraticky. Funkcia podľa kvadratického trendu (vzorec 1.8) je 

nasledovná: y = 65398x
0,4912

 a index determinácie ( podľa 1.16) I² = 0,5064. 

 Keď sa tržby z predaja budú vyvíjať podľa tejto regresnej krivky, dá sa 

očakávať,  že v roku 2011 dosiahnu 170 089 EUR a v roku 2012 nad 181 619 EUR. 
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2.2.3  Analýza výrobnej spotreby 

 

 Výrobná spotreba tvorí najväčšiu časť nákladov, preto som sa rozhodol o jej 

analýzu. V nasledujúcej tabuľke č. 3 sú porovnané hodnoty jednotlivých rokov 

absolútna diferencia (vzorec 1.1) a koeficient rastu (vzorec 1.4), v 3. stĺpci sú uvedené 

hodnoty v tisícoch EUR. 

 

Tabuľka 3: Analýza výrobnej spotreby 

Rok Poradie 
Výrobná 
spotreba 

Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2005 1 6413 - - 

2006 2 10 077 3664 1,5713 

2007 3 9 484 -593 0,9412 

2008 4 8 593 -891 0,9060 

2009 5 7 057 -1536 0,8213 

2010 6 8 246 1188 1,1684 

Priemer 8312 366 1,0816 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Výrobná spotreba sa pohybovala okolo 7 234 tisíc EUR v priemere, ročne rástla 

o 1 247 tisíc EUR čo znamená 2,2977 krát. 

 

Graf 7: Analýza výrobnej spotreby – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 8: Analýza výrobnej spotreby – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 Výrobná spotreba bola podpriemerná v roku 2005, ale v roku 2006 zrástla nad 

10 miliónov EUR a ďalších rokoch začala klesať. 

 

Graf 9: Vyrovnanie výrobnej spotreby 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Krivku výrobnej spotreby som vyrovnal logaritmicky, funkcia je y = 3381,7ln(x) 

+ 3115,3 a index determinácie (vzorec 1.16) je I² = 0,5495. 

Prognóza výrobnej spotreby na rok 2011 by sa mala dosahovať 10,14 miliónov EUR 

a v roku 2012 až 10,54 miliónov EUR. 
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 2.2.4  Analýza výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 

 

 Ako jedna z najdôležitejších časti výsledovky som si zvolil analýzu výsledku 

hospodárenia. V nasledujúcej tabuľke č. 4 sú porovnané hodnoty jednotlivých rokov 

absolútna diferencia (vzorec 1.1) a koeficient rastu (vzorec 1.4). 

 

Tabuľka 4: Analýza výsledku hospodárenia za účt. obdobie 

Rok Poradie 

Výsledok 
hosp.za učt. 

obdobie 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 -145 854 - - 

2005 2 221 536 367390 - 

2006 3 2 084 014 1862478 - 

2007 4 -497 710 -2581724 - 

2008 5 418 001 915711 - 

2009 6 371 697 -46304 - 

2010 7 2 834 329 2462632 - 

Priemer 755145 496697 - 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Priemerný hospodársky výsledok za posledných 7 rokov je 755 145  EUR ročne 

 

Graf 10: Analýza výsledku hospodárenia za účt. obdobie – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Z grafu č. 11 je zrejmé, že podnik bol stratový v rokoch 2004 a 2007. V rokoch 

2006 a 2010 podnik dosiahol značný zisk, kým v ostatných rokoch výsledok 
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hospodárenia bola podpriemerná. Koeficient rastu som nepočítal kvôli negatívnym 

výsledkom hodnôt, ktoré sú spôsobené nárastom a poklesom v danom intervale. 

 

Graf 11: Vyrovnanie výsledku hospodárenia za účt. obdobie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Na vyrovnanie výsledku hospodárenia som použil polynomickú regresnú krivku. 

Funkcia y = 235,14x
2
 - 1181,2x + 1101,6 a index determinácie (vzorec 1.16) je I² = 

0,8403. Z grafu vidno, že výsledok hospodárenia za rok 2006 nie je zobrazený. V tomto 

roku podnik dosiahol väčšie tržby a výnosy, ako v ostatných rokoch, z toho dôvodu som 

odstránil túto odľahlú hodnotu, aby výsledky neskresľoval a aby som vedel hodnoty 

vyrovnať. Výška výsledku hospodárenia v roku 2011 by mala byť 4,35 miliónov EUR a 

v roku 2012 mala byť 6,7 miliónov EUR,  keď časový rad bude pokračovať 

v podobnom trende.  
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2.3  Analýza ekonomických ukazovateľov 

 

 

 V tejto kapitole som sa zaoberal s analýzou ekonomických ukazovateľov. Ako 

som už spomínal, v podniku ešte nebola nikdy vykonaná finančná analýza, takže 

ukazovatele som vybral podľa vlastných vedomostí a skúseností. Takisto, ako 

v predchádzajúcej kapitole, som vypočítal hodnoty absolútnej diferencie, koeficienta 

rastu, priemernú hodnotu v tabuľke. Výsledky som zobrazil graficky s pomocou 

programu MS Excel. Súhrn a prognózu som uviedol na konci jednotlivých podkapitol. 

 

2.3.1  Analýza likvidity 

 

 Pre ďalšiu analýzu som si vybral bežnú likviditu , alebo likviditu 3. stupňa. 

Tento ukazovateľ je dôležitý pre finančnú analýzu a finančné zdravie podniku. Údaje 

som získal zo súvahy 2004 až 2010. Výpočty sú podľa vzorca (2.3) v tabuľke č. 5 

 

Tabuľka 5: Bežná likvidita 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obežné aktíva 3757618 4786995 6780754 5403604 5090422 7671309 9339188 

Krátkodobé záväzky 8956516 6574985 7089491 5907754 6545442 5132001 2442383 

Bežná likvidita 0,4195 0,7281 0,9565 0,9147 0,7777 1,4948 3,8238 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Doporučené hodnoty by boli 1,5 – 2, ktorú firma dosiahla až v roku 2009 a 2010. 

V predchádzajúcich rokoch podnik mal problémy s platobnou schopnosťou. 

 

Tabuľka 6: Analýza bežnej likvidity 

Rok Poradie 
Pohotová 
likvidita 

Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 0,370571 - - 

2005 2 0,380123 0,0096 1,0258 

2006 3 0,550136 0,1700 1,4473 

2007 4 0,45266 -0,0975 0,8228 

2008 5 0,262664 -0,1900 0,5803 

2009 6 0,846932 0,5843 3,2244 

2010 7 2,455495 1,6086 2,8993 

Priemer   0,7598 0,3475 1,6666 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 V tabuľke č. 6 sú vypočítané hodnoty absolútnej diferencie (vzorec 1.1) 

a koeficient rastu (vzorec 1.4) a ďalej sú hodnoty zobrazené graficky. 

 

Graf 12: Analýza bežnej likvidity – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 13: Analýza bežnej likvidity – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Bežná likvidita sa pohybovala okolo 0,7598 v priemere, ročne rástla o 0,3475 čo 

znamená 1,6666 krát. 
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Graf 14: Vyrovnanie bežnej likvidity 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Hodnota bežnej likvidity bola vyrovnaná pomocou polynomickej regresnej krivky. 

Funkcia y = 0,1471x
2
 - 0,7636x + 1,4147 a index determinácie (vzorec 1.16) je I² = 

0,8195. Výška bežnej likvidity v roku 2011 by mala byť 5,3 a v roku 2012 mala byť 

6,45 , keď časový rad bude pokračovať v tomto  trende.  

 

2.3.2  Analýza rentability 

 

 V tejto kapitole som sa zaoberal s rentabilitou tržieb ROS, ktorá súvisí 

so ziskovosťou podniku a má vysokú vypovedaciu schopnosť. Výsledky v tabuľke č. 7 

sú vypočítané hodnoty obdobia 2004 až 2010 podľa vzorca (2.4). 

 

Tabuľka 7: Rentabilita tržieb 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk 0 221536 2084014 0 418001 371697 2834329 

Tržby za predaj tovaru 2722 926940 1275642 1343358 3494430 3230317 3639986 

Rentabilita tržieb 0,0000 0,2390 1,6337 0,0000 0,1196 0,1151 0,7787 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 Z tabuľky je zrejmé, že v rokoch 2004 podnik nedosiahol zisk, lebo to bol prvý 

rok podniku pôsobenia na trhu, ale podobná situácia sa stala aj v roku 2007. Tento 

ukazovateľ nám vlastne udáva, že koľko zisku pripadá z tržieb podniku. 

Tabuľka 8: Analýza rentability tržieb 

Rok Poradie 
Rentabilita 

tržieb 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 0,0000 - - 

2005 2 0,2390 0,2390 - 

2006 3 1,6337 1,3947 - 

2007 4 0,0000 -1,6337 - 

2008 5 0,1196 0,1196 - 

2009 6 0,1151 -0,0046 - 

2010 7 0,7787 0,6636 - 

Priemer   0,4123 0,1298 - 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Absolútnu diferenciu som vypočítal pomocou vzorca (1.1). Koeficient rastu som 

zase nepočítal kvôli negatívnym výsledkom hodnôt. Môžeme skonštatovať, že 

priemerná hodnota ukazovateľa je 0,4123 , ktorá ročne rastie asi o 0,1298 , čo je asi 

31,5 %-ný  rast ročne. 

 

Graf 15: Analýza rentability tržieb – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 16: Vyrovnanie rentability tržieb 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Na vyrovnanie hodnôt som použil polynomickú regresnú krivku. Hľadaná 

funkcia je nasledovná y = 0,0547x
2
 - 0,2786x + 0,3547 a index determinácie (1.16) je I² 

= 0,7005. V tomto prípade som nezapočítal hodnotu z roku 2006, lebo je to tiež odľahlá 

hodnota. Ako som už spomínal, v tomto roku boli tržby netradične vysoké. Prognóza na 

rok 2011 je hodnota 1,08 a na 2012 je 1,62 ak daný trend pokračuje. 

 

2.3.3  Analýza zadlženosti 

 

 Zadlženosť, ako takú, je veľmi dôležité sledovať v podniku, hlavne keď sa jedná 

o mladý podnik. Zadlženosť predstavuje pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi 

podniku. Táto hodnota by mala byť čo najmenšia. V tabuľke č. 9 sú uvedené výsledky 

zadlženosti alebo debt ratio podľa vzorca (2.5). 

 

Tabuľka 9: Celková zadlženosť 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové záväzky 8967736 16319226 18848968 18419803 15492313 15330558 12578319 

Celkové aktíva 19570769 27155082 31769103 30853514 28342372 28524022 28440499 

Celková zadlženosť 0,4582 0,6010 0,5933 0,5970 0,5466 0,5375 0,4423 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 



 50 

  

Ako vidno z tabuľky č. 10, zadlženosť v roku 2004 bola 45,82 %,  ktorá zrástla 

v roku 2005 na 60% a stagnovala až do roku 2007 , až kým začala klesať až do roku 

2010 , kde bola 44,23 %. 

 

Tabuľka 10: Analýza celkovej  zadlženosti 

Rok Poradie 
Celková 

zadlženosť 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 0,4582 - - 

2005 2 0,6010 0,1427 1,3115 

2006 3 0,5933 -0,0077 0,9873 

2007 4 0,5970 0,0037 1,0062 

2008 5 0,5466 -0,0504 0,9156 

2009 6 0,5375 -0,0092 0,9833 

2010 7 0,4423 -0,0952 0,8229 

Priemer 0,5394 -0,0027 1,0045 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 V priemere mal podnik zadlženosť 53,94 % , ktorá v priemere klesala asi 

o 0,003 ročne, to znamená 1,0045 krát. Absolútna diferencia podľa vzorca (1.1), 

koeficient rastu podľa vzorca (1.4). 

 

Graf 17: Analýza celkovej  zadlženosti– absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 Z grafu je vidno, že porovnanie zadlženosti v jednotlivých rokoch sa  v priemere 

nemení, značné rozdiely sú len na začiatku a na konci obdobia. Z toho vyplýva, že 

koeficient rastu sa v priemere nachádza okolo 1,000. 

 

 

Graf 18: Analýza celkovej  zadlženosti– koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Vyrovnanie hodnôt som robil s polynomickou regresnou krivkou, funkcia y = 

0,0026x
3
 - 0,047x

2
 + 0,2237x + 0,2903 , index determinácie I² = 0,9013 (1.16) Keď 

vývoj celkovej zadlženosti pokračuje v tomto trende, tak prognóza na ďalšie obdobie by 

bola 0,4031 v 2011 a 0,392 v 2012. 
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Graf 19: Vyrovnanie celkovej  zadlženosti 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

2.3.4  Analýza koeficientu samofinancovania 

 

 Koeficient samofinancovania je vlastne opakom celkovej zadlženosti a udáva, 

do akej miery je podnik schopný kryť svoje potreby vlastnými zdrojmi.  V tabuľke č. 11 

sú uvedené výsledky, koeficient samofinancovania je vypočítaný podľa vzorca (2.6). 

 

Tabuľka 11: Koeficient samofinancovania 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastný kapitál 10603034 10832338 12916351 12425578 12843575 13185613 15854921 

Celkové aktíva 19570769 27155082 31769103 30853514 28342372 28524022 28440499 

Koeficient 
samofinancovania 0,5418 0,3989 0,4066 0,4027 0,4532 0,4623 0,5575 

 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 V ďalšej tabuľke č. 12 je uvedená absolútna diferencia podľa vzorca (1.1), 

koeficient rastu podľa vzorca (1.4) 
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Tabuľka 12: Analýza koeficientu samofinancovania 

Rok Poradie 
Koeficient 

samofinancovania 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 0,5418 - - 

2005 2 0,3989 -0,1429 0,7363 

2006 3 0,4066 0,0077 1,0192 

2007 4 0,4027 -0,0038 0,9906 

2008 5 0,4532 0,0504 1,1252 

2009 6 0,4623 0,0091 1,0201 

2010 7 0,5575 0,0952 1,2060 

Priemer 0,4604 0,0026 1,0162 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Koeficient samofinancovania  za obdobie 2004 a 2010 bol v priemere 46,04 % , 

ročne rástla o 0,0026, alebo 1,0162 krát. Nasleduje grafické zobrazenie výsledkov. 

Hodnoty nad 40 % znamenajú priaznivú finančnú situáciu podniku  

 

Graf 20: Analýza koeficientu samofinancovania – absolútna diferencia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 21: Analýza koeficientu samofinancovania – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Priemer absolútnej diferencie aj kolíše okolo nuly a priemer koeficient rastu zase 

okolo hodnoty 1,000. V rokoch 2006 až 2009 sa pohyboval koeficient rastu  okolo 

priemeru, len v roku 2008 mala väčší rast. 

 

 Ďalej v grafe č. 20 je vidno vyrovnanie hodnôt a prognóza na budúce obdobie. 

 Graf 22: Vyrovnanie koeficientu samofinancovania 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 Hodnoty som vyrovnal s polynomickou krivkou, funkcia y = -0,0026x
3
 + 

0,047x
2
 - 0,2239x + 0,7098 a index determinácie (1.16) je I² = 0,9011 . Podľa prognózy 

v roku 2011 by hodnota mala dosiahnuť 0,5954 a v 2012 0,6063. 

 

2.3.5  Analýza aktivity 

 

 V tejto kapitole som sa zaoberal v prvom rade s ukazovateľom doby obratu 

zásob, ktorá je globálnym ukazovateľom aktivity a udáva počet obrátok. V tabuľke č. 13 

sú vypočítané hodnoty z obdobia 2004 a 2010 podľa vzorca (2.7). Hodnoty doby obratu 

zásob sú uvedené v počtu dňoch. 

 

Tabuľka 13: Doba obratu zásob 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zásoby 438591 2287692 2880568 2729403 3371167 3324852 3341929 

Tržby/360 20891 42157 42442 39580 41943 43198 55337 

Doba obratu zásob 20,99 54,27 67,87 68,96 80,37 76,97 60,39 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 V ďalšej tabuľke č. 14 som zobrazil absolútnu diferenciu (1.1) a koeficient rastu 

(1.4) a výberový priemer. Výsledky sú uvedené od roku 2005, lebo v roku 2004 boli 

tržby veľmi nízke. 

Tabuľka 14: Analýza doby obratu zásob 

Rok Poradie 
Doba obratu 

zásob 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 21 - - 

2005 2 54 33,2712 2,5847 

2006 3 68 13,6057 1,2507 

2007 4 69 1,0880 1,0160 

2008 5 80 11,4151 1,1655 

2009 6 77 -3,4064 0,9576 

2010 7 60 -16,5763 0,7846 

Priemer 61,4036 6,5662 1,2932 

 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Priemerná doba obratu je 61,4 dní, ktorá ročne klesala o 6,5662 dní a 1,2932krát. 
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Graf 23: Vyrovnanie doby obratu zásob 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Hodnoty som vyrovnal som s polynomicky, funkcia y = -3,4313x
2
 + 34,284x - 

6,3809 a  index determinácie (1.16) I² = 0,9576. Keď sa nemení trend doba obratu zásob 

v roku 2011 by bola 65,47 a v roku 2012 by bola 48,28 dní. 

 

 

2.3.6  Analýza Altmanovho indexu 

 

 Ohľadne súhrnných ukazovateľov som vypočítal Altmanov index, ktorá udáva 

finančné zdravie podniku, a pomocou neho môžeme rozhodnúť, či podnik môže 

zbankrotovať, alebo nie. V tabuľke č. 15 sú vypočítané hodnoty pre jednotlivé obdobie, 

vzorec (2.8). 

 

Tabuľka 15: Altmanov index 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

x1*0,717 -0,2656461 -0,08201 -0,071472 -0,09875 -0,051337 0,044947 0,200557 

x2*0,847 -0,0074526 0,008158 0,065599 -0,01613 0,0147483 0,013031 0,099658 

x3*3,107 -0,0073628 0,008368 0,067112 -0,01197 0,0191619 0,013754 0,100793 

x4*0,42 0,12079234 0,064973 0,068526 0,067458 0,8290289 0,860087 1,260496 

x5*0,998 0,38427956 0,055889 0,480938 0,46182 0,5327561 0,545197 0,700462 

Altmanov index 0,214587 0,05718 0,72159 0,36757 0,915102 0,99134 1,76984 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 Z výsledkov je zrejmé, že hodnoty indexu sú príliš nízke na začiatku 

sledovaného obdobia, ale postupne sa zlepšuje, okrem roku 2007, kde zase klesla. Na 

konci obdobia sa tento ukazovateľ vyšplhal až na hodnotu 1,76984 , čo je dobrý 

výsledok oproti hodnotám v minulosti. Hoci je to ešte „šedá zóna“, ale podľa mojej 

mienky sa tento výsledok bude stále zlepšovať. 

 V ďalšej tabuľke č. 16 sú vypočítané hodnoty absolútnej diferencie 

(1.1), koeficient rastu (1.4) a výberový priemer pre Altmanov index pre obdobie 2004 – 

2010. 

Tabuľka 16: Analýza Altmanovho indexu 

Rok Poradie 
Altmanov 

index 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2004 1 0,2146 - - 

2005 2 0,0572 -0,1574 0,2664 

2006 3 0,7216 0,6644 12,6207 

2007 4 0,3676 -0,3540 0,5094 

2008 5 0,9151 0,5475 2,4896 

2009 6 0,9913 0,0762 1,0833 

2010 7 1,7698 0,7785 1,7853 

Priemer 0,7196 0,2592 3,1258 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Výsledky je možné interpretovať takto: Altmanov index v priemere ročne 

vzrástol asi o 0,256, čo znamená asi 3,126 krát. Priemerná hodnota indexu bola asi 0,72. 

Nasleduje grafické zobrazenie výsledkov z tabuľky. 

Graf 24: Analýza Altmanovho indexu – absolútna diferencia  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 25: Analýza Altmanovho indexu – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Z grafu č. 25 je jednoznačné, že najväčší nárast hodnoty ukazovateľa došlo 

v roku 2006, až v ďalších rokoch tento nárast mal menšiu tendenciu. 

Graf 26: Vyrovnanie Altmanovho indexu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Altmanov index som sa snažil vyrovnať s lineárne (1.7). Funkcia y = 0,2403x - 

0,2415 a index determinácie I² = 0,7952 podľa vzorca (1.16) Keď sa trend nemení, tak 

v roku 2011 bude hodnota 1,68 a v roku 2012 môže dosiahnuť hodnotu 1,92. 
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2.3.7  Analýza indexu IN 05 

 

 Ako poslednú z ukazovateľov som vypočítal index IN 05, ktorý je sústavný 

ukazovateľ a pomocou neho môžeme posúdiť finančnú situáciu podniku. V tabuľke č. 

17 sú zobrazené hodnoty pre jednotlivé obdobie 2005 až 2010, vypočítané podľa vzorca 

(2.9). Výsledky z roku 2004 som vynechal z výpočtov, kvôli strate v tomto roku a lepšej 

analýze. 

 

Tabuľka 17: Index IN 05 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

k1*0,13 0,21631912 0,219109 0,217752 0,237828 0,2418779 0,29394 

k2*0,04 1,55209302 1,734337 -0,155057 0,133661 0,7205525 3,513377 

k3*3,97 0,032388 0,260427 -0,064042 0,058551 0,0517331 0,395643 

k4*0,21 0,0117366 0,100997 0,096982 0,111879 0,1144914 0,147097 

k5*0,09 0,06552555 0,086081 0,08232 0,069993 0,1345319 0,344142 

Index IN 05 1,878062 2,40095 0,17796 0,61191 1,263187 4,6942 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Z výsledkov je vidno, že podnik v rokoch 2007 a 2008 netvoril hodnotu, ale 

v rokoch 2006 a 2010 výsledky hodnôt boli uspokojivé. 

 Ďalej v tabuľke č. 18 je vypočítaná absolútna diferencia podľa vzorca 

(1.1), koeficient rastu podľa vzorca (1.4) a výberový priemer pre index IN 05 pre 

obdobie 2005 – 2010. 

 

Tabuľka 18: Analýza indexu IN 05 

Rok Poradie 
Index IN 

05 
Absolútna  
diferencia 

Koeficient 
rastu 

t i yi ∆ yt kt 

2005 1 1,8781 - - 

2006 2 2,4010 0,5229 1,2784 

2007 3 0,1780 -2,2230 0,0741 

2008 4 0,6119 0,4340 3,4386 

2009 5 1,2632 0,6513 2,0643 

2010 6 4,6942 3,4310 3,7162 

Priemer 1,8377 0,5632 2,1143 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Priemerná hodnota indexu bola 1,8377, ročne sa zvyšovala asi o 0,5632, to 

znamená asi 111 %. Graficky som zobrazil výsledky. 
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Graf 27: Analýza indexu IN 05 – absolútna diferencia  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Hodnota absolútnej diferencie bola podpriemerná v rokoch 2006 až 2008, až 

kým v roku vstúpila nad priemer a v roku 2010 vzrástla prudko. 

Graf 28: Analýza indexu IN 05  – koeficient rastu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Koeficient rastu sa držal pod priemerom do roku 2008 kde prudko vzrástol, 

v roku 2009 klesol asi na úroveň priemeru a v roku 2010 zase vzrástol. 
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Graf 29: Vyrovnanie indexu IN 05 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Hodnoty som vyrovnal polynomickou regresnou krivkou. Funkcia y = 0,465x
2
 - 

2,9375x + 5,0672, index determinácie I² = 0,7525. Prognóza na rok 2011 7,2897 a 2012 

11,3272. 
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2.4  Zhodnotenie a návrh na zlepšenie 

 

 V tejto poslednej kapitule by som chcel zhodnotiť situáciu a zosumarizovať 

jednotlivé výsledky a stanoviť návrhy pre manažérov podniku. Hodnoty niektorých 

ukazovateľov sú dosť nízke a nemajú vypovedaciu schopnosť v roku 2004, lebo podnik 

bol nový na trhu, preto som aj často nebral do úvahy výsledky z tohto obdobia. 

  

 Celkové aktíva podniku v roku 2004 boli 19,5 mil. EUR, a rástli až do roku 2007 

na 31,7 mil. EUR, až v ďalších rokoch klesali a pohybovali sa okolo 28 mil. EUR. 

Hlavným dôvodom bolo zníženie stavu účtu samostatne hnuteľných vecí. 

 

 Tržby v roku 2005 boli okolo 50 tisíc EUR, ale sa zvýšili v ďalšom roku na 154 

tisíc EUR. Tento bol taký prvý väčší nárast, ale v ďalšom období začal klesať na 11 až 

10 tisíc EUR. V tomto období naň pôsobila aj hospodárska kríza. Hoci v roku 2008 sa 

otvorili cesty na nové trhy, z toho najdôležitejší bol Ruský trh, ktorý je doteraz stále 

aktívny. V roku 2010 podnik vstúpil na americký a kanadský trh, čo odzrkadľuje aj 

nárast tržieb na 190 tisíc EUR. V každom prípade by podnik mal vyhľadávať a skúmať  

nové trhy, lebo sa tam ukrývajú potenciálni zákazníci. 

 

 Výrobná spotreba prudko rástla do roku 2006 až na 10 mil. EUR, až v ďalších 

rokoch mierne klesala až na 8,2 10 mil. EUR v roku 2010. Účet, spotreba materiálu a 

energie tvoria najväčšiu časť nákladov. V každom prípade by sa podnik mal venovať 

sledovaniu tohto účtu. Ohľadom spotreby elektrickej energie v jednotlivých oddeleniach 

je dôležité, aby veľké stroje boli využité maximálne, to znamená, že by pracovníci mali 

pracovať pri strojoch bez obednej prestávky. Tiež by bol dôležitý nepretržitý chod 

strojov na tri pracovné zmeny a tým by nebolo potrebné zastavovanie a opätovné 

spúšťanie strojov. Toto by bol špeciálny prípad, kde by sa v pracovnej zmluve 

nestanovila jedna 30 minútová prestávka ale 3 x 10 minútové prestávky (podľa Zákon č. 

311/2001Z. Z. Zákonník práce §91 Prestávky v práci). V prípade, ak deň pracovného 

pokoja alebo sviatok padne na stred týždňa (utorok, streda alebo štvrtok), je možné si 

tento deň odrobiť (podľa Zákon č. 311/2001Z. Z. Zákonník práce §94 Dni pracovného 

pokoja). V takomto prípade pracovník má nárok na náhradné voľno alebo mu sa tento 
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deň vyplatí s 50 % -ným príplatkom (podľa Zákon č. 311/2001Z. Z. Zákonník práce 

§122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok). Ohľade spotreby materiálov je dôležitý 

vypracovanie plánu/harmonogramu pre údržbu strojov, vypočítanie potrebných mazív, 

olejov a náhradných dielov, aby sa takto predišlo náhodným väčším výdavkom.  

 

 Hospodársky výsledok bol stratový v roku 2004 a činil 145 tisíc EUR. Toto nie 

je až takým veľkým problémom, nakoľko v tomto roku bol podnik založený. Ďalšia 

strata sa vykazuje v roku 2007 (497 tisíc EUR) a je dôkazom existujúceho problému. 

Hlavným dôvodom pre stratu bola napríklad vyššia hodnota odpisov a opravných 

položiek a tak isto nárast/pokles kurzových strát/ziskov. Výsledky z roku 2010 sú už 

uspokojivejšie, vtedy podnik dosiahol zisk až 2,8 mil. EUR, čo do tej doby najvyššou 

dosiahnutou hodnotou. 

 

 Z hľadiska likvidity podniku, ukazovateľ v rokoch 2004-2008 bol pod hodnotou 

1,5 čo znamená, že podnik mal vysoké krátkodobé záväzky a nízke obežné aktíva 

a takto sa mohol dostať do platobnej neschopnosti. Tento stav sa podarilo zmeniť v roku 

2009, keď bola hodnota 1,49 , a v roku 2010 hodnota dosiahla výšku 3,82. V tom 

období boli krátkodobé záväzky rekordne znížené. 

 

 Zadlženosť podniku sa pohybovala okolo 60% v rokoch 2005-2007, ale v roku 

2010 sa znížila na 44%, čo je dobrý výsledok. Dôvodom tejto zmeny je zníženie 

celkových záväzkov podniku. Tieto hodnoty by sa mali optimálne pohybovať od 40% 

do 70%, pričom nad 70% môže nastať problém ohľadne vysokých cudzích zdrojov, ale 

tento podnik nepatrí do tejto skupiny. Na druhej strane koeficient samofinancovania  sa 

pohybuje v rozpätí 40 až 55%, čo je tiež priaznivý výsledok. To znamená, že podnik je 

schopný kryť si svoje potreby z vlastných zdrojov. 

 

 Priemerná doba obratu zásob trvala asi 62 dní, čo je o niečo dlhšie ako 

akceptovaná hranica (v roku 2008 bola najvyššia 80 dní), optimálna hodnota, ktorú 

akceptujú dodávateľsko-odberateľských vzťahy je maximálne 60 dní (čo sa dosiahlo 

v roku 2010). Tento výsledok by bol lepší, keby sa zvýšili tržby alebo znížili zásoby. 

Podnik by mal znížiť celkové zásoby, ktoré sa skladajú z materiálu, polohotových 

výrobkov a hotových výrobkov. Materiál na sklade by sa mohol znižovať 
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s modifikáciou parametrov ako je napríklad povinná zásoba a kritické množstvo. 

Ďalším spôsobom by bolo objednanie a nákup materiálu len v takom množstve, v akom 

zodpovedá zákazke, a je spotrebovaný, aby takto nestál na sklade. Zo strany 

polohotových a hotových výrobkov by bolo možné ich redukovanie napríklad tým, že sa 

tieto objednávky vytvoria v momente, keď je možné ich spracovanie/predaj, aby 

zbytočne nestáli na sklade hotových výrobkov, a aby neboli v nich viazané peniaze. 

Konkrétne riešenie pre zníženie stavu zásob spočíva v riadení nákupných položiek. Tu 

by sa mali parametre v informačnom systéme nastaviť správne. Na základe týchto 

parametrov sa po skončení MRP sa odsúhlasujú a zadávajú objednávky pre materiál. 

Riešenie spočíva v tom, že sa musí nastaviť, alebo prehodnotiť nastavené množstvo 

parametrov ako „objednávať násobky (multiple quantity)“. Tu sa zvyčajne nastavujú 

hodnoty, ktoré sú štandardné množstvá materiálov v jednom balení (t.j. množstvo 

v kartóne, v kontajneri alebo na palete). Je dôležité, aby sa toto množstvo znížilo na 

najnižšiu úroveň, kde sa to dá, lebo niektoré množstvá nemôžeme meniť kvôli 

dodávateľsko-odberateľským zmluvám. Pri položkách, u ktorých sú už nastavené tieto 

parametre, treba prehodnotiť a znížiť o 5 alebo 10 násobok, podľa konkrétneho 

materiálu. V prípade, ak ide o väčšie a drahšie položky, tu by sa mohlo nastaviť 

množstvo na 1 kus (napríklad elektronické komponenty a súčiastky). Ďalší parameter, 

ktorý je dôležitý je „poistná zásoba (safety stock)“, ktorú tiež treba znížiť. Poistná 

zásoba slúži pre pokrytie odchýlok od plánu. V našom prípade by bolo rozumné znížiť 

o asi o polovičku pri väčšine položiek, a v niektorých prípadoch až vynulovať, kde 

hodnota parametra „priebežná doba úrovne (lead time) je nízka. V našom prípade je 

nízka, kde je nastavené 9 pracovných dní, v ostatnom prípade je vysoká, 25 pracovných 

dní. Ďalší parameter je „minimálne objednávacie množstvo (minimal reorder quantity)“. 

V tomto prípade by sa tiež dalo prehodnotiť situáciu a znížiť o 2 až 10 násobok. Po 

takto prehodnotených a prednastavených parametroch by mohla klesnúť hodnota zásob 

v budúcnosti až o 30%. 

 

 Altmanov index nám udáva, že podnik bol v pásme bankrotu od 2004 až do 

2009, hodnoty ukazovateľa sa vyvíjali veľmi malým tempom. V roku 2010 sa podnik 

dostal do šedej zóny. Hodnota by mala dosiahnuť 2,9 aby podnik prosperoval. 
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 Firma z pohľadu indexu IN 05 v rokoch 2007 až 2009 dosahovala nízku 

hodnotu, čo mohla zapríčiniť i čiastočne hospodárska kríza, ale v ostatnom období bola 

hodnota nad 1,6 , čo znamená, že podnik tvoril hodnotu a bola malá pravdepodobnosť 

na to, aby zbankrotovala. 

 

  Z hľadiska zníženia nákladov by podnik mohol znížiť počet certifikátov. 

Akvaristické produkty majú certifikát IMQ  (ohrievače a osvetlenia) a certifikát VDE 

majú čerpadlá. Podnik by mohol nechať iba certifikát VDE a aplikovať aj pre ostatné 

produkty a ukončiť zmluvu o certifikáte s IMQ. Takto by sa znížil aj počet auditov a 

inšpekcií z týchto inštitúcií, ktoré sa vykonávajú počas roka. 

 

Podnik chce dosiahnuť svoje vytýčené ciele, ku ktorým patrí, aby produktivita 

neklesla pod 100%, aby absencia zamestnancov bola do 4%, ďalej kvalifikácia a rast 

zamestnancov, zníženie stavu zásob na sklade, dostať sa na nové trhy a v neposlednom 

rade dosahovať zisk. Aby mohol podnik takto konať a fungovať, potrebuje vhodné 

meradlá, na základe ktorých bude môcť povedať, či skutočne dosahuje svoje ciele. Tieto 

meradlá môžu byť rôzne reporty, analýzy a ukazovatele, ktoré sa prezentujú denne, 

týždenne alebo mesačne kompetentné osoby, ktoré vedia zvážiť situáciu a vykonajú 

potrebné opatrenia. Podnik musí zabezpečiť, aby tento mechanizmus fungoval správne. 

 

 Pre ďalšie obdobie by bolo ešte možné vytvoriť makro pre lepšie praktické 

využitie tabuliek a grafov. Toto by slúžilo pre zautomatizovanie opakujúcich sa úloh 

v programe MS Excel. Makro je možné vytvoriť pomocou editora jazyka Visual Basic 

a v jazyku Microsoft Visual Basic, je možné napísať svoj vlastný skript makra. Po 

vytvorení je možné priradiť ho k nejakému objektu (napríklad tlačidlo), aby sa po 

kliknutí mohlo spustiť.  

 . 
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ZÁVER 

 

 Cieľom tejto práce bola analýza spoločnosti Ferplast Slovakia s. r. o. pomocou 

štatistických metód za obdobie 2004 až 2010. 

 

 V prvej teoretickej časti  boli uvedené všetky potrebné podklady pre bakalársku 

prácu, ide o časové rady, regresnú analýzu, finančnú analýzu a finančné ukazovatele. 

 

 V druhej časti bola opísaná spoločnosť a jeho história. Ďalej boli analyzované 

a porovnané jednotlivé položky súvahy, účtu zisku a strát za určité obdobie, vypočítané 

ukazovatele, zápis do tabuliek a ich grafické zobrazenie. 

 

 V poslednej časti som opísal možné východiská a riešenia pre zlepšenie 

momentálnej situácie. 

 

 Vypočítané ukazovatele zvyčajne udávali nízke hodnoty v prvých rokoch 

a začali rásť v ďalšom období ako napríklad bežná likvidita, doba obratu zásob 

a Altmanov index. Na druhej strane zadlženosť podniku mala klesajúcu tendenciu, čo je 

tiež pozitívum. Celkové aktíva po raste začali stagnovať v polovičke sledovaného 

obdobia až do konca obdobia. Ďalšie hodnoty zase stagnovali a začali rásť v ďalších 

rokoch, ako napríklad tržby alebo výrobná spotreba. Ostatné ukazovatele mali na 

začiatku sledovaného obdobia rastúci charakter, potom klesajúci a zase rastúci. Sem 

patrí výsledok hospodárenia, rentabilita tržieb alebo index IN05. 
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