






Abstrakt

Diplomová  práca  sa  zameriava  na  hodnotenie  finančnej  situácie  spoločnosti  TWIN 

CAR, s.r.o. v rokoch 2007 - 2010 pomocou vybraných ukazovateľov finančnej  analýzy. 

Zo zistených a vyhodnotených výsledkov podľa jednotlivých ukazovateľov finančnej 

analýzy budú vyvodené konkrétne návrhy a doporučenia na zlepšenie finančnej situácie 

a stability podniku  do budúcich rokov.  

Abstract

The diploma thesis focuses on the evaluation the financial situation of TWIN CAR, Ltd. 

in the years 2007 - 2010 using selected ratios of financial analysis. On the   finding   and 

evaluate the results according to various indicators of financial analysis will be drawn 

with concrete proposals and recommendations to improve the financial situation and the 

stability of the company in future years. 
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Úvod

Dnešná doba prináša vo svete podnikania tvrdý konkurenčný boj. Podnikateľské 

prostredie  sa  mení  každým  dňom  a  je  stále  ťažšie  a  ťažšie  vyrovnať  sa  so  stále 

prichádzajúcou  novou  konkurenciou.  Ak  sa  firma  chce  v  tomto  prostredí  udržať, 

dosahovať zisky a rozvíjať sa, musí sledovať všetky zmeny, ktoré v ňom nastávajú. 

Existuje mnoho zmien, ktoré firma nie je schopná ovplyvniť a preto je dôležité, aby sa 

firma  sústredila  na  predvídanie  možného  vývoja  trhu,  to  znamená byť  stále  o  krok 

vpredu  pred  konkurenciou,  musí  sa  naučiť  flexibilne  a  včas  reagovať  na  zmeny  v 

prostredí.  Na  základe  tejto  skutočnosti  by  mala  mať  každá  firma  svoju  skupina 

analytikov,  ktorá  by  sledovala  najnovšie  konkurenčné  trendy,  pretože  konkurenčné 

prostredie umožňuje prežiť iba firmám, ktoré dokonale ovládajú obchodnú aj finančnú 

stránku podnikania

V  súčasnosti  je  pre  podnikanie  hlavným  cieľom  zvyšovanie  tržnej  hodnoty 

podniku  a  majetku  pre  podnikateľa.  Všetky  činnosti  v  podniku  sa  plánujú  podľa 

dopredu  stanovených  stratégií  a  cieľov,  volia  sa  postupy  ako  tieto  ciele,  čo 

najefektívnejšie dosiahnuť podľa očakávaných výsledkov.

Finančná  analýza  názorným  spôsobom   poukazuje  za  pomoci  jej  metód 

na finančné zdravie podniku. Pri finančnej analýze nejde iba o stanovenie súčasného 

stavu, ale hlavne o určenie vývojových trendov v čase a odhaľovanie príčin, ktoré k 

tomu stavu viedli. Výsledky nám pomáhajú pripraviť podklady pre zlepšenie finančnej 

situácie spoločnosti, prispievajú k zaisteniu budúcej prosperity a k zlepšeniu plánovania 

cieľov    a konkurencieschopnosti danej spoločnosti do budúcnosti.

V  prvej  kapitole  diplomovej  práce   predstavíme  spoločnosť,  ktorú  budeme 

analyzovať.  Stanovíme si  ciele  diplomovej  práce  a  základné metódy použité  pri  jej 

spracovávaní. Definujeme si predmet a ciele podnikania spoločnosti. Na to aby sme sa, 

čo najlepšie zoznámili so spoločnosťou a mohli ucelene vyhodnotiť je fungovanie, sme 

spracovali Porterov model konkurenčného prostredia, SWOT analýzu a nakoniec  Slept 

analýzu. 

10



V druhej kapitole práce sa oboznámime s teoretickými poznatkami z literatúry, 

na základe ktorých vyhotovíme finančnú analýzu spoločnosti.  Ďalej budeme opisovať 

predmet  a  ciele  finančnej  analýzy,  jej  postup  a  používateľov.  Následne  prejdeme 

k  definovaniu  absolútnych  ukazovateľov  ako  je  horizontálna  a  vertikálna  analýza, 

pokračujeme  definíciou  rozdielových  ukazovateľov  ako  je  napríklad  čistý  pracovný 

kapitál  alebo  čisté  pohotovostné  prostriedky.  Ešte  Vás  zoznámime  s  analýzou 

pomerových ukazovateľov, z ktorej sme si vybrali tie najpoužívanejšie ukazovatele a to 

likvidita,  aktivita,  rentabilita  a  zadĺženosť.  Ku  koncu  kapitoly  si  popíšeme  analýzu 

sústav  ukazovateľov  ako  sú  napríklad  bankrotové  modely  Index  IN05,   Altmanov 

model „Z-skore“ alebo Tafflerov model. 

Tretia kapitola bude venovaná výpočtom jednotlivých ukazovateľov finančnej 

analýzy v praxi. Na to, aby sme lepšie pochopili a sprehľadnili  výsledky tejto finančnej 

analýzy, sme vytvorili grafy u vybraných ukazovateľov. Na konci tejto kapitoly nájdete 

súhrnné vyhodnotenie finančnej situácie podniku. 

 V  poslednej  kapitole  predkladáme  vlastné  navrhované  riešenia  k  zlepšeniu 

finančnej  situácie  spoločnosti  a  to  v  oblastiach  riadenia  pohľadávok,  marketingu, 

propagácie, navyšovania pracovných síl a dotácie na vzdelávanie zamestnancov. 

11



1 Hodnotenie súčasného stavu

                                               

1.1  Stanovenie cieľov diplomovej prace

Cieľom diplomovej práce  je zhodnoť finančnú situáciu spoločnosti TWIN CAR 

s.r.o. v rokoch 2007 - 2010. Pri hodnotení nám bude pomáhať vyhotovenie finančnej 

analýzy,  ktorá  bude  vytvorená  pomocou  zvolených  ukazovateľov   (absolútne, 

rozdielové,  pomerové  ukazovatele  a  sústavy ukazovateľov).   Na  základe  výsledkov 

finančnej analýzy a analýzy podnikateľského prostredia zhodnotíme finančnú situáciu 

spoločnosti TWIN CAR  s.r.o. v rokoch 2007 - 2010 a predložíme relevantné návrhy 

zlepšenie  finančnej  situácie,  stability  a  postavenia  spoločnosti  na  trhu.  Použité 

ukazovatele  finančnej  analýzy  budú  vychádzať  z  údajov  získaných  z  účtovných 

výkazov podniku a iných zdrojov. 

Hlavné ciele diplomovej práce

• analýza podnikateľského prostredia spoločnosti  TWIN CAR s.r.o.,

• vyhotovenie finančnej analýzy spoločnosti TWIN CAR s.r.o.,

• vyhodnotenie získaných výsledkov z finančnej analýzy spoločnosti,

• predloženie návrhu na zlepšenie finančnej situácie spoločnosti.

Postupnosť dosahovania cieľov

1. Analyzovanie  podnikateľského  prostredia  spoločnosti  pomocou 

Porterovho modelu konkurenčného prostredia, SWOT analýzy a analýzy 

vonkajšieho  prostredia  -  Slept  a  na  základe  zistených  skutočností 
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posúdenie  silných  a  slabých  stránok  podniku,  poukázanie  na  možné 

hrozby a príležitosti pre spoločnosť na trhu. 

2. Výpočet  vybraných  ukazovateľov  finančnej  analýzy  v  období  2007 

-2010  a  to:  horizontálnej  analýza,  vertikálnej  analýza,  rozdielových 

ukazovateľov,  pomerových  ukazovateľov  a  nakoniec  súhrnných 

ukazovateľov  ako je   Index IN05,  Altmanov model a Tafflerov model. 

3. Vyhodnotenie  získaných  výsledkov  finančnej  analýzy  spoločnosti, 

pričom každý  ukazovateľ  porovnáme s  doporučenými hodnotami,  na 

základe ktorých vytvoríme ucelený obraz o súčasnom finančnom  stave 

spoločnosti.

4. Na  základe  výsledkov  jednotlivých  ukazovateľov  finančnej  analýzy 

budeme  navrhovať  riešenia  ďalšieho  vývoja  a  cieľov  spoločnosti  do 

budúcnosti.

Prínosom  diplomovej  práce  bude  na  základe  zistených  a  vyhodnotených 

výsledkov finančnej  analýzy,  vyvodenie konkrétnych záverov a doporučení,  návrhov 

zmien vo finančnom riadení podniku a návrhov na zlepšenie finančnej situácie podniku.

 

1.2  Základné metódy použité pri spracovaní diplomovej práce

Pri  spracovávaní  tejto  diplomovej  práce  sa  budeme  opierať  a  využívať 

nasledovné metódy.

1.2.1 Pozorovanie

Základom akejkoľvek výskumnej  metódy je pozorovanie.  Je to  cieľavedomé, 

plánovité  a  systematické  sledovanie  určitých  skutočností.  Výsledkom  je  popis 

skutočností a jej vysvetlenie. 1

1  SYNEK, M.  SEDLÁČKOVÁ, H. VÁVROVÁ, H.  Jak spát diplomové a jiné práce. 2002.  s. 18.
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1.2.2 Porovnávanie

Pri porovnávaní zisťujeme rovnaké či rozdielne stránky u dvoch alebo viacerých 

rôznych  predmetov,  javov  či  úkazov.   Porovnávacie  metódy  môžeme  použiť  pri 

získavaní poznatkov a faktov, tak i  pri ich spracovávaní. Porovnávanie je základnou 

metódou hodnotenia. 2

1.2.3 Analýza a syntéza

Analýza je  myšlienkové rozloženie  skúmaného predmetu,  javu alebo situácie 

na jednotlivé časti,  ktoré sa stávajú predmetom ďalšieho skúmania.  Hlbšie  poznanie 

častí umožní lepšie spoznať jav ako celok. 

Syntéza  je  myšlienkové  spojenie  jednotlivých  častí  do  celku.  Pri  syntéze 

sledujeme vzájomne podstatné súvislosti medzi jednotlivými zložkami javu a tým lepšie 

a hlbšie poznávame jav ako celok. Analýza a syntéza tvorí neoddeliteľnú jednotu, oba 

tieto postupy sa  prelínajú a doplňujú. 3

1.2.4 Indukcia a dedukcia

Indukcia  znamená  vyvodzovanie  všeobecného  záveru  na  základe  mnohých 

poznatkov  o jednotlivostiach.  Induktívne  úsudky  umožňujú  prísť  k podstate  javov, 

stanoviť ich zákonitosti.  Dedukcia je taký spôsob myslenia, pri ktorom od obecnejších 

záverov, tvrdení a úsudkov prechádzame k menej obecným. Indukcia a dedukcia spolu 

úzko  súvisia.  Indukciou  dospievame na  základe  skúmania  jednotlivých  javov  praxe 

k teoretickému zovšeobecňovaniu,  naopak teoretické  závery si  dedukciou  overujeme 

v praxi. 4

2  SYNEK, M.  SEDLÁČKOVÁ, H. VÁVROVÁ, H.  Jak spát diplomové a jiné práce. 2002.  s. 19.
3 SYNEK, M.  SEDLÁČKOVÁ, H. VÁVROVÁ, H.  Jak spát diplomové a jiné práce. 2002.  s. 20.
4 SYNEK, M.  SEDLÁČKOVÁ, H. VÁVROVÁ, H.  Jak spát diplomové a jiné práce. 2002.  s. 22.
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1.2.5 Matematické a štatistické metódy

Matematické a štatistické metódy umožňujú presné vyjadrenie javov a vzťahov 

medzi nimi, a to univerzálnym matematickým jazykom. Použitie matematických metód 

vo výskume  spočíva  vo vyjadrovaní  ekonomických  hypotéz  matematickými 

formuláciami,  ktoré  sa  podrobia  matematickým  operáciám.  Štatistika  zhromažďuje 

a utrieďuje ekonomické dáta, kvantifikuje javy a pracuje s pravdepodobnosťou. 5

1.2.6 Analógia a abstrakcia

Metóda analógie  sa  opiera  o metódu porovnávania.  Predstavuje  myšlienkový 

postup, pri ktorom na základe zistenej zhody, niektorých znakov dvoch alebo viacerých 

rôznych predmetov alebo javov, usudzujeme za približnú zhodu i u niektorých ďalších 

znakov  týchto  predmetov  či  javov.  Analógia  poskytuje  orientáciu  pri  skúmaní 

neznámych javov. 

Abstrakcia je myšlienkové oddelenie nepodstatných vlastností javu od vlastností 

podstatných, čo umožňuje zistiť obecné vlastnosti a vzťahy. Je to metóda, ktorá nám 

pomáha pri utváraní vedeckých pojmov, kategórií a pri formulácii vedeckých zákonov. 6

5 SYNEK, M.,  SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ, H.  Jak spát diplomové a jiné práce. 2002. s. 20.
6  SYNEK, M.,  SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ, H.  Jak spát diplomové a jiné práce. 2002. s. 20-22.
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1.3  Stručná charakteristika spoločnosti 

Názov spoločnosti: TWIN CAR  s. r. o.

Sídlo spoločnosti: Pribinova 3, 940 01 Nové Zámky, Slovensko

Vlastník spoločnosti Ing. Dušan Demín – konateľ

Predmet činnosti: Nákup a predaj autosúčiatok - veľkoobchod, 

maloobchod 

Základný kapitál:          6 638,80 €

IČO: 359 431 14

DIČ: 202 203 823 8

1.3.1  História spoločnosti

Spoločnosť  Twin  Car  s.r.o.  bola  založená  v  roku  1992  ako  živnosť  na  Ing. 

Demína, ktorá sa zaoberala maloobchodným predajom autosúčiastok.  V roku 2002 sa 

veľkoobchod z pôvodného sídla presťahoval do nového objektu na Novozámockej 47 

v  Šuranoch  v  rozlohe  5  000  m2  už  s  konateľom  Ing.  Demínom,  kde  prebieha 

maloobchodný a veľkoobchodný  predaj. Spoločnosť otvorila v rok  2007 predajňu na J. 

Simora 13 v Nových Zámkoch, ktorá je strategicky umiestnená v blízkosti autoservisov 

a centra mesta. Postupne sa vybudovali k hlavnej budove  sklady s autosúčiastkami, 

olejmi a mazivami, puklicami, diskami a autobatériami.  Prvoradým cieľom dneška je 

zabezpečiť dodávky odberateľom pravidelne a včas. Ich dvanásť dodávkových vozidiel 

zabezpečuje  každé  dva  dni  rozvoz  do  maloobchodných  sietí  a  obchodov  po  celom 

Slovensku  a oblasť okolo Budapešti v Maďarsku.  Tovar spoločnosť nakupuje  u viac 

ako sto dodávateľov,  či  už v Českej  republiky,  Poľsku, Maďarsku, Nemecku,  Číny 

a  Thajwanu. Sortiment tvoria najmä náhradné diely pre vozidlá Škoda (autodoplnky, 

16



autokozmetika,  oleje,  autochémia).  Napriek  poklesu  kúpyschopnosti  obyvateľstva 

v dôsledku svetovej krízy sa darí udržať rast tržieb. 

1.3.2 Predmet podnikania

Medzi  predmet  podnikania  TWIN  CAR  s.r.o.  zahrňujeme  prevádzkovanie 

veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti.  Tvorí  ho nákup autosúčiastok a následný 

predaj do maloobchodných sietí alebo konečnému spotrebiteľovi. Spoločnosť funguje 

predovšetkým  ako  veľkoobchod  s  autosúčiastkami  a  príslušenstvom.  Objednávky 

od odberateľov prebiehajú cez obchodníkov, pričom každý z obchodníkov má určenú 

presnú trasu  svojho rozvozu.  Jeden deň obchodník  obtelefonuje  svojich  zákazníkov, 

pripraví si  faktúru,  skontroluje je si  vklade pripravený tovar  a na druhý deň vyráža 

na rozvoz.  Maloobchodná činnosť je prevádzkovaná v predajni  v  Nových zámkoch, 

ktorá  je  otvorená  denne  okrem  nedele,  zákazníci  sú  predovšetkým  z  okolitých 

autoservisov. Sortiment spoločnosti sa pohybuje okolo 15 000 položiek, každá položka 

je evidovaná   v skladovom hospodárstve, karta položky obsahuje, jeho nákupnú cenu, 

predajnú  cenu,  kto  ju  uskladnil  a  kto  ju  vyskladnil.  Týmto  sa  zabezpečuje  kvalita 

dodávaného tovaru.
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Obrázok 1: Organizačná štruktúra spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Zdroj: Vlastný  na základe interných údajov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.
 

Obrázok 2: Rozdelenie Slovenskej republiky podľa krajov

Zdroj: Mapa Slovenskej republiky. [online]. 2006 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z: 
http://www.unimarco.cz/page/2170.slovenska-republika/ 
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Ľudské zdroje

Ľudské zdroje predstavujú hybnú silu, motor, ktorý dáva do pohybu materiálne a 

finančné  zdroje.  Ľudské  zdroje  sú  to  najcennejšie,  čo  podnik  má.  Je  rozhodujúcim 

zdrojom pri konkurencieschopnosti podniku.  Spoločnosť si je vedomá, že starostlivosť 

a  vzdelávanie  o  zamestnancov  zohráva  vysokú  úlohu  vo  výkonnosti  zamestnancov. 

Spoločnosť začala tento rok za pomoci vládneho projektu školenia pre obchodníkov aj 

skladníkov.  Od  začiatku  júna  2010  prebehli  štyri  školenia.  Spoločnosť  dbá,  aby sa 

udržovali  dobré  medziľudské  vzťahy medzi  zamestnancami,  či  už športovými alebo 

spoločenským vyžitím. V poslednom roku nastalo mierne zvýšenie počtu zamestnancov. 

Vývoj  počtu  zamestnancov  zobrazuje  následná  tabuľka.  Momentálne  číslo  je  už 

upravené o uvoľnenie nadbytočných pracovníkov.

Tabuľka 1: Vývoj počtu a štruktúry zamestnancov 2007-2010

Rok
2007 2008 2009 2010

Ženy 3 5 5 6

Muži 13 13 14 16

Spolu 16 18 19 22
Zdroj: Vlastný na základe interných údajov spoločnosti TWIN CAR, s.r.o.

1.4  Analýza súčasného stavu firmy

1.4.1 Porterov model konkurenčného prostredia
 

Veľmi  užitočným  a  často  využívaným  nástrojom  analýzy  oborového  okolia 

podniku je   Porterov  model konkurenčného prostredia. Model vychádza s predpokladu, 

že strategická pozícia firmy pôsobiacej v určitom odvetví,   resp. na určitom trhu,  je 

predovšetkým určovaná pôsobením piatich základných faktorov:
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1. Vyjednávacia sila zákazníkov (Bargaining Power of Buyers) 

2. Vyjednávacia sila dodávateľov  (Bargaining Power of Suppliers) 

3. Hrozba vstupu nových konkurentov (Threat of Entry) 

4. Hrozba substitútov (Threat of Substitutes) 

5. Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu (Competitive Rivalry within 

Industry). 7

Obrázok 3: Porterov model konkurenčného prostredia

Zdroj:  Vlastný na základe podkladov z literatúry 

Vyjednávacia sila zákazníkov

Spočíva v nátlaku na spoločnosť, aby znížila ceny, ale pritom zachovala kvalitu. 

Zákazník  sa  snaží  pri  väčšom  odbere  znížiť  cenu.  Pre  niektorých  významných 

zákazníkov má spoločnosť TWIN CAR upravené ceny. Objavuje sa tu aj značne vysoký 

stupeň závislosti na existujúce distribučné kanály, keďže spoločnosť nakupuje väčšinou 

od výrobcov. Ďalšia zložka kanálu je rozvoz tovaru, ktorý je priamo závislí na konaní, 

7 Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. 2002. s.
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záujme a šikovnosti obchodníka. Je tu aj vysoká dostupnosť existujúcich náhradných 

produktov od iných spoločností.

Vyjednávacia sila dodávateľov

Do úvahy musíme brať všetkých dodávateľov, či sa už jedná do dodávateľ práce, 

služieb  a  tovaru.  V momentálnej  situácii  sa  vyjednávacia  sila  zamestnancov  znížila 

vplyvom hospodárskej krízy, po minulé roky bola vysoká zamestnanosť a zamestnanci 

používali  na  vedenie  firmy  rôzne  nátlakové  metódy  na  zvýšenie  finančného 

ohodnotenia.   V oblasti  vyjednávacej  sily  dodávateľ  sú  prítomné  pevné  distribučné 

kanály a existencia dobrých vzťahov, nedá sa povedať, že by spoločnosť bola závislá na 

jednom  konkrétnom  dodávatelia,  nakoľko  je  tu  prítomnosť  dodávateľov  s  veľmi 

podobným sortimentom tovaru a dodávatelia si túto skutočnosť uvedomujú.

Hrozba vstupu nových konkurentov

Na nešťastie existujú bariéry vstupu do odvetvia v dôsledku rôznych certifikátov 

na  tovar,  hlavne zo strany nemeckých značiek,  je  obtiažne ich  získať  aj  z  hľadiska 

konkurencie  ale  aj  finančných  prostriedkov.  Väčšina  konkurentov,ktorí  vstupujú 

do odvetvia nastavia ceny tovaru na nízkej úrovni, ktorej TWIN CAR nie je schopný 

konkurovať a samozrejme sa to týka aj ostatných pôvodných konkurentov,  podarí sa im 

rozbiť ceny  a po 3-4 mesačnej existencii zanikajú. V týchto chvíľach sa preukazuje 

lojalita  zákazníkov.   Dôležité  je  spomenúť  aj  hodnotu  značky,  pretože  spoločnosť 

dováža väčšinu tovaru z  Ázie, je táto cena neporovnateľne nižšia ako cena originálnych 

autosúčiastok, preto sa aj zákazníci, hlavne v dobe finančnej situácie, utiekajú ku  kúpe 

týchto  súčiastok.  Zo  strany  vládnej  politiky  nie  sú  príliš obmedzenia  vstupu  do 

odvetvia. V podstate vstup môže ovplyvniť daňová politika.
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Hrozba substitútov

Existencia  prouktov  mimo  spoločnosť,  zvyšuje  sklon  zákazníkov  prejsť  na 

aleternatývy. Substitúty sú produkty, ktoré na zákade jeho vlastností môžu alternatívne 

uspokojiť  potrebu  a  tým  nahradiť  ponúkané  produkty   spoločnosti.  Niektorí 

zo  zákazníkov  majú  tetndenciu  nahrádzať  originálny  tovar  lacnejšou  verziu,  či  už 

dovezené z Poľska alebo Ázie. Je to hľavne v dôsledku nižšej ceny substitútu, ale i 

napriek neporovnateľnej kvality.

Rivalitou firiem pôsobiacich na danom trhu

Medzi  najväčších  konkurentov  spoločnosti  patria:  Auto  Kelly   z  Českej 

republiky, Intercars z Poľska a Euro-vat zo Slovenska. Nevýhoda vzniká pre spoločnosť 

v súboji so spoločnosťou Euro-vat, ktorá sa zaoberá predajom olejov a mazív rovnako 

ako  spoločnosť  TWINCAR,  ale  konkurenčné  výhody spočívajú  v  kvalite  a  v  cene 

tovaru.  Technologický pokrok chráni  firmu pred konkurenciou.  Momentálne skupina 

IT  pracovníkov  pracuje  na  vytvorení  elektronického  obchodu,  respektíve  online 

obchodu. Spustenie obchodu je naplánované na august 2010.

1.4.2 SWOT analýza

SWOT analýza je založená na identifikáciu silných slabých stránok sledovaného 

podniku s najvýznamnejšími konkurentmi a ich príležitosťami a hrozbami.  8 Cieľom 

SWOT analýzy je určiť to, do akej miery sú súčasné stratégie firmy a jej špecifické silné 

a  slabé  miesta  relevantné,  a  schopné  sa  vyrovnať  so  zmenami,  ktoré  nastávajú  v 

prostredí. SWOT analýza resp. analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb 

pochádza  pôvodne  z  dvoch analýz.  SW analýza  vnútorného  prostredia  firmy (ciele, 

8 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007.  s. 87.  
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systémy, procedúry, firemné zdroje, materiálne prostredie...) a OT analýzy - príležitosti 

a hrozby, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia firmy.9 

Obrázok 4: SWOT Matica

Zdroj: Kheng Guan Toh, SWOT analýza business diagram. [online]. 2005  [cit. 2011-05-11].  
Dostupné z: http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=11849009&img_type=1

Silné stránky

• dobrá znalosť potrieb regiónu

• výhodná poloha firmy

• flexibilita firmy

• dobré vzťahy s dodávateľmi

• moderný prístup k technológii

• jasne definované kompetencie pracovníkov

• dobrá povesť 

• široký sortiment tovaru

• variácia tovaru

• po predajný servis

• kvalita za rozumnú cenu

9 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s.103.
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• ochota plniť nadpriemerné želania zákazníkov

• nízke skladovacie náklady

• kvalitne skladovaný tovar

• finančná stabilita

• organizácia školiacich  seminárov

Slabé stránky

• vstup nového konkurenta

• slabá propagácia spoločnosti

• neefektívne školenie personálu

• dlhodobá výuka zamestnancov

• slabý image firmy

• podpriemerné marketingové schopnosti

• nesúdržnosť kolektívu

• predĺžená doba dodávky

• marketing

Príležitosti

• referencie zákazníkov

• migrácia konkurenčných obchodníkov

• možnosť vstupu na nové trhy

• zlepšovanie úrovne servisu

• flexibilita plnenia požiadaviek zákazníkova

• rozšírenie skladovacích možností
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Hrozby

• rast konkurencie

• svetová hospodárska kríza

• platobná neschopnosť odberateľa

• sezónny predaj 

• odchod kľúčových obchodníkov

• nepriaznivá legislatíva

• slabý prehľad o konkurencii

• rast nákladov na pracovnú silu

• nedostatočné presadzovanie

• obmedzené skladovacie možnosti

• náročnosť skladovania určitého tovaru

1.4.3 Analýza vonkajšieho prostredia - SLEPT

Zmyslom analýzy vonkajšieho prostredia firmy všeobecne je identifikovať tie 

vonkajšie  faktory,  ktoré  môžu  ovplyvňovať  rozhodovanie  o  formulovanej  stratégii. 

Z  prirodzenej  podstaty  tejto  analýzy  vyplýva,  že  v  jej  výstupu  sú  predovšetkým 

generované  potenciálne  hrozby  a  príležitosti.  Analýza  býva  väčšinou  označovaná 

akronymom SLEPT62 podľa začiatočných písmen oblastí, ktoré by mali zahrňovať:

• sociálne faktory (Social),

• právne faktory (Legal),

• ekonomické faktory (Economical),

• politické faktory (Political),

• technologické faktory (Technological). 10

10  KEŘKOVSKÝ, M.,  DRDLA, M. Strategické řízení firemních informací.  2003. s. 104.
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Obrázok 5: Slept - analýza vonkajšieho prostredia 

Zdroj:  Vlastný na základe podkladov z literatúry 

Sociálne faktory 

Pozitívny vplyv na predaj autosúčiastok má rastúca vzdelanosť obyvateľstva a 

rast  životnej  úrovne,  pretože v minulosti  vlastnila slovenská rodina priemerne jedno 

auto,  v dnešnej dobre sú to dva automobily.  Každý chce vlastniť automobil, pretože 

žijeme v dobe a na základe toho, sa bude dopyt po automobiloch neustále zvyšovať. 

V Slovenskej republike nastal najväčší boom nákupu spotrebiteľov nových automobilov 

v roku 2009, čo výrazne ovplyvnilo dopyt po autosúčiastkach, pretože nové autá sa 

menej kazia ako ojazdené. Dá sa predpokladať, že tieto zakúpené automobily sa začnú 

kaziť v rokoch 2013 - 2014, čo by výrazne prispelo k zvýšeniu predaja. Dobrá spáva je, 

že slovenský občania nakupovali  hlavne značku Škoda, ktorej má spoločnosť TWIN 

CAR,s.r.o.  najväčšie  zastrešenie  autosúčiastok.   Problém vidíme,  že  tieto  nové autá 

chodia  na  prehliadky do autorizovaných autoservisov a  tým by sa  mala  spoločnosť 

TWIN  CAR  s.r.o.  snažiť  získať  do  svojich  kruhov  odberateľov,  čo  najviac  týchto 

autorizovaných autoservisov, aby tak vykryla tak zvané  hluché obdobie 2011 - 2013.
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Tabuľka 2: Demografický vývoj obyvateľstva  2007 - 2010

 Rok 2007 2008 2009 2010
Obyvateľstvo k 31.12 tis. osôb  5 401 5 412 5 425 5 435

Priemerný vek muži (roky) 36,34 36,61 36,84 37,09

Priemerný vek ženy (roky) 39,54 39,81 40,05 40,28
Zdroj: Vlastný na základe informácií zo ŠÚ SR 

Tabuľka 3: Ekonomická aktivita obyvateľstva  2007 - 2010 

Rok 2007 2008 2009 2010
Obyvateľstvo v produktívnom veku 

(Muži v tis.)
1 465,1 1 488,3 1 497,1 1 497,4

Obyvateľstvo v produktívnom veku 
(Ženy v tis.)

1 184,0 1 202,8 1 192,9 1 209,2

Zdroj:Ekonomická aktivita obyvateľstva. [online]. 2011  [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:  
http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg

Právne faktory

Vstup  Slovenskej  republiky  do  Európskej  únie  prinieslo  určité  výhody  aj 

nevýhody.  Za  výhodu  môžeme  považovať  možnosť  čerpania  dotácií  z  Európskeho 

sociálneho fondu, ktoré spoločnosť aktívne čerpá na podporu vzdelávanie a zvyšovania 

kvalifikácie  svojich zamestnancov.  Nevýhodou je  množstvo nových predpisov,  ktoré 

vstup  do  EÚ  priniesol.  Najhoršia  oblasť  predpisov  sa  týka  rôznych  certifikátov 

na autosúčiastky, ktorých zaobstaranie stojí nemalé peniaze. Na druhej strane sa tým 

zabraňuje  vstupu  na  trh  falzifikátov  resp.  napodobenín  z  krajín  Ázie.  Zároveň 

na  slovenský  trh  prichádza  k  voľnému  pohybu  tovaru,  čo  spôsobilo  vstup 

konkurenčných  tovarov  a  tiež  nových  konkurentov.   Uvádzame  niektoré  právne 

predpisy, ktoré ovplyvňujú činnosť spoločnosti TWIN CAR, s.r.o.:
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Obrázok 6:  Právne predpisy potrebné pre TWIN CAR s.r.o.

Zdroj:  Právne predpisy. [online]. 2011 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:  
/http://www.zakonypreludi.sk/zz/vybrane 

28



Ekonomické faktory

 Medzi ekonomické faktory môžeme radiť vývoj zahraničného  obchodu, vývoj 

hrubého domáceho produktu, mieru nezamestnanosti, mieru inflácie a vývoj minimálnej 

a  priemernej  mzdy  v  Slovenskej  republike.  Vývoj  týchto  ukazovateľov  ovplyvnila 

svetová finančná kríza, ktorá so sebou priniesla všeobecný pokles ekonomickej aktivity, 

pokles  HDP,  vyvolal  rast  nezamestnanosti  a  celkovú  stagnáciu  v  automobilovom 

priemysle.  Predaj autosúčiastok v spoločnosti TWIN CAR v roku 2008 zaznamenal 

citeľný pokles predaja a teda aj tržieb a tiež zvýšenú rivalitu medzi konkurenciou.

 

Graf 1: Vývoj zahraničného obchodu SR (2004-2010)

Zdroj:Vývoj zahraničného obchodu SR. [online]. 2011 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:  
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/
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Graf 2: Hrubý domáci produkt SR  (2004-2010)

Zdroj:Vývoj hrubého produktu SR. [online]. 2011 [cit. 2011-05-11].Dostupné z:  
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/

Graf 3:  Vývoj nezamestnanosti SR  (2004-2010)

Zdroj:Vývoj nezamestnanosti SR. [online]. 2011 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:  
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/
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Graf 4: Vývoj inflácie SR  (2004-2010)

 
Zdroj:Vývoj inflácie SR. [online]. 2011 [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:  
http://www.euroekonom.sk/ekonomika/ekonomika-sr/ekonomika-slovenska-2010/               

Tabuľka 4: Vývoj minimálnej mzdy a priemernej mzdy  (2007-2010)

Rok Minimálna 
mzda 

(Eur/mesiac)

Priemerná 
mzda

(Eur/mesiac)

Percentuálny nárast
minimálnej mzdy

Percentuálny nárast 
priemernej mzdy 

2007 268,87 668,72 6,17 6,87

2008 268,87 723,03 0 7,51

2009 295,5 744,5 9,01 2,88

2010 307,7 756,41 3,96 1,57
Zdroj: Vlastný na základe údajov  MPSVaR

Politické faktory

Politika ako táka priamo ovplyvňuje plánovanie a  riadenie každého podniku. 

Hlavným politickým faktorom je politická stabilita. Do nedávna sme mohli povedať, že 

Slovenská politika bola stabilná, čo sa ale tento rok s vládou Ivety Radičovej výrazne 

zmenilo. Vláde Ivety Radičovej bola vyslovená nedôvera na základe, ktorej sú na marec 
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2012  naplánované  predčasné  voľby.  Každopádne  je  táto  situácia  nepriaznivá  pre 

terajších aj budúcich investorov.  

Technologické faktory

Podľa  štúdie  Car  Innovation  2015,  tri  hlavné  technologické  trendy  rozvoja 

inovácií v súčasnosti  sú:

- inovácie v elektronických a elektrotechnických prvkoch automobilov – očakáva sa, že 

po roku 2015 bude rast  inovácií  6 % ročne.  K týmto inováciám môžeme zaradiť aj 

inovácie softvéru, polovodičov, prvkov na palubnej doske a ďalšie elektronické prvky v 

automobiloch.  Zvýši  sa  tlak  na  optimalizáciu  nákladov  a  štandardizáciu  prvkov.

-  zvýši  sa  prepojenie  elektronických  funkcií  v  automobiloch,  čo  znamená  prechod 

od  jednoduchých,  jednotlivých  inovácií  (single  innovation,  napr.  xenónové  svetlá, 

zapaľovanie,klimatizácia,  diaľkové  otváranie  dverí,  trojbodové  bezpečnostné  pásy) 

k inováciám systémov (system innovation, napr. EPS-electronic power steering, APS-

adaptive  power  steering,  EMB-electro-mechanical  braking,  ACC-adaptive  cruise 

control,  PSS-predictive  safety  systems  ainé).  Jedným  z  príkladov  tohto  vývoja  je 

napríklad systém Mercedes-Benz PRE-SAFE, ktorý prepája existujúce systémy, ako sú 

senzory  nárazov,  ESP-Electronic  Stability  Program,  riadenie  sedadiel,  riadenie 

bezpečnostných pásov a riadenie posuvnej strechy a ďalších prídavných bezpečnostných 

senzorov.

- najdôležitejšími témami pre inovácie (single innovation) v súčasnosti sú znižovanie 

emisií, efektívnosť spotreby paliva, hmotnosť automobilov s novými konceptmi pohonu 

automobilov a ich architektúry. 11

11 Ing. Vladimír Švač, PhD.  [online]. 2011 [cit. 2011-05-02]  Dostupné z : http://www.autopriemysel.sk/index.php?
option=com_content&task=view&id=203&Itemid=115
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2 Teoretické východiská práce

V  tejto  kapitole  sa  budeme  definovať  pojmom  finančná  alalýza  a  jej 

jednotlivými metódami. 

2.1  Predmet a cieľ finančnej analýzy

Finančná analýza spracováva ekonomický úsek v podniku a patrí k základným 

vedomostiam  každého  finančného  manažéra.  Tvorí  každodennú  súčasť  jeho  práce, 

pretože  závery  a  poznatky  finančnej  analýzy  slúžia  pre  strategické  a  taktické 

rozhodovanie o investíciách a financovaní, ale aj pre reporting vlastníkom, veriteľom a 

iným záujemcom. Za výsledky finančnej analýzy zodpovedá spolu s výročnou správou 

spravidla finančný riaditeľ. 12

Finančná  analýza  podniku  je  poňatá  ako  metóda  hodnotenia  finančného 

hospodárenia  podniku,  pri  ktorej  sa  získané  dáta  triedia,  agregujú,  pomerujú  medzi 

sebou navzájom,  kvantifikujú  sa  vzťahy medzi  nimi,  hľadajú  sa  kauzálne  súvislosti 

medzi  dátami a  určuje  sa  ich vývoj.  Finančná analýza je  zameraná na identifikáciu 

problémov, silných a slabých stránok. 13

Finančná analýza má svoj zmysel z časového pohľadu v dvoch rovinách: Prvou 

rovinou je, že sa obzeráme do minulosti a máme šancu hodnotiť, ako sa firma vyvíjala 

až do súčasnosti.  Druhou rovinou je fakt, že finančná analýza nám slúži ako základ 

pre finančné plánovanie vo všetkých časových rovinách. 

K  základným cieľom finančného riadenia  podniku je  možné  zaradiť  hlavne 

dosahovanie finančnej  stability,  ktorú je  možné hodnotiť  pomocu dvoch základných 

kritérií  a  to  schopnosť  vytvárať  zisk  a  zaistenie  platobnej  schopnosti  podniku.14  

Podstatou finančnej analýzy je splnenie dvoch základných funkcií:  preveriť 

12 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.  2007.  s. 31. 
13 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 3.   
14 RUČKOVÁ, P. Finanční analýza.  2011. s. 10.
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finančné zdravie podniku (ex post analýza) a vytvoriť základ pre finančný plán (ex ante 

analýza).15 

Ciele finančnej analýzy podniku 

• posúdenie vplyvu vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku,

• analýza doterajšieho vývoja podniku,

• komparácia výsledkov analýzy v priestore,

• poskytnutie informácií pre rozhodovanie do budúcnosti,

• analýza variánt budúceho vývoja a výber najvhodnejších variánt,

• interpretácia výsledkov vrátane vývoja vo finan. plánovaní a riadení podniku. 16 

2.1.1 Postup finančnej analýzy

Postup pri spracovávaní finančnej analýzy sa bude mierne odlišovať v závislosti 

na jej internom či externom spracovaní. Pri externom spracovávaní je dôležité zistiť 

informácie o samotnej  spoločnosti,  predmetu  činnosti,  stratégii,  počtu zamestnancov 

atď..  17 Postup finančnej  analýzy  pozostáva   z  týchto  logicky  a  chronologicky 

súvisiacich a nadväzujúcich etapách:

 

1. Vypočítajú  sa  finančné  pomerové,  absolútne  a  rozdielové  ukazovatele 

za analyzovaný podnik.

2. Podnikové  ukazovatele  sa  porovnajú  s  priemernými  ukazovateľmi 

za príslušný odbor podnikania.

3. Skúma sa vývoj podnikových ukazovateľov v čase.

15 RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. 2011. s. 21.
16    SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s. 4.   
17 KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. 2010. s 59. 
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4. Analyzujú  sa  vzájomne  vzťahy  medzi  pomerovými  finančnými 

ukazovateľmi.

5. Navrhnú sa opatrenia na budúce obdobie. 18

2.1.2 Používatelia finančnej analýzy

Informácie, ktoré sa týkajú finančného stavu podniku, sú predmetom záujmu nie 

len manažérov, ale i veľa ďalších subjektov prichádzajúcich tak, či onak do kontaktu 

s daným podnikom. Užívatelia finančnej analýzy sú jednak externé a jednak interné. 

Externí užívatelia

• investori,

• banky a jej veritelia,

• štát a jeho orgány,

• obchodní partneri,

• manažéri,

• konkurencia.

Interní užívatelia

• manažéri,

• odbori,

• zamestnanci.

Investori

Investori,  ktorí  sú  pre  podnik  poskytovatelia  kapitálu,  sledujú  informácie 

ofinančnej  výkonnosti  podniku  z  dvoch  dôvodov.  Prvým  je  získanie  dostatočného 

množstva  informácií  pre  rozhodovanie  o  prípadných investíciách  v  danom podniku, 

18 VLACHYNSKÝ, K.  a kol. Podnikové financie.  1997. s. 298-299.   
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pozornosť sa sústreďuje na mieru rizika a výnosu spojených s vloženým kapitálom. 

Druhým dôvodom je získanie informácií  ako podnik nakladá s zdrojmi, ktoré investori 

do podniku vložili. 

Banky

Záujem  banky  o  informácie  získané  z  finančnej  analýzy  vyplývajú  hlavne 

z predpokladu, že spoločnosť už je v pozícii dlžníka voči banke alebo žiada o úver. 

Banka  v  pozícii  veriteľa  sa  z  väčšej  časti  na  základe  výkazov  rozhoduje,  či  úver 

spoločnosti  poskytne,  prípadne  jej  tieto  informácie  poskytujú  možnosť  reakcie  na 

zhoršujúci sa stav dlžníka – to pre prípad, že už je dlžníkovi poskytnutý úver.

Štát

Štát zameriava pozornosť na kontrolu správnosti vykázaných daní. Štátne orgány 

využívajú informácie o podnikoch  pre rôzne štatistické vyšetrovania, kontrolu podniku 

so  štátnou  majetkovou  účasťou,  rozdelovanie  finančnej  výpomoci  napr.  dotácie, 

subvencie  a  získavanie  prehľadu o finančnom stavu podniku,  ktorému boli  v  rámci 

verejnej súťaže zverené štátne zákazky.

Obchodní partneri

Obchodných  partnerov  môžeme  rozdeliť  na  dodávateľov  a  odberateľov. 

Pozornosť  dodávateľov  smeruje  predovšetkým  k  schopnosti  podniku  hradiť  svoje 

záväzky,  sledujú hlavne solventnoť,  likviditu a zadĺženosť.  Odberatelia majú záujem 

o priaznivú finančnú situáciu dodávateľa. Ide predovšetkým o tých odberateľov, ktorých 

možnosti nákupu pri prípadnom bankrote dodávateľského podniku sú do značnej miery 

obmedzené. 
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Konkurencia

Konkurentov väčšinou   sa  zaujíma o ceno-tvorbu, ziskovú maržu a rentabilitu. 

Ďalej  sa  tiež  spravidla  zaujímajú  o  stav  zásob.  Potom  tieto  údaje  porovnávajú  s 

vlastnými údajmi.

Manažéri

Manažéri  využívajú  výstupy  finančnej  analýzu  pre  operatívne  i  strategické 

finančné  riadenie  podniku.  Z  hľadiska  prístupu  k  informáciám  majú  tie  najlepšie 

predpoklady  pre  spracovanie  finančnej  analýzy,  pretože  disponujú  i  s  tými 

informáciami, ktoré nie sú verejne dostupné. Manažéri majú spravidla pravdivý obraz 

finančnej situácie a spravidla ju využívajú k svojej každodennej práci. Ide o to, aby 

každá činnosť bola podriadená základnému cieľu a to podniku.

Zamestnanci

Zamestnanci  podniku  majú  prirodzený  záujem  o  prosperitu,  hospodársku  a 

finančnú stabilitu svojho podniku. Ide o perspektívu a istou zamestnania, o možnostiach 

v oblasti mzdovej a sociálnej. 

Odbory
Sledujú spravidla informácie o zisku a z toho potom pramenia rôzne požiadavky 

na zmeny spoločenských zmlúv. V prípade, že sa spoločnosti  nedarí, mierni očakávanie 

členov odborového zväzu. 19

2.1.3 Zdroje finančnej analýzy

Kvalita informácií,  ktorá podmieňuje úspešnosť finančnej analýzy, do značnej 

miery závisí na použitých vstupných informáciách. Mali by byť nie len kvalitné, ale 

19 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2007. s.33-34.  
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zároveň aj komplexné. Je nutné podchytiť pokiaľ je možné, všetky dáta, ktoré by mohli 

akýmkoľvek  spôsobom  skresliť  výsledky  hodnotenia  finančného  zdravia  firmy. 

Základné dáta sú totiž najčastejšie čerpané z účtovných výkazov. 

Účtovné výkazy sa dajú rozdeliť do dvoch základných častí:  účtovné výkazy 

finančné a účtovné výkazy vnútropodnikové. Finančné účtovné výkazy sú externými 

výkazmi, pretože poskytujú informácie hlavne externým užívateľom. Vnútropodnikové 

účtovné  výkazy nemajú  právne  záväznú  úpravu  a  vychádzajú  z  vnútorných  potrieb 

každej  firmy,  avšak využitie  týchto vnútropodnikových informácií  vedie k spresnení 

výsledkov a umožní eliminovať frekvenciu riziko  odchýlky od skutočnosti. 20

Preto, aby sme mohli úspešne začať spracovávať finančnú analýzu, sú dôležité 

základné účtovné výkazy:

• rozvaha,

• výkaz ziskov a strát,

• výkaz cash flow. 21  (viz. príloha č.1 )

2.3  Analýza absolútnych ukazovateľov

2.3.1  Horizontálna analýza

Táto analýza    preberá priamo dáta, ktoré sú získané najčastejšie z účtovných 

výkazov, prípadne z výročných správ. Vedľa sledovaných zmien absolútnej hodnoty dát 

v čase, sa zisťuje tiež ich relatívna  (percentuálna)  zmena. Zmeny týchto položiek sa 

sleduje po riadkoch, horizontálne.  22

Horizontálne  analýza  sa  bežne  používa  k  zachyteniu  vývojových  trendov 

v štruktúre majetku  a kapitálu podniku. 23

20 RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 21.
21 RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 21.
22 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s. 13.   
23  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s. 15.  
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Horizontálna analýza sleduje vývoj položiek účtovných výkazov v čase, hodnotí 

stabilitu a vývoj z hľadiska primeranosti vo všetkých položkách, silu vývoja. Je možné 

ju robiť dvoma základnými spôsobmi:

•  relatívny rast hodnoty položky rozvahy alebo VZaS, t.j. pomerujeme hodnotu 

v období n k hodnote v období minulom (n-1), a tým vykonávame podielovú 

analýzu.

• absolútny  rast  hodnoty  položky  rozvahy  alebo  VZaS,  t.j.  sledujeme  rozdiel 

položky v období n a n-1, a tým vykonávame rozdielovú analýzu.24

 

 
Absolútnazmenav= bežnéobdobie−predchádzajúceobdobie

predchádzajúceobdobie * 100 25

2.3.2  Vertikálna analýza

Pri vertikálnej analýze sa posudzujú jednotlivé  komponenty majetku a kapitálu, 

takzvanú štruktúru aktív a pasív podniku. Zo štruktúry aktív  a pasív je zrejmé, aké je 

zloženie  hospodárskych  prostriedkov  potrebných  pre  výrobné  a  obchodné  aktivity 

podniku  a  z  akých  zdrojov  boli  zaobstarané.  Na  schopnosti  vytvárať  a  udržovať 

rovnovážny stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku.  26

 Vertikálna  analýza  spočíva  v  tom,  že  sa  na  jednotlivé  položky  finančných 

výkazov pozerá v relácii k nejakej veličine. Pokiaľ hľadaný vzťah označíme Pi  potom 

formalizovaný výpočet je následujúci:

        Pi= Bi
∑ Bi

27

kde:

24    SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s.152.
25 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 14.   
26  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 17. 
27  KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. FA- krok za krokem. 2008. s. 13.
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Bi  znamená veľkosť položky bilancie

∑Bi  znamená sumu položiek v rámci určitého celku. 

Cieľom vertikálnej analýzy je určiť:

1. podiel jednotlivých majetkových zložiek na celkových aktívach,

2. podiel jednotlivých zdrojov financovania na celkových pasívach,

3. podiel jednotlivých položiek výsledovky na tržbách. 28 

2.4  Analýza rozdielových  ukazovateľov

2.4.1 Čistý pracovný kapitál

Je najčastejším užívaným ukazovateľom vypočítaným ako rozidel medzi medzi 

celkovými  obežnými  aktívami  a  celkovýmy krátokodobými  dlhmi.   Aby sme zistili 

príčiny zmeny ČPK,  je  treba  analyzovať  prítoky a  odtoky,  teda  cash flow,  ktorý  je 

tentokrát  koncipovaný   na  bázi  fondu  finančných prostriedkov.  29 Základná  rovnica 

pre výpočet čistého pracovného kapitálu pozostáva z :

ČPK = obežný majetok - krátkodobé záväzky

alebo

ČPK = (vlastný kapitál + dlhodobé pohľadávky) - stále aktíva.30

Zmenu  ČPK  za  určité  obdobie,  ktorá  má  vplyv  na  finančnú  situáciu 

(predovšetkým likviditu) podniku, môžeme vypočítať zo vzťahu:

28     SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s.152.

29  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 36.
30 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2001. s.64.
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∆ČPK = ČPK(K) - ČPK(P) , kde 

P = stav na začiatku sledovaného obdobia

K = stav na konci sledovaného obdobia 31

Sledujeme zmenu ČPK z pozície aktív, potom prírastky ČPK predstavuje:

• akýkoľvek rast položiek krátkodobých aktív v rozvahe (OA+)

• akýkoľvek pokles položiek krátkodobých záväzkov firmy (OP-)

Ak  sa  sledujú  zmeny  ČPK  z  pozície  pasív,  môžeme  rozlíšiť,  ktorá  položka 

rozvahy bola medzi dvoma obdobiami zdrojom finančného fondu a ktorá vyvolala jeho 

užitie. 32

2.4.2 Čisté pohotovostné prostriedky

Čisté pohotovostné prostriedky sa používajú pre sledovanie okamžitej likvidity. 

Peňažný finančný fond predstavuje rozdiel medzi potovovými peňažnými prostriedkami 

a  okamžite  splatnými  záväzkami.   Najvyšší  stupeň  likvidity  vyjadruje  fond,  ktorý 

do pohotovostných peňažných prostriedkov zahrňuje iba hotovosť a peniaze na bežných 

účtoch.  Menej prísna modifikácia zahrňuje i peňažné ekvivalenty. 33

Obratový cyklus peňazí = doba obratu zásob + doba obratu pohľadávok - doba 

          splatnosti krátkodobých záväzkov 34

2.4.3 Čistý peňažno-pohľadávkový finančný fond

Predstavuje strednú cestu medzi oboma zmienenými rozdielovými ukazovateľmi 

likvidity. Pri výpočte sa zlučujú z OA zásoby alebo aj nelikvidné pohľadávky a od takto 

31  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 36.
32   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   s. 35-37.  
33   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. s. 38.  
34  SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s 172.
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upravených  aktív  sa  odčítajú  krátkodobé  záväzky.   Pri  analýze  zmeny  peňažne- 

pohľadávkového fondu sa vychádza  zo:  

 ∆F = F (K) - F (P) 
35

alebo

Čistý peňažný majetok = (Obežný majetok - zásoby) - Krátkodobé záväzky 36

2.5  Analýza pomerových ukazovateľov

Finančné pomerové ukazovatele charakterizujú vzájomný vzťah medzi dvoma 

alebo  viacerými  absolútnymi  ukazovateľmi  pomocou  ich  podielov.  Najčastejšie 

vychádza  z  účtovných  dát.  Údaje  zistené  z  rozvahy  majú  charakter  stavových 

ekonomických  veličín.  Údaje  z  výkazu  Ziskov  a  strát  charakterizujú  výsledkami 

činnosti  za  určité  obdobie.  Pomerové  ukazovatele  sú  najobľúbenejšou  a 

najrozšírenejšou metódou FA. Dôvod, ktorý viedol k širokému používaniu pomerových 

ukazovateľov je skutočnosť, že:

• umožňujú spracovávať analýzu časového vývoja finančnej situácie danej firmy,

• sú vhodným nástrojom priestorovej analýzy, to je porovnanie viacerých 

podobných firiem navzájom, 

• môžu byť používané ako vstupné údaje matematických modelov umožňujúcich 

popísať závislosť medzi javmi, 

• klasifikovať stavy, hodnotiť riziká i predvídať budúci vývoj. 37

 

35   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s. 38 - 39.   
36     SUVOVÁ, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1999. s.622.
37   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s. 55.   
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2.5.2 Ukazovatele likvidity

Charakterizujú schopnosť podniku dostávať svojich záväzkov. Úzko naväzujú 

na ukazovatele finančnej závislosti. Uvádzame nasledovné rozdelenie:

Bežná  likvidita  ukazuje,  koľkokrát  pokrývajú  obežné  aktíva  krátkodobé 

záväzky. 

Bežnálikvidita= obežnáaktíva
krátkodobézáväzky  38

Doporučené hodnoty pre bežnú likviditu sú 1,8-2,5.39

Pohotová likvidita, v snahe odstrániť nevýhody predchádzajúceho ukazovateľa 

vylučuje z obežných aktív  zásoby a ponecháva v čitateľovi iba peňažné prostriedky, 

krátkodobé pohľadávky, pretože by skresľovali výsledok.

Pohotoválikvidita= obežnéaktíva−zásoby
krátkodobézáväzky

40

Doporučená hodnota pohotovej likvidity sa pohybuje v intervalu 1-1,5.41

Okamžitá likvidita meria schopnosť podniku hradiť práve splatné dlhy. 

Okamžitálikvidita= finančnímajetok
krátkodobézáväzky

Doporučená hodnota by sa mala pohybovať na úrovni 0,2-0,5.42

38     SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 66.  
39   SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s.163. 
40    SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 67.  
41  SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s 163.
42  SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s.163. 
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2.5.3 Ukazovatele aktivity

 Merajú ako efektívne podnik hospodári so svojimi aktívami. Ak ich má viac, 

než je účelné, vznikajú mu zbytočné náklady a tým i nízky zisk. Ak ich má nedostatok, 

potom  sa  musí  vzdať  veľa  potenciálne  výhodných  podnikateľských  príležitostí   a 

prichádza  o výnosy, ktoré mohol získať. 43

Poznáme nasledovné vzorce pre výpočet ukazovateľov aktivity:

Obrat celkových aktív, ktorý udáva počet obrátok za daný časový interval. Ak 

je  intenzita  využívania  aktív  podniku  nižšia  ako  počet  obrátok  celkových  aktív 

zistených ako  pomer, mali by byť zvýšené tržby alebo odpredané niektoré aktíva. 

Obratcelkovýchaktív= ročnétržby
aktíva

Obrat stálych aktív je prevrátený ukazovateľ relatívnej viazanosti stálych aktív.

Obratstálychaktív= ročnétržby
stáleaktíva

Obrat  zásob je  nazývaný  ako  ukazovateľ  intenzity  využitia  zásob  a  udáva, 

koľkokrát je v priebehu roka každá položka zásob podniku predaná a znovu uskladnená. 

Obratzásob= ročnétržby
zásoby

 44

Doba obratu zásob udáva priemerný počet dní, po ktorých sú zásoby viazané 

v podnikaní do doby ich spotreby alebo do doby ich predaja. U zásob výrobkov a tovaru 

je  ukazovateľ  rovnako  indikátorom  likvidity,  pretože  udáva  počet  dní,  za  ktoré  sa 

zásoba zmení v hotovosť alebo v pohľadávku. 45

Dobaobratuzásob= zásoby
tržby /360

43  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 60.   
44   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 61.  
45   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 63.   

44



Doba  obratu  pohľadávok  udáva  počet  dní,  kedy  musí  firma  čakať,  kým 

dostane za svoje predané výrobky a služby zaplatené.

Dobaobratupohľadávok= pohľadávky
tržby /360   46

Doba obratu záväzkov hovorí o tom, ako rýchlo sú splácané záväzky firmy. 

Všeobecne je možné konštatovať, že doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba 

obratu záväzkov.

Dobaobratuzáväzkov= záväzky
tržby /360

47

2.5.4 Ukazovatele prevádzkové 

Sú  zamerané  dovnútra  podniku  a  uplatňujú  sa  teda  vo  vnútornom  riadení, 

napomáhajú managementu  sledovať a  analyzovať vývoj  základných aktivít  podniku. 

Často sa stretávame s týmito ukazovateľmi:

Mzdová  produktivita udáva,  koľko  výnosov  pripadá  na  1  Kč  vyplatených 

miezd. Pri analýze by mal ukazovateľ vykazovať rastúcu tendenciu.

Mzdováproduktivita= výnosy (bezmimoriadnych )
mzdy 48

Produktivita  práce  udáva, koľko pridanej hodnoty pripadne ročne na jedného 

zamestnanca.  Je žiaduce,  aby tempo rastu produktivity práce bolo vyššie ako tempo 

rastu miezd.

Produktivitapráce= pridanáhodnota
početzamestnancov

49

46  SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s 165.
47  RUČKOVÁ, H. Finanční analýza. 2011. s.61.
48  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 71.  
49 KONEČNÝ,M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 102.
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2.5.5 Ukazovatele rentability

Pomerujú  zisk  dosiahnutý  podnikaním s  výškou  zdrojov  podniku,  ktoré  boli 

použité k jeho dosiahnutiu. K najdôležitejším ukazovateľom patrí:

ROI - ukazovateľ rentability vloženého kapitálu (ukazovateľ miery zisku).  

ROI= ziskpredzdanením+nákladovéúroky
celkovýkapitál

 50

ROA - ukazovateľ rentability celkových vložených aktív, ktorý pomeruje zisk 

s celkovými aktívami investovanými do podnikania bez ohľadu na to, z akých zdrojov 

sú financované.  

   
ROA= EAT

aktíva  

 ROE - ukazovateľ rentability vlastného kapitálu, ktorým vlastníci zisťujú, či 

ich kapitál prináša dostatočný zisk, či sa využíva s intenzitou zodpovedajúcou veľkosti 

ich investičného rizika.    

ROE= čistýzisk
vlastnýkapitál  51

 ROS - ukazovateľ rentability tržieb, ktorý charakterizuje zisk vzťahujúci sa k 

tržbám.   

ROS= zisk
tržby

Posledným z ukazovateľov je  1 -  ROS- ukazovateľ  nákladovosti,  v  tomto 

poňatí sú celkové náklady odhadnuté ako rozdiel medzi tržbami a ziskom.   

1−ROS= tržby−zisk
tržby  52

50  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 56.  
51  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 57.  
52  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 59.  
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2.5.6 Ukazovatele zadĺženosti 

Udávajú  vzťah  medzi  cudzími  a  vlastnými  zdrojmi  financovania  podniku, 

merajú rozsah v akom ich podnik používa k financovaniu dlhov.

          

Celková  zadĺženosť sa  vypočíta  ako  podiel  cudzieho  kapitálu  k  celkový 

aktívam.53

Celkovázadĺženosť= cudzíkapitál
celkovéaktíva

Kvóta vlastného kapitálu, je doplnkom k ukazovateľovi celkovej zadĺženosti. 

Vyjadruje finančnú nezávislosť podniku.

  
Kvótavlastnéhokapitálu= vlastnýkapitál

celkováaktíva

K meraniu zadĺženosti sa ďalej používa   koeficient samofinancovania. Tento 

ukazovateľ vyjadruje proporciu, v ktorej sú aktíva spoločnosti  financované peniazmi 

akcionárov. 

Koeficientsamofinancovania= vlastnýkapitál
celkovéaktíva

Ukazovateľ úrokového krytia nám udáva, koľkokrát je zisk vyšší ako úroky. 

Úrokové krytie ukazuje, aký veľký je ,,bezpečnostný  polštář ” pre veriteľov.

 
Ukazovateľprokovéhokrytia= EBIT

nákladovéúroky 54

Koeficient  zadĺženosti má  rovnakú  vypovedaciu  schopnosť  ako  celková 

zadĺženosť.  Obidva  rastú  s  tým,  ako  rastie  proporcia  dlhov  vo  finančnej  štruktúre 

podniku. 

53    SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 63.   
54  RUČKOVÁ, P. Finanční analýza. .2011. s. 59.
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Koeficientzadĺženosti= cudzíkapitál
vlastnýkapitál

 55

2.6  Analýza sústav ukazovateľov

Finančno-ekonomickú situáciu podniku môžeme analyzovať pomocou značného 

počtu  rozdielových  a  pomerových  ukazovateľov.  Ich  nevýhodu  je,  že  jednotlivé 

ukazovatele majú sami o sebe obmedzenú vypovedaciu hodnotu, pretože charakterizujú 

iba určitý úsek činnosti podniku.  K posúdeniu jeho celkovej finančnej situácie sa preto 

vytvárajú sústavy ukazovateľov. 56

 

2.6.1  Bankrotové modely 

Majú  informovať  užívateľa  o  tom,  či  je  v  dohľadnej  dobe  firma  ohrozená 

bankrotom. Vychádza sa totiž z faktu, že každá firma, ktorá je ohrozená bankrotom už 

určitý čas pred touto udalosťou vykazuje symptómy, ktoré sú pre bankrot typické. K 

tým najčastejším patria  problémy s  bežnou likviditou,  s  výškou čistého pracovného 

kapitálu, s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.57  

2.6.1.1 Index „IN05“  Index  dôveryhodnosti

Tento  model  bol  spracovaný  manželmi  Neumaierovým  a  jeho  snahou  je 

vyhodnotiť finančné zdravie firiem. 58 

 
IN05 = 0,13*  A + 0,04*  B+3.97*  C+0.21*  D+0,09*  E 
kde:

A = aktíva/cudzí kapitál

B = EBIT/nákladové úroky (ak podnik nemá úver, B = 9.)59

55   SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s. 64.   
56    SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 81.  
57  RUČKOVÁ, P. Finanční analýza. .2011. s. 72.
58    RUČKOVÁ, P. Finanční analýza. .2011. s. 74.
59  SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s 176.
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C = EBIT/celkové aktíva

D = celkové výnosy/celkové aktíva

E = obežné aktíva/ktárkodobé záväzky a úvery

F = záväzky po lehote splastnosti/výnosy 60

Tabuľka 5: Hranice pre  klasifikáciu podniku 

        Ak                IN>1,6 môžeme predvídať uspokojivú finančnú situáciu
                   0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“  nevyhranených výsledkov
                            IN ≤ 0,9 firma je ohrozená vážnymi finančnými problémami 

Zdroj:  vlastný na základe: SEDLÁČEK, J. 2007. s. 112.

2.6.1.2 Altmanov model - ,, Z-skóre“ 

Typickým  príkladom  súhrnného  indexu  hodnotenia  je  Altmanov  index 

finančného  zdravia  podniku  alebo  tiež  Altmanov  model.  Vychádza  s  prepočtu 

globálnych  indexov,  resp.  indexov  celkového  hodnotenia.  Je  stanovený  ako  súčet 

hodnôt piatich bežných pomerových ukazovateľov, ku ktorým je priradená rôzna váha, z 

ktorých najvyššiu váhu má rentabilita celkového kapitálu.  

Zámerom pôvodného Altmanovho modelu bolo zistiť, ako by bolo možné odlíšiť 

veľmi jednoducho bankrotujúce firmy od tých, ktorých je pravdepodobnosť bankrotu 

minimálna. 61 

 Altmonov  index pre podniky neobchodovateľné na kapitálovom trhu:

Z=0717∗x1+0 .847∗x2+3 .107∗x3+0 .42∗x4+0998∗x5

kde:

X= čistý pracovný kapitál/aktíva

60      SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 112.  
61  RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 73.

49



X = nerozdeliteľný zisk minulých rokov/aktíva

X= EBIT/aktíva

X= vlastný kapitál/cudzie zdroje

X= tržby/aktíva. 62

Tabuľka 6: Hranice pre predvídanie finančnej situácie 

      Ak                  Z >2,9 môžeme predvídať uspokojivú finančnú situáciu
                   1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“  nevyhranených výsledkov
                            Z ≤ 1,2 firma je ohrozená vážnymi finančnými problémami 
Zdroj: vlastný na základe: SEDLÁČEK, J. 2007. s. 110.

2.6.1.3 Taflerov model 

Ďalším  modelom  sledujúcim  riziko  bankrotu  spoločnosti  je  Taflerov  model, 

prvýkrát  publikovaný  v  roku  1977.  Taflerov  model  existuje  v  základnom  a 

modifikovanom tvare. 63   Taflerová diskriminačná rovnica má tvar:

T=0,53∗R1+0,13∗R2+0,18∗R3+0,16∗R4

kde:

R1 =  zisk pred zdanením/krátkodobé záväzky

R2 = obežné aktíva/cudzí kapitál

R3 = krátkodobé záväzky/celkové aktíva

R4 = tržby celkom/celkové aktíva 64

62 SCHOLLEOVÁ,H. ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 176.
63 RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 76.
64    SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 113.
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 Ak vypočítané  T  > 0,3,  ide  o  firmy s  malou pravdepodobnosťou  bankrotu. 

U firiem, ktoré dosahujú hodnotu funkcie T < 0,2, môžeme očakávať bankrot s vyššou 

pravdepodobnosťou. 65

65    SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.  2007. s. 113.

51



3  Analýza problémov a súčasnej situácie

V tejto kapitole  diplomovej práce vypracujeme finančnú analýzu spoločnosti 

TWIN CAR s.r.o. Pre výpočet finančnej analýzy použijeme účtovné výkazy spoločnosti 

a  to:  rozvahu a výkaz  ziskov a strát  v  rokoch 2007 -  2010.  Na základe  výsledkov 

finančnej analýzy navrhneme riešenia pre zlepšenie finančnej situácie podniku. 

Informácie,  ktoré sa nachádzajú v rozvahe a vo výkaze ziskov a strát, použijeme 

k  zhotoveniu  horizontálnej  a  vertikálnej  analýzy.  Budeme  sledovať  zmeny  hodnôt 

ukazovateľov v čase a  v ich relatívnej zmene. Zvolili sme obdobie štyroch rokov, aby 

bola analýza, čo najobjektívnejšia a aby sme si mohli vytvoriť ucelený obraz o vývoji 

jednotlivých  položiek  v  súvahe  a  výkaze  ziskov  a  strát.  V  horizontálnej  analýze 

porovnáme  položky  výkazov  v  obdobiach  a  vo  vertikálnej  analýze  porovnáme 

jednotlivé položky majetku a kapitálu. 

3.1  Analýza stavových ukazovateľov

3.1.1 Horizontálna analýza súvahy

V horizontálnej analýze ide o porovnávanie o koľko percent sa zmenili hodnoty 

položiek oproti minulému roku. Zmenu budeme zobrazovať ako absolútnu zmenu, a to 

ako odpočet hodnoty položky súčasného roka od hodnoty položky minulého roka, ktorá 

nám ukazuje zmenu v peňažných jednotkách  a  túto zmenu zobrazíme aj v jej relatívnej 

hodnote, čo znamená percentuálna zmena jednotlivých položiek. 
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Tabuľka 7: Horizontálna analýza aktív  

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Takto vyzerá horizontálna analýza aktív v rokoch 2007 - 2010. V nasledujúcom 

grafe vidíte  vývoj  celkových aktív,  dlhodobého majetku a obežných aktív  v  týchto 

rokoch. Z roku 2007 na rok 2008 majú celkové aktíva a aj  obežný majetok rastúcu 

tendenciu a po roku 2008 začínajú klesať. 

Graf 5: Vývoj aktív v rokoch 2007 -2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z horizontálnej analýzy  aktív vyplýva, že celkové aktíva v rokoch 2007-2008 

stúpali  a  to  relatívne  o  3,52%  (absolútne  o  53  537  €).  Dlhodobý  majetok  stúpol 

o zanedbateľné percento 0,19% (absolútne 90 €). Tento dlhodobý majetok je preto na 

takej nízkej úrovni, pretože spoločnosť si budovu, sklady aj automobily prenajíma na 
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rozvoz tovaru. V roku 2008  narástol aj obežný majetok konkrétne o 3,61% (absolútne 

53 243 €). Najväčší podiel na tejto zmene mali krátkodobé pohľadávky, ktoré sa zvýšili 

relatívne o 47,33% (absolútne 25 412€). Na základe čoho usudzujeme, že spoločnosť 

mala  veľký  počet  neuhradených  pohľadávok  od  odberateľov.  Krátkodobý  finančný 

majetok vrástol v roku 2008 iba  o 2,70%. Čo sa týka položky časové rozlíšenie mierne 

stúplo o 204 €, čo značí zvyšovanie nákladov budúcich období.  

V  období  rokov  2008-2009  klesli  celkové  aktíva  relatívne  iba  o  5,19% 

(absolútne 81 790 €).  Zmena hodnoty dlhodobého majetku bola takmer mizivá a  to 

nárastom o 0,22  % (absolútne  106 €).  Aj  naďalej  má  spoločnosť  budovu,  sklady a 

úžitkové automobily v prenájme, ktorý sa nebude meniť ani v nasledujúcom období. 

Hodnota obežného majetku nepatrne klesla o 5,32%, z toho zásoby klesli o 15,32%. V 

tomto  období,  konkrétne  v  roku  2009  nám  stúpla  hodnota  položky  dlhodobé 

pohľadávky v  hodnote  5  127  €.  Krátkodobé  pohľadávky v  roku  2009  zaznamenali 

výrazný nárast o 100,30% oproti roku 2008. Krátkodobý finančný majetok sa zvýšil o 

34 777 €, čo bolo zapríčinené rastom objemu peňažných prostriedkov na bankovom 

účte a v pokladni. Nakoniec tu máme časové rozlíšenie, ktoré nám výraznejšie kleslo o 

57, 25% (absolútne 609 €).

V rokoch 2009-2010 nastal opäť pokles celkových aktív a to o 4,85%. Dlhodobý 

majetok  klesol  zanedbateľne o 0,55%. Hodnota položky obežného majetku tiež klesla 

a to iba veľmi mierne o 4,98%.  V položke zásoby došlo k nevýraznému poklesu  o 

4,64% (absolútne 51 239 €). V roku 2010 si spoločnosť uplatnila možnosť odpísania 

dlhodobých pohľadávok a preto nadobudli hodnotu 0 €, relatívnej hodnote je to teda 

pokles  o  100%.  Krátkodobé  pohľadávky  a  krátkodobý  finanční  majetok  klesli  o 

zanedbateľné percento 4,64.  Časové rozlíšenie klesá o 56,39%, čo znamená znižovanie 

nákladov na budúcich období. 
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Graf 6: Štruktúra obežného majetku (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Tabuľka 8: Horizontálna analýza pasív v rokoch  2007 - 2010 

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Vyhotovili  sme  horizontálnu  analýzu  pasív  v  období  2007  -  2010. Na  prvý 

pohľad vidíme, že najväčší podiel na pasívach celkom majú záväzky (cudzie zdroje), na 

ktorých  sa  najviac  podieľajú  krátkodobé  záväzky.   Najnižší  podiel  na  celkových 

pasívach  má  vlastné  imanie,  čo  je  zapríčinené  nezvyšovaním  základného  imania  a 

nevytvorenie kapitálových fondov. Výsledok hospodárení má tiež veľký vplyv na výšku 

vlastného imania.
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Graf 7: Vývoj pasív v rokoch 2007 - 2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z horizontálnej analýzy pasív   v období 2007-2008 vidíme, že pasíva celkom 

zaznamenali nárast o 3,52%, čo absolútne znamená o 53 537 €. Vlastné imanie narástlo 

v roku 2009 prekvapivo až o 39,93% (absolútne 62 426 €). Hodnota položky základné 

imanie  sa  menení,  preto  nenastala  žiadna  zmena.  Najväčší  nárast  vykazovali  fondy 

zo zisku  o  71,95%. Približne rovnaký nárast zaznamenal výsledok hosp. min. rokov a 

výsledok  hosp.  za  účtovné  obdobie  priemerne  o  41,  55%.  Záväzky (cudzie  zdroje) 

nepatrne klesli o 0,67%.  Tento pokles bol zapríčinený poklesom dlhodobých záväzkov, 

čo  značí  uhradenie  záväzkov  spoločnosti  voči  dodávateľom.  Konkrétne,  dlhodobé 

záväzky klesli o 37,63%. Časové rozlíšenie nám vzniklo v roku 2008 v sume  232 €. 

V  rokoch 2008-2009  nastáva pokles celkových pasív o 5,19% (absolútne 81 

790 €). Príčinou je pokles výsledku hospodárenia za účtovné obdobie v roku 2009 a to 

o  56,47%  (absolútne  70  066€)  oproti  roku  2008,  kedy  výsledok  hosp.  za  účtovné 

obdobie bol 124 079 €. V tomto období sa začína prejavovať svetová hospodárska kríza. 

Spoločnosť navýšila fondy zo zisku o 666 €, čo je rast o 100,60%. U záväzkov došlo 

k miernemu poklesu o 3,60%. K tomuto poklesu došlo vďaka  zníženiu krátkodobých 

záväzkov o 3,63% (absolútne 49 027 €) na základe, ktorých usudzujeme, že spoločnosť 

uhradila časť svojich záväzkov voči veriteľom.  Dlhodobé záväzky nám značne stúpli 

o 57,56%, čo však konkrétne znamená iba 134 €. 
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V poslednom porovnávanom období rokov 2009-2010 vykazujú pasíva celkom 

klesajúcu tendenciu o 4,85%. Pričom najväčší pokles zaznamenalo vlastné imanie a to 

o 32,39% (absolútne 60 264 €). Bolo spôsobené znížením tvorby fondov zo zisku o 79 € 

a  hlavne poklesom výsledku hosp. minulých rokov o 56,47% (absolútne 70 066 €). 

Cudzie zdroje nám poklesli o zanedbateľných  0,93%. Tento pokles spôsobila úhrada 

dlhodobých a krátkodobých záväzkov voči veriteľom spoločnosti, čo spolu vychádza na 

12 502 €. Časové rozlíšene zaznamenalo v roku 2010 zvýšenie na 398 €. 

Graf 8: Štruktúra vlastného imania (2004-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Graf 9: Štruktúra cudzích zdrojov (2004-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.
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3.1.2 Vertikálna analýza rozvahy

Táto analýza rozvahy  nás informuje o tom aké je zloženie majetku a zdrojov 

jeho  krytia  v  spoločnosti  v   období  rokov  2007  -  2010.  Vertikálna  analýza  mení 

ukazovatele  v absolútnych hodnotách na relatívne hodnoty. 

Tabuľka 9: Vertikálna analýza aktív v rokoch 2007 - 2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z výsledkov vertikálnej analýzy  aktív vyplýva, že obežný majetok prevyšuje 

dlhodobý majetok počas celého sledovaného obdobia.  Pre štruktúru celkových aktív je 

charakteristický podiel dlhodobého majetku 3,14% a podiel obežného majetku 96,88%. 

Na základe  týchto  skutočností  môžeme vyvodiť,  že  väčšina  aktív  má  v  spoločnosti 

likvidnú formu, pretože obežný majetok má vyšší  podiel  na celkových aktívach ako 

dlhodobý majetok. 
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Graf 10: Štruktúra  aktív v rokoch 2007 -2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov  spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

 Štruktúru dlhodobého majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok a pohybuje sa 

v sledovanom období 2007 - 2010 v rozmedzí od  3,00% až 3,32%. Tento dlhodobý 

majetok má preto taký nízky podiel, pretože spoločnosť vlastní minimum dlhodobého 

hmotného majetku,  sú  v ňom zahrnuté  iba  dva  osobné automobily.  Najväčší  podiel 

na celkových aktívach má obežný majetok, ktorý v každom sledovanom roku tvoria 

zásoby,  krátkodobé  záväzky  a  krátkodobý  finančný  majetok.  Najvyšší  podiel  na 

obežnom  majetku  dosahujú  zásoby.   V roku  2007  mali  zásoby  najvyšší  podiel  na 

obežnom majetku a to  84,21% (absolútne 1 306 911 €) a najnižší v roku 2009 a to 

73,99% (absolútne 1 105 271€).  Krátkodobé pohľadávky vykázali  najväčší  podiel  v 

2010 v percentách 10,63 a najnižší v roku 2007 a to 3,53%. Výška týchto pohľadávok 

závisela od úhrady pohľadávok od odberateľov. V tomto prípade aj hodnota položky 

krátkodobého  finančného  majetku  závisela  od  pohybu  finančných  prostriedkov  na 

účtoch a v pokladni.  Časové  rozlíšenie  sa  podieľa  na  aktívach  celkom  úplne 

zanedbateľne, pretože sa pohybuje v rozmedzí 198 až 1 062 €. 
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Tabuľka 10: Vertikálna analýza pasív v rokoch  2007 - 2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Už na prvý pohľad vidíme z vertikálnej analýzy štruktúry pasív v období 2007 až 2010, 

že celkové pasíva tvorí  vlastné imanie v menšej miere ako záväzky (cudzie zdroje). 

Vlastné imanie a záväzky predstavujú pomer 10:90 %-ntý  podiel na pasívach celkom. 

Vlastné  imanie  vykazovalo   v  sledovanom  období  rokov  2007  -  2010  kolísavú 

tendenciu. V roku 2008 dosahuje vlastné imanie najvyšší podiel a to 13,88% (absolútne 

218 780€), po tomto roku má klesajúcu tendenciu až sa dostávame na  najnižší podiel v 

roku 2010  a to 8,85% (absolútne 125 795€). Vlastné imanie tvoria položky základné 

imanie,  fondy   zo  zisku,  výsledok  hosp.  min.  rokov  a  výsledok  hosp.  za  účtovné 

obdobie.  Záväzky (cudzie zdroje) tvoria najvyšší podiel na celkových pasívach  a tým 

usudzujeme,  že  spoločnosť  využíva  na  financovanie  podnikateľskej  činnosti  viac 

cudzích  zdrojov  ako  vlastných.  Záväzky dosiahli  najvyšší  podiel  v  roku  2010  a  to 

91,15% (absolútne 1 295 614 €) a najnižší podiel na celkových pasívach dosahujú v 

roku 2008 a to 86,10% (absolútne 1 356 669 €).
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Graf 11: Štruktúra  pasív v rokoch 2007 -2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

  Štruktúru   vlastného  imania  tvorí   základné  imanie,  ktoré  má  počas 

sledovaného obdobia rovnakú hodnotu a to 6 639 €, ktorá sa pohybuje v zanedbateľnom 

rozmedzí  podielu  na  vlastnom  imaní  od  0,42%  až   0,  47%.  Najvyššie  zastúpenie 

predstavoval  na vlastnom imaní výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie, 

kedy najvyšší bol v roku  2008  7,87% (absolútne 124 079 €) a najnižší v roku 2009, 

kde  dosahoval  výšku  podielu  iba  3,62  %  (absolútne  54  013  €).  Ďalšou  nemalou 

položkou je výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorá sa pohybovala období rokov 

2007 - 2010 v  rozsahu 3,80 % až 8,31 %. Fondy zo zisku mali  bezvýznamný podiel,  

pretože tvorili priemerne 0,06% -tý podiel na vlastnom imaní.  

Najvýznamnejšiu  rolu  zohrávajú  na  záväzkoch  (cudzie  zdroje)  spoločnosti 

v sledovanom období rokov 2007 - 2010 krátkodobé pohľadávky, ktoré v roku 2010 

dosahovali najvyšší podiel a to 90,70% (absolútne 1 289 247 €) a naopak najnižší podiel 

v roku 2008 a to 85,72% (absolútne 1 350 695 €). Podiel rezerv má stúpajúcu tendenciu, 

ale  z  hľadiska  dôležitosti  podielu  na  záväzkoch  sú  úplne  zanedbateľné.  Čo sa  týka 

dlhodobých záväzkov je vzhľadom na ich podiel na záväzkoch mizivý, spoločnosť si 

tieto dlhodobé záväzky ponecháva, kým aspoň časť z nich bude môcť po piatich rokoch 

odpísať.  Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že spoločnosť nemá žiadny úver vzhľadom 

na aktuálnu situáciu na trhu. Časové rozlíšenie obsahuje  rozvaha iba  v rokoch  2008 a 

2010 v sume 232 a 398, čo sú zanedbateľné sumy. 
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3.2  Analýza tokových ukazovateľov

3.2.1 Horizontálna analýza Výkazu ziskov a strát

V tejto  podkapitole  vykonáme  horizontálnu  analýzu  ukazovateľov  z  výkazu 

ziskov a strát. 

Obrázok 7: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z vertikálnej analýzy výkazu ziskov a strát môžeme vypozorovať,  že tržby v 

roku 2008 stúpli tržby o 6,67% (absolútne 318 273 €).  Rok 2009 sa ukázal  výrazne 

menej  úspešný z  pohľadu tržieb,  pretože  nastal  výrazný pokles  o 27,36%,  môžeme 

usúdiť, že je to následok svetovej hospodárskej krízy, pretože do značnej časti zasiahla 

do automobilového priemyslu.  V roku 2010 nastal opäť pokles tržieb a to o 18,68%. a 

vidíme, že v absolútnej hodnote je to pokles o 681 810€. Je dôležité uviesť skutočnosť, 

že aj náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru majú od roku 2008 klesajúcu 
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tendenciu. V roku 2008 sme zaznamenali nárast o 5,53%, v ďalšom roku 2009 klesli 

na úroveň 29,08% a obdobie nám uzatvára rok 2010 s poklesom o 22,74%. Pridaná 

hodnota vykazuje v roku 2008 nárast takmer o polovicu, konkrétne sa jedná o 46,36% 

(absolútne 83 346 €), tento pozitívny vývoj, ale nepokračuje aj do roku 2009, tu nastáva 

pokles  o 39,70%. Pozitívne môžeme hodnotiť nárast v roku 2010 o 5,44%,  pretože rok 

2009 bol celkovo kritický pre toto odvetvie a firma si napriek tejto nepriazne zachoval 

kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. 

Z  hľadiska  výsledku  hospodárenia  z  finančnej  činnosti  podnik  dosahuje  aj 

záporných  hodnôt,  ktoré  nastali  v  roku  2009  a  to  -  7  214€,  pretože  v  tomto  toku 

prevýšili kurzové straty nad kurzovými výnosmi o 5 801 €. V období 2007 - 2008 nastal 

pokles výsledku hospodárenia  o 85,51%,  v 2008 - 2009 zaznamenal  pokles 9,4-krát, a 

v poslednom období 2009 - 2010 bol pokles o 111,66%.

Vo výsledok hospodárenia sa sleduje suma pred a po zdanením z bežnej činnosti 

aj za  účtovné obdobie. Výsledok hospodárenia je vo všetkých štyroch rokoch kladný. 

V roku 2008 vidíme nárast o 41,97% (absolútne 36 379€), v nasledujúcom roku je to 

výrazný pokles o 56,47%, ktorý spôsobil  V roku 2010 sa znova dostávame do nárastu a 

to  o  18,29%  (absolútne  9  881€)  z  čoho  môžeme  predvídať  stúpajúci  trend  aj 

do budúcnosti.

Graf 12: Vývoj zloženia osobných nákladov (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.
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3.3  Analýza rozdielových ukazovateľov

K analýze a riadeniu finančnej situácie podniku slúžia rozdielové ukazovatele 

označované ako fondy finančných prostriedkov. Fond chápeme ako zhrnutie určitých 

stavových ukazovateľov vyjadrujúcich aktíva alebo pasíva, reps. rozdiel.  Najčastejšie 

využívaným ukazovateľom je čistý pracovný kapitál.  66

Tabuľka 11: Čistý pracovný kapitál (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Hodnota čistého pracovného kapitálu počas sledovaného obdobia rokov 2007 - 

2010 neustále kolíše.  V roku 2008 narástol o 54,35%, v ďalšom roku poklesol o 18,26 

a v roku  2010 rapídne klesol na 84 814 €, čo relatívne predstavuje pokles o 41,24%. 

Na  základe  výsledkov  môžeme  usúdiť,  že  prebytok  obežného  majetku  nad 

krátkodobými  záväzkami  znamená,  že  podnik  má  dobré  finančné  zázemie  a  že  je 

likvidný.  Pohyby čistého pracovného kapitálu  počas  rokov 2007 -  2010 ovplyvňujú 

zmeny v obežnom majetku, hlavne teda zníženie alebo zvýšenie zásob. 

66 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2007. s. 35.
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Rok 
Obežný majetok Krátkodobé záväzky Čistý pracovný kapitál

€ € €
2007 1474 075 € 1359 646 € 114 429 €
2008 1527 318 € 1350 695 € 176 623 €
2009 1446 030 € 1301 668 € 144 362 €



Graf 13: Vývoj čistého pracovného kapitálu a jeho zložiek

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z grafu môžeme vidieť priebeh čistého peňažné kapitálu a jeho zložiek. Počas 

roku  2008  dosahoval  najvyššiu  hodnotu  a  v  ostatných  rokoch  dochádza  k  jeho 

znižovaniu.

Tabuľka 12:Čistý peňažno - pohľadávkový finančný fond

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Už  na  prvý  pohľad  vidíme,  že  čistý  pracovný  majetok  dosahoval  počas 

sledovaného  obdobia  záporné  hodnoty.  Výrazne  najnižšiu  hodnotu  dosahoval  ČPM 

v roku 2007 a to - 1 167 333 € , naopak v roku 2009 bol najvyšší a činil hodnotu - 960 

909 €. Celý tento priebeh je spôsobený tým, že obežný majetok nie je schopný pokryť 

resp. prekryť hodnotu zásob a aj krátkodobé záväzky.
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Rok 
Obežný majetok Zásoby Krátkodobé záväzky Čistý pracovný majetok

€ € € €
2007 1474 075 € 1281 762 € 1359 646 € -1167 333 €
2008 1527 318 € 1306 911 € 1350 695 € -1130 288 €
2009 1446 030 € 1105 271 € 1301 668 € -960 909 €
2010 1374 061 € 1054 032 € 1289 247 € -969 218 €
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Graf 14: Vývoj čistého pracovného majetku (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

3.4  Analýza pomerových ukazovateľov

V  nasledujúcej  časti  sa  budeme  venovať  výpočtom  hodnôt  pomerových 

ukazovateľov a  následne budeme tieto vypočítané hodnoty porovnávať s prijateľnými 

hodnotami. 

3.4.1 Ukazovatele likvidity

Likvidita  predstavuje  schopnosť  podniku  hradiť  svoje  záväzky  voči  svojim 

veriteľom.
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Tabuľka 13: Ukazovateľ  bežnej likvidity (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Doporučené  hodnoty  sa  pre  bežnú  likviditu  pohybujú  v  rozmedzí  1,8  -  2,5. 

Hodnoty  spoločnosti  TWIN  CAR  s.r.o.  sa  vo  všetkých  rokoch  pohybujú 

pod  doporučenými  hodnotami  a  to  vždy niečo  málo  nad  1,  čo  znamená  nie  práve 

najlepšie  finančné  zdravie.  Spoločnosť  disponuje  príliš  vysokým  objemom 

krátkodobých záväzkov a tým tu nastáva ich nízke krytie obežným majetkom.

Tabuľka 14: Ukazovateľ  pohotovej likvidity (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Pri ukazovateli pohotovej likvidity sa doporučené hodnoty pohybujú v rozsahu 

1 - 1,5. Naša spoločnosť sa počas celého obdobia pohybuje pod úrovňou 1, ktorá je 

pre  banky  neprijateľná  v  posudzovaní  poskytnutia  úveru,  poukazuje  na  prvotnú 

platobnú  neschopnosť.   V  roku  2010  nastáva  síce  nárast  ukazovateľa,  ale  je 

zanedbateľný. 
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Rok 
Obežný majetok Krátkodobé záväzky Bežná likvidita

€ €  
2007 1474 075 € 1359 646 € 1,0841608772
2008 1527 318 € 1350 695 € 1,1307645323
2009 1446 030 € 1301 668 € 1,1109053922
2010 1374 061 € 1289 247 € 1,0657856873

Rok 
Obežný majetok Zásoby Krátkodobé záväzky Pohotová  likvidita

€ € €  
2007 1474 075 € 1281 762 € 1359 646 € 0,1414434345
2008 1527 318 € 1306 911 € 1350 695 € 0,1631804367
2009 1446 030 € 1105 271 € 1301 668 € 0,2617864156



Tabuľka 15: Ukazovateľ  okamžitej likvidity (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Ukazovateľ  okamžitej  likvidity  znamená  schopnosť  hradiť  svoje  záväzky. 

Hodnoty ukazovateľa majú rastúcu tendenciu počas sledovaného obdobia, čo hodnotíme 

pozitívne, pretože z týchto dosiahnutých hodnôt usudzujeme, že spoločnosť je schopná 

hradiť svoje záväzky aj keď spoločnosť nedosahuje požadované hodnoty v rozmedzí 

0,2 - 0,5.

Graf 15: Vývoj ukazovateľov  likvidity (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.
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Rok 
Finančný majetok Krátkodobé záväzky Okamžitá likvidita

€ €
2007 138 624 € 1359 646 € 0,1019559503
2008 142 368 € 1350 695 € 0,1054035145
2009 177 145 € 1301 668 € 0,1360907697
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3.4.2 Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity nám slúžia k zisteniu ako efektívne spoločnosť hospodári 

so svojimi aktívami a ich jednotlivými položkami.  

Tabuľka 16: Obraty aktív (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Graf 16: Vývoj obratu aktív (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Obrat celkových aktív vyjadruje počet obratov celkových aktív a má doporučené 

hodnoty v rozmedzí 1,6 - 3. Spoločnosť TWIN CAR s.r.o. prevyšovala tieto hodnoty 

v  roku 2007 a 2008 o pár desatín miest. Nasledujúce dva roky sú už priaznivé a to 2.45 

a  2.09.  Z  týchto  skutočností  nám vyplýva,  že   spoločnosť  má  optimálne  množstvo 

celkových aktív. 

Obrat  stálych  aktív  má  prekvapujúce  hodnoty,  usudzujeme,  že  tieto  hodnoty 

vznikli  kvôli  obrovskému nepomeru stálych  a  obežných aktív  a  tiež,  že  sa  nejedná 
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Rok Obrat  celkových aktív  Obrat stálych aktív Obrat zásob

2007 3,09 99,75 3,67
2008 3,19 106,32 3,85
2009 2,45 77,05 3,3
2010 2,09 63,01 2,82
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o  výrobný  podnik  a  v  poslednom  rade  dlhodobým  majetkom  spoločnosti  sú  dva 

automobily, ktoré sú využívané každodenne. 

Ukazovateľ  obratu  zásob  má  v  priebehu  prvých  troch  rokov  sledovaného 

obdobia  iba  malé  výkyvy  počtu  obratov.  Rok  2011  zaznamenal   výraznejší  pokles 

obratu zásob a to 2.82 krát. Tento ukazovateľ nám udáva koľkokrát sa v roku každá 

položka zásob predala a znova prijala na sklad, všeobecne platí, čím viac, tým lepšie  Z 

hodnôt ukazovateľa  spoločnosti vyplýva, že keďže má spoločnosť obrovské zásoby, sú 

tieto hodnoty obratov nízke.  

Tabuľka 17: Doby obratu aktív  (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Graf 17: Vývoj doby obratu aktív (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Na základe tohoto ukazovateľa sme schopní vypočítať, koľko dní trvá kým sa 

zásoba zmení v hotovosť alebo  pohľadávku. Doba obratu by mala byť, čo  najnižšia. 

Z tabuľky vidíme, že ukazovatele mali v rokoch od 2007 do 2010 rastúcu tendenciu a to 

rozsahu 97. až 127. deň. Mali by sme prijať opatrenia, ktoré by docielili skrátenie doby 

(dní) kým sa zásoba predá. 
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Rok Doba obratu zásob Doba obratu pohľadávok Doba obratu záväzkov
2007 97,98 4,1 103,93
2008 93,56 5,66 96,69
2009 108,93 15,62 128,29
2010 127,73 18,31 156,23
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Dobu  obratu  pohľadávok  hodnotíme  pozitívne,  pretože  tento  ukazovateľ 

znamená ako dlho trvá kým odberateľ uhradí svoj záväzok voči našej spoločnosti. V 

roku 2007 bola doba úhrady pohľadávky 4 dni, v nasledujúcich rokoch tento počet dní 

narastá, až sa v roku 2010 dostávame na počet 18 dní, čo by sme odporúčali znížiť, aby 

sme tak neohrozovali platobnú schopnosť spoločnosti. 

Ukazovateľ  doby  obratu  záväzkov  nám  vysvetľuje  ako  dlho  nám  trvá  kým 

uhradíme svoje záväzky voči dodávateľom. Táto doba by mala byť dlhšia ako doba 

obratu pohľadávok. Doba obratu záväzkov nakoniec aj výrazne prevyšuje dobu obratu 

pohľadávok. Usudzujeme, že táto doba je preto taká dlhá, pretože spoločnosť nakupuje 

veľké množstvo zásob od dodávateľov  mimo Európskej únie, konkrétne napríklad z 

Číny a tu je doba splatnosti faktúr výrazne dlhšia. V roku 2007 uhrádzala spoločnosť 

svoje záväzky 103. deň a od roku 2008 sa tento deň kolíše priemerne o 29.

3.4.3 Ukazovatele prevádzkové

Tieto ukazovatele pomáhajú manažmentu sledovať vývoj prevádzkových  aktivít 
v podniku. 

Tabuľka 18: Vývoj prevádzkových ukazovateľov v rokoch 2007 -2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Mzdová  produktivita  nám  dáva  do  pomeru  pridanú  hodnotu  k  mzdovým 

nákladom a počas sledovaného obdobia tento ukazovateľ kolíše, je to spôsobené tým, že 

aj  mzdové  náklady  aj  pridaná  hodnota  kolíše,  pridaná  hodnota  sa  mení  nepriamo 

úmerne k zmenám mzdových nákladov. Najvyššia hodnota ukazovateľa bola dosiahnutá 

v roku 2008 a to 4,51% a najnižšia v roku 2010 a to 2,99%.
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Rok 
Mzdová produktivita Produktivita práce Zisk na pracovníka Priemerné mzdy

% € €  €
2007 3,31 11 232 € 5 463 € 3 392 €
2008 4,51 14 618 € 6 893 € 3 242 €
2009 3,15 8 351 € 2 843 € 2 649 €



Ukazovateľ produktivity práce  behom sledovaného obdobia kolíše. V roku 2008 

dosahoval hodnotu 14 618 €, čo je nárast oproti roku 2007 o 30,14%.  Nasledujúce dva 

roky nastal pokles priemerne o 61,50%  aj napriek tomu, že počet zamestnancov stúpal. 

 Počas sledovaných rokov 2007 - 2010 bol zisk na jedného pracovníka najvyšší 

v  roku 2008,  kedy spoločnosť dosiahla  aj  najvyšší  zisk počas týchto štyroch rokov, 

hodnota  činila  6  893€ na  jedného pracovníka.  Najnižší  zisk  na  jedného  pracovníka 

nastal v roku 2010, kedy na jedného pracovníka pripadalo 2 904 €.  

Priemerné  mzdy  sa  prvé  dva  roky  sledovaného  obdobia  pohybujú  ročne  na 

pracovníka  od  3  392 €  do  3  242 €.  Ďalšie  dva  roky nastáva  ich  pokles  priemerne 

o 21,78% ročne na jedného pracovníka. Tento pokles nastal z dôvodu, že spoločnosť sa 

rozhodla  znížiť  odmeny  za  prácu  nadčas  pre  skladníkov   a  tiež  poupravovala 

percentuálnu závislosť odmeny na objeme  predaného tovaru pre každého obchodníka. 

Graf 18: Vývoj prevádzkových ukazovateľov (2007-2010)

 Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.
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3.4.4 Ukazovatele rentability 

Tieto  ukazovatele  pomerujú  zisk,  ktorý  bol  nadobudnutý  s  výškou  zdrojov 

spoločnosti, ktoré boli použité k jeho dosiahnutiu. 

Tabuľka 19: Ukazovatele rentability (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z hodnôt ukazovateľa  ROI nám vyplýva, že rentabilita vloženého kapitálu je 

stabilná, dokonca posledné dva roky stúpa, čo môžeme  hodnoť pozitívne. Najvyššiu 

hodnotu dosiahla spoločnosť v roku 2008 a to 9.8%.   

Rentabilita  celkových  aktív  (ROA)  pomeruje  zisk  s  celkovými  vloženým 

prostriedkami, ktoré boli investované do podnikania. Najvyššiu hodnotu dosiahla v roku 

2008a to 7,87% a najnižšiu hneď ďalší rok 2009 a to 3,62%. Každopádne  začína mať 

rastúcu tendenciu, z čoho môžeme odhadovať pozitívny vývoj do budúcnosti.

Ukazovateľ  rentability  vlastného  kapitálu  (ROE)  vypovedá  o  návratnosti 

(výnosnosti)  investovaného  vlastného  kapitálu  do  podnikania.  Najvyšší  výnos 

produkovala spoločnosť svojmu konateľovi v roku 2008 a to 56,71%, v ďalšom roku 

výnos výrazne klesol o 27.63% a v roku 2010 dosiahol výnos hodnotu 50,79%, z čoho 

usudzujeme pozitívne zvyšovanie výnosu  do budúcnosti.

Z  výpočtou  ukazovateľa  rentability  tržieb  môžeme  vypozorovať  pohyb 

v rozmedzí 2,07 - 2,68%, pričom najvyššiu hodnotu dosiahla rentabilita v roku 2008 a 

to 3,07%, vtedy bol značne vysoký VH za účtovné obdobie.  Každopádne posledné dva 

roky hodnoty ukazovateľa stúpajú.
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Rok ROI ROA ROE ROS 
% % % %

2007 6,830366 5,741901 55,89879 2,207432
2008 9,795384 7,874627 56,71405 3,069182
2009 5,072458 3,615592 29,03004 2,074469
2010 5,610145 4,495123 50,79216 2,683768



Graf 19: Vývoj ukazovateľov  rentability (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

3.4.5 Ukazovatele zadĺženosti

Tieto  ukazovatele  nám pomáhajú  pochopiť  vzťah  medzi  cudzím a  vlastným 

kapitálom. 

Tabuľka 20: Vývoj ukazovateľov  zadĺženosti (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Ukazovateľ celkovej zadĺženosti neprekročil  v sledovanom období rokov 2007 

-2010 hodnotu 100%. Maximálna výška, ktorú dosiahol bola 91,15% a minimum bolo 

86,1%.  Z  týchto  výsledkov   vyvodzujeme,  že  spoločnosť  výrazne  prekračuje 

doporučené medze 50/50 a  nemá dostatočne veľký ,,bezpečnostní polštář” proti stratám 

veriteľov   v  prípade  likvidácie.  Spoločnosť  používa  na  financovanie  cudzie  zdroje, 

pretože tieto sú lacnejšie ako financovanie vlastným kapitálom a tiež tu máme ,,daňový 

štít”, ktorý znižuje daňové zaťaženie spoločnosti.
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Rok Celková zadĺženosť Kvóta vlas. kapitálu Fin. páka
% % %

2007 89,7280414994 10,2719585006 9,74
2008 86,1004860755 13,884790132 7,2
2009 87,5453430003 12,4546569997 8,03



Hodnoty  kvóty  vlastného  kapitálu  sú  doplnkom  ukazovateľa  celkovej 

zadĺženosti. Ak tieto dva ukazovatele spočítame, bude ich súčet 1. Z tabuľky vidíme, že 

najvyššia  hodnota kvóty vlastného kapitálu bola počas sledovaného obdobia 2007-2010 

v roku 2008  a to 13,88% a najnižšia v roku 2010  a to 2,85%. Ak prevrátime hodnotu 

kvóty vlastného kapitálu dostaneme finančnú páku, ktorá má stúpajúcu tendenciu od 

roku 2008 a najvyššiu úroveň dosiahla  v roku 2010 a to 11,3%.  

3.5  Analýza sústav ukazovateľov

3.5.1 Index IN05 

Tento ukazovateľ nám pomáha vyhodnotiť finančné zdravie a  dôveryhodnosť 

podniku.

Tabuľka 21: Index IN05 (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Z tabuľky môžeme vypozorovať, že index dôveryhodnosti sa nachádzal v roku 

2007  podľa  hraníc  klasifikácie  podniku  v  zóne  uspokojivej  finančnej  situácie. 

V ostatných rokoch sledovaného obdobia sa hodnoty pohybovali v tzv. „ šedej zóne ” to 

znamená, že spoločnosť netvorí hodnotu ale ani nebankrotuje. Pre spoločnosť TWIN 

CAR s.r.o. sú to priaznivé výsledky. 
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Rok A B C D E IN05

2007 0,89728 9 0,0683 3,09396 1,08416 1,495092
2008 0,861005 9 0,09795 3,19153 1,13076 1,632797
2009 0,875453 9 0,05072 2,44505 1,11091 1,288618
2010 0,911501 9 0,05609 2,08998 1,06579 1,23599



Graf 20: Vývoj Indexu IN05 v rokoch 2007-2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

3.5.2 Altmanov model Z-skóre

Ukazovateľ Z-skóre vyjadruje vyjadruje a napomáha pri finančnej analýze firmy. 

Tabuľka 22: Altmanov model - Z-score (2007-2010)

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Výsledky Altmanovho indexu sa  hodnoty počas sledovaného obdobia pohybujú 

prvé  dva  roky  v  zóne  finančného  zdravia  a  v  dohľadnej  dobe  nie  je  ohrozená 

bankrotom. V nasledujúcich dvoch rokoch sa hodnoty nachádzajú v tzv. šedej zóne, ale 

aj napriek tomu je možné predpokladať priaznivý vývoj do budúcnosti.
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Rok A B C D E Z - skore

2007 0,075176 0,040686 0,068297 0,114479 3,0939608867 3,4364155117
2008 0,112093 0,055468 0,097954 0,161263 3,1915292499 3,6845712957
2009 0,096635 0,083058 0,050722 0,142265 2,4450545589 2,7971458104
2010 0,059669 0,038 0,05609 0,097093 2,0899791545 2,3758189134
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Graf 21: Vývoj Altmanovho modelu Z-skóre v rokoch 2007-2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

3.5.3 Tafflerov bankrotný  model 

Do  tretice  nám  tu  zostal  na  analýzu  Tafflerov  model,  ktorý  nám  hodnotí 

pravdepodobnosť bankrotu. 

Tabuľka 23: Tafflerov model v rokoch 2007-2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Pokiaľ  sa  vypočítané  hodnoty  väčšie  ako  0,3,  ide  o  podniky  s  malou 

pravdepodobnosť  bankrotu,  do  ktorej  patrí  aj  naša  analyzovaná  spoločnosť.  Počas 

celého  sledovaného  obdobia  dosahuje  hodnota  Tafflerovho  modelu  pre  spoločnosť 

TWIN CAR viac ako 0,3. V roku 2008 bola hodnota za celé obdobie  najvyššia a to 

0.87, najnižšia bola v roku 2010 a to 0,67. Z toho vyplýva, že ide o spoločnosť s nízkou 

pravdepodobnosťou bankrotu.
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Rok R1 R2 R3 R4 Výsledok

2007 0,07646 1,079284 0,89324 3,09396 0,836648147
2008 0,11427 1,125785 0,85721 3,19153 0,871858327
2009 0,058212 1,10567 0,87133 2,44505 0,722637165
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Graf 22: Vývoj Tafflerovho modelu v rokoch 2007-2010

Zdroj: Vlastný na základe údajov z účtovných výkazov spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

3.6  Vyhodnotenie finančnej situácie podniku
 .

Na  základe  spracovanej  finančnej  analýzy  môžeme  pristúpiť  k  súhrnnému 

hodnoteniu  finančnej  situácie  spoločnosti  TWIN CAR s.r.o.  v  období  rokov 2007 - 

2010. 

Z analýzy absolútnych ukazovateľov môžeme vyvodiť nasledovné skutočnosti. 

Celkové aktíva spoločnosti  majú počas sledovaného obdobia klesajúcu tendenciu.  V 

roku  2008  nastal  výraznejší  nárast  celkových  aktív  o  3,52%.  Bolo  to  zapríčinené 

nárastom krátkodobých pohľadávok,  ktoré  v  tomto roku narástli  o  47,33%.  Z čoho 

vyplýva, že spoločnosť mala veľký objem neuhradených pohľadávok voči odberateľom. 

Dlhodobý majetok,  konkrétne  dlhodobý hmotný majetok sa menil  po tieto  roky iba 

minimálne,  je  to  spôsobené  tým,  že  spoločnosť  vlastní  iba  dva  osobné  automobily. 

Spoločnosť  si  budovu,  sklady  a  automobily  pre  rozvoz  tovaru  prenajíma,  čo  je 

výhodnejšie z hľadiska likvidity majetku. Obežný majetok začal v roku 2008 pozvoľne 

klesať priemerne o 5,15%. Spoločnosť nemala dlhodobé pohľadávky okrem roka 2009, 

kedy ich vykázala  s hodnotou  5 172 €. Zásoby zaznamenali najvyšší pokles v roku 

2009 o 15,43%, v nasledujúcom roku to bol pokles už iba  o 4,64%.  Z  obežného 

majetku  je  treba  vyzdvihnúť položku  krátkodobých pohľadávok,  ktoré  v  roku 2008 

narástli o 47,33% a dokonca nasledovný rok vznikol nárast o 100,30%, čo znamenalo 
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hodnotu 158 442€  z ktorej uhradili v roku 2010 odberatelia iba 4,64%. Krátkodobý 

finančný majetok mal rastúci priebeh, pretože prvé tri roky rástol a pokles nastal až na 

konci sledovaného obdobia.  Najvyšší nárast zaznamenal v  rokoch 2008 - 2009 o 24,43 

%.  Celkovo môžeme  skonštatovať, že najväčšie zmeny sa udiali v roku 2009, kedy 

nastal  výrazný  pokles  zásob  (15,43%),  ale  hlavne  výrazný  nárast  krátkodobých 

pohľadávok (100,30%), z čoho usudzujeme, že síce sa predalo dostatočné množstvo 

tovaru, ale odberatelia neuhrádzali svoje záväzky voči spoločnosti, tak ako po minulé 

roky.  

Celkové  pasíva  majú  tiež  počas  sledovaného  obdobia  klesajúcu  tendenciu, 

pretože bolo dodržané pravidlo,  že aktíva sa rovnajú pasívam. Čo sa týka štruktúry 

pasív  predstavuje  vlastné  imanie  a  záväzky   pomer  10:90.   Vlastné  imanie  má  v 

sledovanom období rokov 2007 - 2010 kolísavú tendenciu. Fixný podiel na vlastnom 

imaní  tvorilo  základné  imanie  so  sumou 6  639  €.  Najvýznamnejšími  položkami  sú 

výsledky hospodárenia za minulých rokov a za účtovné obdobie, pričom VH z minulých 

rokov  si  do  roku  2009  zachoval  rastúcu  tendenciu  a  výrazný  pokles  o  55,47% 

zaznamenal  až  v  roku  2010.  VH  za  účtovné  obdobie  mal  cez  sledované  obdobie 

kolísavý priebeh.  Záväzky (cudzie zdroje) tvoria najvyšší podiel na celkových pasívach 

a tým usudzujeme, že spoločnosť využíva na financovanie podnikateľskej činnosti viac 

cudzích  zdrojov  ako  vlastných.  Záväzky  majú  klesajú  počas  celého  sledovaného 

obdobia.  Najvýznamnejšiu  rolu  na  záväzkoch  (cudzie  zdroje)  spoločnosti  majú  v 

sledovanom období  rokov   2007  -  2010  krátkodobé  pohľadávky,  keď  v  roku  2010 

dosahovali  najvyšší  podiel  a  to 90,70%  a naopak najnižší  podiel  v roku 2008 a to 

85,72%.   Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že spoločnosť nemá žiadny bankový úver 

ani výpomoc, vzhľadom   na aktuálnu situáciu na trhu. 

V  roku 2008 stúpli tržby z predaja tovaru  o 6,67%.  Rok 2009 bol výrazne 

menej  úspešný z pohľadu tržieb z  predaja  tovaru  ,  pretože  nastal  výrazný pokles  o 

27,36%, môžeme povedať, že je to následok svetovej hospodárskej krízy, pretože tá do 

značnej časti zasiahla do automobilového priemyslu.  V roku 2010 nastal opäť pokles 

tržieb a to    o 18,68%. Ostatné položky ako tržby z predaja vlastných výrobkov a 

služieb a tržby  z predaja dlhodobého majetku a materiálu sa javia ako nepodstatné v 

porovnaní  s  tržbami z predaja tovaru.   Dôležité je uviesť skutočnosť,  že aj  náklady 
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vynaložené na obstaranie predaného tovaru majú od roku 2009 klesajúcu tendenciu. V 

roku 2008 sme zaznamenali  nárast  o  5,53%, v  ďalšom roku 2009 klesli  na úroveň 

29,08% a  obdobie  nám uzatvára  rok  2010  s  poklesom o  22,74%.  Pridaná  hodnota 

vykazuje v roku 2008 nárast  takmer  polovicu,  konkrétne sa jedná o 46,36%, tento 

negatívny vývoj, ale nepokračuje  do roku 2009, tu nastáva pokles o 39,70%. Tento rok 

bol celkovo kritický pre toto odvetvie a firma si napriek tejto nepriazne zachoval kladný 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.    Výsledok hospodárenia sleduje sumu pred 

a po zdanením z bežnej činnosti aj za  účtovné obdobie. Výsledok hospodárenia je vo 

všetkých  štyroch  rokoch  kladný.  V  roku  2008  vykázal  VH   nárast  o  41,97%,  v 

nasledujúcom roku je to výrazný pokles  o 56,47%. V roku 2010 sa znova dostávame do 

rastu a to o 18,29%.

 Na  základe  výsledkov   analýzy   pomerových  ukazovateľov  sme  vyvodili 

nasledujúce  závery.  Ukazovatele  likvidity  nedosahovali  počas  sledovaného  obdobia 

odporúčané  hodnoty,  z  toho  plynie,  že  spoločnosť  nemá  rýchlo  a  ľahko  dostupné 

peňažné  prostriedky  na  uhradenie  krátkodobých  záväzkov,  ale  aj  napriek  týmto 

výsledkom sa nikdy nedostala do platobnej neschopnosti. 

Obrat  aktív  sa  pohybuje  nad  doporučenú  hodnotu  1,  aj  keď  v  čase  klesá. 

Dôvodom môže byť zníženie tržieb, ktorých zníženie  skutočne aj nastalo. Ukazovateľ 

obratu zásob zaznamenal v priebehu prvých troch rokov sledovaného obdobia iba malé 

výkyvy  počtu  obratov  a  z  hodnôt  ukazovateľa  spoločnosti  vyplýva,  že  keďže  má 

spoločnosť obrovské zásoby, sú tieto hodnoty obratov nízke.

Doba obratu zásob stále  narastá,  čo znamená,  ze zásoby rastú rýchlejšie  ako 

tržby.   Doba obratu zásob a  záväzkov tiež v sledovanom období  zvyšuje.  Pozitívne 

hodnotíme  skutočnosť,  že  doba,  kým  spoločnosť  uhradí  svoje  záväzky  voči 

dodávateľom je dlhšia ako úhrada pohľadávok od odberateľov voči spoločnosti. 

Po  celú  dobu  produktivita  práce  na  zamestnanca  výrazne  prevyšovala  jeho 

priemernú mzdu, čo je veľmi dôležité, pretože keby bola priemerná mzda menšia ako 

produktivita práce, tak by podnik netvoril prevádzkový zisk. 

 Všetky  ukazovatele  rentability  svedčia  o  dobrej  rentabilite  vložených 

prostriedkov.  Je  dobré  si  všimnúť  vzťah  medzi  ROA a  ROE,  vo  všetkých  rokoch 
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dosahuje ROE vyššie hodnoty ako ROA, z čoho vyplýva, že vyťaženosť celého kapitálu 

je menšia ako vlastného kapitálu.  Hodnoty ukazovateľa rentability tržieb má rastúcu 

tendenciu. 

Celkovú  zadĺženosť  spoločnosti  hodnotíme  pozitívne,  pretože  ukazovateľ 

neprekročil   v  sledovanom  období  rokov  2007  -2010  hodnotu  100%.   Spoločnosť 

používa  na  financovanie  cudzie  zdroje,  pretože  tieto  sú  lacnejšie  ako  financovanie 

vlastným kapitálom a  tiež  tu  máme ,,daňový štít” ,  ktorý  znižuje  daňové zaťaženie 

spoločnosti.

Poslednými  ukazovateľmi  sú  sústavy  ukazovateľov,  ktoré  nám  poskytujú 

ucelený obraz o finančnom zdraví spoločnosti. Z výsledkov jednotlivých ukazovateľov, 

je  možné  vyčítať,  že  spoločnosť  si  vedie  dobre  a  nehrozí  jej  bankrot.   Podľa 

ukazovateľa dôveryhodnosti IN05 sa spoločnosť nachádzala v roku 2007 podľa hraníc 

klasifikácie  podniku  v  zóne  uspokojivej  finančnej  situácie.  V  ďalších  rokoch 

sledovaného  obdobia  sa  hodnoty  pohybovali  v  tzv.  „  šedej  zóne  ”  to znamená,  že 

spoločnosť netvorí hodnotu, ale ani nebankrotuje. Pre spoločnosť TWIN CAR s.r.o. sú 

to priaznivé výsledky.  Výsledky Altmanovho indexu sa  hodnoty počas sledovaného 

obdobia pohybujú prvé dva roky   v zóne finančného zdravia a v dohľadnej dobe nie je 

ohrozená bankrotom.  V nasledujúcich dvoch rokoch sa hodnoty nachádzajú v tzv. šedej 

zóne, ale aj napriek tomu je možné predpokladať priaznivý vývoj do budúcnosti. Počas 

celého  sledovaného  obdobia  dosahuje  hodnota  Tafflerovho  modelu  pre  spoločnosť 

TWIN  CAR  viac  ako  0,3.  Z  toho  vyplýva,  že  ide  o  spoločnosť  s  malou 

pravdepodobnosťou bankrotu.
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4 Vlastný návrh riešenia

V   predchádzajúcej kapitole sme vytvorili ucelený a detailný rozbor finančnej 

situácie spoločnosti TWIN CAR s.r.o. pomocou ukazovateľov finančnej analýzy. Zistili 

sme,  že  spoločnosť  funguje  celkom dobre  a  má  pomerne  dobrú  finančnú  kondíciu. 

Väčšina  ukazovateľov finančnej  analýzy vypovedá v  dobro spoločnosti.  Na základe 

ukazovateľov,  ktoré   nehovoria  v prospech spoločnosti,  sme navrhli  následovný rad 

návrhov,  ktoré  by  mohli   pomôcť  spoločnosti  k  zlepšeniu  finančnej  situácie.  Tieto 

návrhy budú predložené vedeniu spoločnosti TWIN CAR s.r.o..

4.1  Riadenie pohľadávok

Z výkazu súvaha môžeme vidieť, že obežný majetok tvoria v nemalom podiele 

krátkodobé pohľadávky, hlavne posledné dva roky tvoria až 10%. Preto si voľba a výber 

odberateľov vyžaduje maximálnu opatrnosť v oblasti pohľadávok, ktoré pri obchodnej 

činnosti  vznikajú.  Spoločnosť by mala mať detailné a prehľadné informácie o stave 

pohľadávok a preto je dôležité vytvorenie systému riadenia pohľadávok. 

Systém riadenia pohľadávok by mal obsahovať:

• rozdelenie  odberateľov  do  skupín  podľa  výšky  fakturácie  a  riziko  spojené 

s neplatením, 

• vyhotovenie systému hodnotenia bonity odberateľov (veľkosť obratu zákazníka 

za   posledný  rok,   platobná  disciplína,  porovnanie  správania  zákazníka 

so skúsenosťami s iným dodávateľa),

• vytvorenie  systému   udeľovania  platobných  podmienok  odberateľom  (doba 

splatnosti, spôsob platby -platba vopred,  nutný preddavok, iba hotovosť),

• stanovenie podmienok pre poskytovanie  zliav (zľava za skoršiu platbu, zľava 

pri platbe za hotovosť),
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• stanovenie  nástrojov  riadenia  pohľadávok  (zdroje  informácií  o  zákazníkoch, 

preverovanie zákazníkov - konkurz),

• určenie osôb zodpovedajúcich za riadenie a vymáhanie pohľadávok, 

• generovanie  upomienok  (vygenerovanie  1.  upomienky  po  nastavenej  dobe 

omeškania, 2. upomienky v prípade pretrvávajúcej platobnej neschopnosti).

 

Návrh vymáhania pohľadávok

Najvhodnejším  riešením kto  by  mal  riadiť  pohľadávky  vidíme  v  samotných 

obchodníkoch  pretože,  oni  sú  v   pravidelnom  styku  so  zákazníkmi,  oni  poznajú 

zákazníka a vedia čo, ako často a za aké ceny nakupujú, väčšinou aj samy vidia, koľko 

ich  zákazník  predal  tovaru  svojmu  konečnému  spotrebiteľovi.  Zákazníkov  s 

pohľadávkami voči spoločnosti 15 dní po splatnosti by obchodník najprv oboznamoval 

pri  telefonickej  objednávke  tovaru.  Ak  by na  túto  telefonickú  upomienku  zákazník 

nereagoval, nasledoval by osobný dohovor pri preberaní tovaru zákazníkom. V ďalšom 

prípade  by  mu  bola  doručená  písomná  upomienka  s  poukázaním  na  nezaplatenú 

pohľadávku  s  návrhom riešenia,  súčasne  mu obchodník  prestane  predávať  tovar  na 

faktúru, ale už iba formou platby za hotovosť. Po opätovnom nezaplatení by dochádzalo 

k  zaslaniu  druhej  upomienky   tzv.  pokus  o  zmier  s  upozornením  na  sumu,  ktorú 

odberateľ  stále  neuhradil   a    možným  vymáhaním pohľadávky  súdnou  cestou.  V 

prípade  vymáhania  súdnou  cestou,  si  treba  uvedomiť  náklady  spojené  so  súdnym 

procesom a riziko z neúspechu. 

4.2  Marketing

Vyhľadanie potenciálnych zákazníkov

Hlavným cieľom je získavanie nových zákazníkov a zvyšovanie tržieb, z čoho 

vyplýva,  že  cieľová  skupina  zákazníkov  musí  byť,  čo  najviac  a  dopodrobna 

analyzovaná,  aby  spoločnosť  mohla  splniť  jej  požiadavky.  Navrhovali  by  sme 
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zamestnať nového zamestnanca,  ktorý pozná ponúkaný tovar (auto-súčiastky a auto-

príslušenstvo),  ktorý by vyhľadával a navštevoval nových potenciálnych zákazníkov, 

ponúkal tovar a zisťoval  požiadavky zákazníkov. Na základe navštívených zákazníkov 

by sme navrhovali naplánovanie novej trasy, ku ktorej by bol pridelený nový obchodník. 

Jednalo by sa o zákazníkov nielen ako maloobchodníkov, ale aj autoservisov. Ďalej by 

navštevoval súčasných zákazníkov  a  zisťoval ich spokojnosť s kvalitou, rýchlosťou 

vybavenia objednávky prípadne reklamácií, komunikáciou s obchodníkom a s cenovou 

ponukou. 

Navýšenie pracovnej sily

Navrhovali by sme prijatie manažéra predaja a styku so zákazníkmi Tento nový 

zamestnanec by vyhľadával a navštevoval nových zákazníkov. Bolo by vhodné, aby sa 

manažér zúčastňoval aj na špecializovaných veľtrhoch hlavne v Paríži a  v Berlíne, aby 

sa  spoločnosť  dostala,  čo  najviac  do  povedomia  zákazníkov  a  aby prezentoval,  že 

spoločnosť má kvalifikovaný personál, ktorý je schopný odborne poradiť.  Tu by mohol 

získavať aj nových , výhodnejších dodávateľov. 

Požiadavky na manažéra predaja a styku so zákazníkmi:

• stredoškolské s maturitou, vysokoškolské vzdelanie,

• 3 roky praxe v pozícii manažéra predaja,

• znalosť auto-súčiastok a auto-príslušenstva,

• znalosť maďarského a anglického jazyka,

• vodičský preukaz typu B,

• čistý register trestov,

• znalosť MS Office,

• osobnostné predpoklady - komunikatívnosť, flexibilita, loajalita.
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Náplň práce:

• starostlivosť o súčasných zákazníkov,

• osobné návštevy u zákazníkov,

• vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov,

• získavanie nových zákazníkov,

• predkladanie ponúk a poradenská činnosť,

• komunikácia a hodnotenie obchodných zástupcov,

• návrhy a realizácia opatrení pre podporu predaja,

• získavanie informácií o konkurencii a vývoji trhu. 

Tento  manažér  by  bol  prvý  mesiac  zaškolený  niektorým  zo  súčasných 

obchodníkov a overila  by sa jeho znalosť autosúčiastok a autopríslušenstva.  Bol  by 

prijatý na hlavný pracovný pomer  na dobu určitú (1 rok) a  na 3 mesiace skúšobnej 

doby,  plat by  činil 600 € brutto a + 15 % z obratu.

Keďže spoločnosť vlastní iba 2 osobné automobily a na rozvoz tovaru si vozidlá 

prenajíma, je potrebné zaobstarať pre nového zamestnanca ďalší  osobný  automobil, 

GPS, mobilný telefón a notebook. Prepočet očakávaných nákladov na zamestnanca v 1. 

roku je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka 24: Prepočet nákladov na zamestnanca v 1. roku

Zdroj: Vlastný na základe všeobecných poznatkov

Spoločnosť  TWIN  CAR  s.r.o.  má  dostatok  finančných  prostriedkov  na 

zaobstaranie týchto nevyhnutných pracovných prostriedkov pre nového zamestnanca.

Pre  financovanie  nákladov  na  zamestnanca  je  možné  získať  príspevok   na 

podporu  vytvorenia  nového  pracovného  miesta,  ktorý  poskytuje  MPSVaR 

zamestnávateľovi  na  vytvorené  pracovné  miesto,  ak  prijme  do  pracovného  pomeru 

uchádzača o zamestnanie vedeného v Evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 

mesiace  alebo  znevýhodneného uchádzača  o zamestnanie  podľa  § 8 ods.  1  písm. a) 

alebo k). 

Výška príspevku v Nitrianskom kraji je 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 

ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 

za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v 

ktorom sa  príspevok poskytuje,  najviac  50 % z  celkovej  ceny  práce zamestnanca, 

prijatého na vytvorené pracovné miesto.

 Príspevok poskytuje zamestnávateľovi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v 

ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, počas najviac 12 kalendárnych 

mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody. 
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Mesačné náklady na zamestnanca

Hrubá mzda  600 €
Zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom - 10%  60 €
Sociálne poistenie hradené zamestnávateľom - 25.20%  123 €
Mesačné náklady na zamestnanca - celkom  723 €
Priemerné náklady na hodinu (160hod./mesiac)  5 €

Jednorazová investícia (ceny s DPH)

Osobný automobil 7 727 €
Mobilný telefón  232 €
Notebook  521 €
GPS navigácia  100 €
Jednorazová investícia - celkom 8 580 €



Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o 

zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorého sa príspevok poskytuje najmenej počas 

12 kalendárnych mesiacov. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí aj v prípade, 

keď zamestnávateľ poberá príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta 

menej ako 12.  67

V prípade spoločnosti TWIN CAR s.r.o. by činil príspevok v približnej mesačnej 

hodnote 216,90 €. 

Efektívnosť  a  rentabilita  bude  zabezpečená,  pretože  manažér  bude  sám 

prispievať k zvyšovaniu tržieb a  bude  hodnotiť a motivovať aj ostatných obchodníkov 

k   dosahovaniu  vyšších  tržieb  a  v  poslednom  rade,  tieto  zakúpené  prostriedky  a 

pomôcky sa môžu využívať aj k iným účelom ako je stanovené v náplni práce manažéra 

predaja a styku so zákazníkmi.

Starostlivosť o súčasných zákazníkov

Prvoradá je v súčasnosti starostlivosť o súčasných zákazníkov, poskytovať im

100 % služby,  zľavy a  bonusy,  ktoré  by čo  najviac  vyhovovali  ich  požiadavkám a 

očakávania. Na to aby spoločnosť zistila spokojnosť svojich zákazníkov navrhovali by 

sme vytvorenie dotazníka, ktorý by bol formulovaný škálou odpovedí. Škála hodnotenia 

by bola od 1 do 10, pričom 1 - úplná spokojnosť a 10 - úplná nespokojnosť. Tento 

dotazník, ak bude obsahovať správne otázky, bude poskytovať relevantné a  dôležité 

informácie o zákazníkovi. Dôležité je vysvetliť zákazníkovi, že tento dotazník vyplňuje, 

aby  sa  zvýšila  kvalita  poskytovaných  služieb,  aby  sme  sa  tak  vyhli  vyplňovaniu 

dotazníka z povinnosti.  Tento dotazník by dával vyplňovať každý obchodník svojim 

zákazníkom.  

67   Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta. [online]. 2011.  [cit. 06-11-2011]. Dostupné z: 
http://www.upsvar-     

        zv.sk/p50e.php
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Propagácia

Po minulé roky spoločnosť do vysokej miery zanedbávala propagáciu  firmy  a 

obchodné vzťahy so zákazníkmi, čo nám potvrdili aj z výsledky SWOT analýzy.  V tejto 

oblasti by sme odporúčali nakúpenie reklamných  predmetov, ktoré by mohli posilniť 

vzájomné  dodávateľsko-odberateľské  vzťahy.   Išlo  by  hlavne  o  písacie  potreby  a 

kalkulačky, hrnčeky,  tričká a šiltovky s logom spoločnosti. Na konci roka odporúčame 

zakúpenie kalendárov pre budúci  rok s  tým, že každý obchodník si vyberie sám koľko 

a aký druh sa objedná pre jeho zákazníka.

 Vykonali sme prieskum trhu spoločností v blízkom okolí spoločnosti, ktoré sa 

zaoberajú výrobou týchto reklamných predmetov. V okolí sa nachádzajú dve  väčšie 

firmy s touto ponukou a to ART Reklamná agentúra a ARC design studio so sídlom  v 

Nových Zámkoch. Na základe zistených informácií môžeme spoločnosti TWIN CAR 

s.r.o. odporučiť spoločnosť ARC design studio, pretože má širšiu ponuku produktov v 

rôznej  cenovej  relácii  v  dostupnosti  do  dvoch   týždňov.  Na  nasledujúcom obrázku 

môžete vidieť návrh designu pre kalkulačky  s logom spoločnosti. 

Obrázok 8: Návrh kalkulačky s logom spoločnosti TWIN CAR s.r.o.

Zdroj: Grafický návrh  z firmy ARC design studio na základe konzultácie( www.arcdesign.sk) .
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4.4  Rozšírenie oblasti pôsobenia

Autoservis

Zvažovali  sme založenie  autoservisu,  pretože  spoločnosť  disponuje  veľkým 

množstvom zásob pre  rôzne  značky automobilov.  Založenie  autoservisu  by výrazne 

rozšírilo  a  zlepšilo  služby  zákazníkom,  pretože  zakúpený  tovar 

by sa hneď mohol namontovať alebo aplikovať.

 Na  základe  tejto  možnosti  otvorenia  autoservisu  sme  uskutočnili  analýzu 

konkurencie na trhu v meste sídla spoločnosti TWIN CAR s.r.o. Šurany. Nachádza sa tu 

firma Motoduo, ktorá poskytuje v autoservise širokú škálu služieb  ako sú napríklad 

klampiarske  práce,  lakovnícke  práce,  mechanické  práce,  elektrické  inštalácie,  auto-

diagnostiku a pneuservis.

Ďalším potencionálnym konkurentom je spoločnosť CAR TEAM s.r.o, ktorá má 

oproti  firme Motoduo výhodu,  že  poskytuje  väčšie  množstvo zásob autosúčiastok  a 

auto-umyváreň.  Vzhľadom  na  značný  časový  predstih  založenia  týchto  dvoch 

autoservisov by sme založenie vlastného autoservisu nedoporučovali, pretože s týmito 

dvoma firmami má spoločnosť TWIN CAR s.r.o. dobré obchodné vzťahy a dohodli sa 

na určitej fair-play hre v oblasti ich spoločného podnikania. 

Čerpacia stanica

Na  pozemku,  na  ktorom  sídli  spoločnosť  TWIN  CAR  s.r.o.  bola  pôvodne 

postavená čerpacia stanica, po ktorej zostala budova a dve nádrže na naftu a benzín. 

Takže by sa tu mohla naskytnúť možnosť znovu založenia čerpacej stanice. Vyhotovili 

sme analýzu trhu čerpacích staníc v meste sídla spoločnosti Šurany. Nachádzajú sa tu 3 

spoločnosti a to Slovnaft a.s.,  Čerpacia stanica  G&G a Čerpacia stanica Forsage. V 

nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť cenovú ponuku jednotlivých čerpacích staníc pre 

benzín a naftu. 
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Tabuľka 25: Ceny pohonných hmôt podľa čerpacích staníc v Šuranoch

Zdroj: Ceny pohonných hmôt. [online]. 2011 [cit.19.11.2011]. Dostupné  
z :http://natankuj.sme.sk/ceny-phm/?
typ=phm&phm=5&sluzba=0&kraj=4&okres=24&znacka=0

Na základe týchto skutočností hodnotíme možnosť založiť novú čerpaciu stanicu 

za neefektívnu, pretože v meste sú tri benzínky, čo znamená dosť veľkú konkurenciu, 

pričom najbližšia k sídlu spoločnosti TWIN CAR je Slovnaft a.s. a to iba 50 metrov. 

Najčastejším resp. najdostupnejším dodávateľom je Slovnaft a.s., ktorý však nepristúpi 

k  založeniu  ďalšej  čerpacej  stanice  v  blízkosti  druhej  a  na  prípadný  budúci  odber 

pohonných hmôt poskytuje iba minimálnu výšku rabatu. Ak by sa spoločnosť rozhodla 

založiť čerpaciu stanicu, cena povolenia od Slovnaft a.s. sa pohybuje okolo 700 000 € 68. 

Ďalšia bariéra vzniká  z  hľadiska  právnych  noriem  a  to  predovšetkým  technických 

požiadaviek  na  stavbu,  životného  prostredia   a  požiarna  ochrana,  pri  ktorých  by 

spoločnosť TWIN CAR potrebola  ďalších  100 000 € investovať,  čo by bolo veľmi 

nerentabilné. Jedinou pozitívnou skutočnosťou je naozaj iba budova a nádrže. 

4.3  Zvyšovanie kvalifikačnej úrovne 

Vzhľadom  na  požiadavky  zamestnancov  a  doterajšie  neefektívne  školenia 

personálu, je potrebná dlhodobá výuka zamestnancov. Naskytuje sa nám tu možnosť 

získania dotácie na  zvýšenie vzdelania a kvalifikácie zamestnancov. Túto dotáciu je 

možné získať z Úradu práce,  sociálnych vecí a rodiny, ktorý podporuje špecifické a 

všeobecné vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú 

úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. 

Príjemcovia  dotácie  na  vzdelávanie  sú  fyzické  osoby alebo  právnické  osoby 

oprávnené na podnikanie, registrované na území Slovenskej republiky.  
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(táto suma je orientačná, iba na základe odhadov)
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Čerpacia stanica 95 natural Diesel

Slovnaft a.s. 1,460 € 1,395 €
G&G 1,469 € 1,400 €
Forsage 1,460 € 1,380 €



Dotácia  sa  realizuje  formou  nenávratného  finančného  príspevku,  ktorý  sa 

poskytuje formou refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov 

preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. V prípade spoločnosti  by sa 

jednalo o nasledovné oprávnené výdavky:

• personálne náklady na lektorov – podľa § 48 ods. 1 písm. a) zákona o službách 

zamestnanosti,

• cestovné výdavky na lektorov a účastníkov vzdelávania vrátane ubytovania, 

• prenájom techniky (osvetľovacia, ozvučovacia a premietacia),

• prenájom priestorov na realizáciu projektu ( interiér - kultúrne domy, sály).

Zamestnanci  spoločnosti  TWIN  CAR  s.r.o.  by  uvítali  zvýšenie  vzdelania  v 

oblasti  komunikácie  so  zákazníkmi  a  v  oblasti  vybavovania  reklamácií  v  oblasti 

špecifických tovarov ako sú napríklad auto-batérie, pretože  nie vždy dokážu vysvetliť 

zákazníkovi, prečo bola daná reklamácia vybavená v ich prospech alebo neprospech. 
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Záver

Záverom diplomovej práce považujem za potrebné zhrnúť a zdôrazniť niektoré 

informácie. 

 Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti TWIN 

CAR s.r.o. v rokoch 2007 - 2010 a navrhnúť optimálne riešenia pre zlepšenie finančnej 

situácie, stability a postavenia spoločnosti na trhu.   

Na  základe  výpočtov  finančnej  analýzy   sme  zistili,  že  spoločnosť  si  vedie 

pomerne  dobre.  Je  potrebné  upozorniť  na  vyšší  objem krátkodobých  pohľadávok  z 

obchodných vzťahov a bolo by dobré, aby spoločnosť zamedzila vzniku nedobytných 

pohľadávok. Ďalším problémom by mohol byť vysoký objem dlhodobých záväzkov, ale 

ako sme si už  vysvetlili, tento objem je  spôsobený, pretože spoločnosť nakupuje veľké 

množstvo zásob od dodávateľov  mimo Európskej únie, konkrétne napríklad z Číny a tu 

je doba splatnosti faktúr výrazne dlhšia. 

Vývoj stavu ukazovateľov aktivity je pomerne dobrý, doba obratu záväzkov je 

dlhšia ako doba obratu pohľadávok.  V oblasti likvidity nedosahovali ukazovatele príliš 

priaznivé hodnoty, pretože nedosiahli počas sledovaného obdobia doporučených hodnôt 

a tak isto aj ukazovatele zadĺženosti. Z ukazovateľov zadĺženosti sme zistili skutočnosť, 

že  spoločnosť  financuje  svoj  chod  pomocou  cudzích  zdrojov  a  to  predovšetkým 

krátkodobými  záväzkami.  Ukazovatele  rentability  si  viedli  dobre,  majú  rastúcu 

tendenciu a svedčia o dobrej rentabilite vložených prostriedkov. Je dobré si všimnúť 

vzťah medzi ROA a ROE, vo všetkých rokoch dosahuje ROE vyššie hodnoty ako ROA, 

z  čoho  vyplýva,  že  vyťaženosť  celého  kapitálu  je  menšia  ako  vlastného  kapitálu. 

Zhodnotenie pomocou sústav ukazovateľov sa ukázalo veľmi dobre, spoločnosť sa buď 

nachádza   tzv.  „  šedej  zóne  ”  to znamená,  že  spoločnosť  netvorí  hodnotu  ale  ani 

nebankrotuje alebo  v   zóne finančného zdravia a v dohľadnej dobe nie je ohrozená 

bankrotom.

Návrhy  na  zlepšenie  sa  týkali  predovšetkým  riadenia  pohľadávok,  pretože 

obežný majetok tvoria v nemalom podiele krátkodobé pohľadávky,  preto si  voľba a 
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výber  odberateľov  vyžaduje  maximálnu  opatrnosť.  Vytvorili  sme  systém  riadenia 

pohľadávok,  ktorý  obsahuje  rozdelenie  zákazníkov  podľa  výšky  fakturácie, 

preverovanie bonity odberateľov na základe, ktorej  sa im udeľujú platobné podmienky, 

čo bude napomáhať k predchádzaniu neplatenia zo strany odberateľov. 

Ďalším návrhom je prijatie manažéra predaja a styku so zákazníkmi Tento nový 

zamestnanec by vyhľadával a navštevoval nových zákazníkov. Bolo by vhodné, aby sa 

manažér zúčastňoval aj na špecializovaných veľtrhoch hlavne v Paríži a  v Berlíne, aby 

sa  spoločnosť  dostala,  čo  najviac  do  povedomia  zákazníkov  a  aby prezentoval,  že 

spoločnosť má kvalifikovaný personál, ktorý je schopný odborne poradiť.

 Problémy  vidíme  aj  v  oblasti  propagácie,  ktorá  bola  po  minulé  roky 

spoločnosťou  do  značnej   miery  zanedbávaná.  Vykonali  sme  preto  prieskum  trhu 

spoločností  v  blízkom  okolí,  ktoré  sa  zaoberajú  výrobou  reklamných  predmetov. 

Odporučili sme nakúpenie reklamných  predmetov, ktoré by mohli posilniť vzájomné 

dodávateľsko-odberateľské  vzťahy.   Išlo  by  hlavne  o  písacie  potreby  a  kalkulačky, 

hrnčeky,   tričká  a  šiltovky  s  logom  spoločnosti.  Na  konci  roka  by   bolo  vhodné 

zakúpenie kalendárov pre budúci  rok s  tým, že každý obchodník si vyberie sám koľko 

a aký druh sa objedná pre jeho zákazníka.

Na  koniec  vzhľadom  na  požiadavky  zamestnancov  a  doterajšie  neefektívne 

školenia  personálu  je  potrebná  dlhodobá  výuka zamestnancov,  odporúčame získanie 

príspevku  na  vzdelávanie  zamestnancov  z  Úradu  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny v 

Nových Zámkoch, ktorý by zvýšil znalosti zamestnancov a ich kvalifikačnú úroveň.

Ciele tejto diplomovej práce boli splnené a práca bude prínosom pre vedenie 

spoločnosti TWIN CAR s.r.o. a bude nápomocná pri určovaní ďalších smerov vývoja 

spoločnosti, ktoré budú viesť k zlepšeniu jej finančnej situácie. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

EBIT Earnings Before Interests and Taxis (zisk pred zdanením) 

HDP Hrubý domáci produkt 

ČPK Čistý pracovný kapitál

VUT Vysoké učení technické 

SWOT Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb

Slept Analýza vonkajšieho prostredia

EÚ Európska únia

SR Slovenská republika

VZaS Výkaz ziskov a strát

Bi  Veľkosť položky bilancie

ROI  Ukazovateľ rentability vloženého kapitálu

ROA Ukazovateľ rentability celkových vložených aktív

ROE  Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu,

ROS Ukazovateľ rentability tržieb.

IN05 Index  dôveryhodnosti

tzv. tak zvane

atď. a tak ďalej

€ Euro

VH Výsledok hospodárenia

t.j. to je

FA Finančná analýza

ČPM Čistý pracovný majetok

ŠÚ SR             Štatistický úrad Slovenskej republiky

MPSVaR        Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

resp. respektíve
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1. Teoretická časť - účtovné výkazy

Rozvaha

Rozvaha  je  účtovným  výkazom,  ktorý  zachycuje  bilančnou  formou  stav 

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zdrojov ich financovania (krytia)vždy k 

určitému dátumu. Predstavuje základný prehľad o majetku podniku vo statickej podobe, 

t.j. v okamžiku účtovnej závierky. 69

Pripomenieme si z účtovníctva jedno dôležité pravidlo, ktoré hovorí, že žiadny 

podnik nemôže mať viac majetku ako má zdrojov krytia a opačne,  platí tu  princíp 

bilančnej rovnosti. Mohli by sme to napísať ako:

• Aktíva = Dlhodobý majetok + Obežné aktíva respektíve

• Aktíva = Vlastný kapitál + Cudzí kapitál + Krátkodobé záväzky z obchodného 

styku.70

Tabuľka 4  : Rozvaha, päť základných segmentov 

Aktíva (majetok)                      Pasíva (kapitál)

Dlhodobý majetok Vlastný kapitál

Obežné aktíva

Cudzie zdroje 
(dlhy)

Krátkodobé záväzky z obchodného styku

Zdroj: vlastný na základe: KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2010. s. 52.

69  RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 22.
70  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.  2007. S. 38. 

102



Aktíva

 

Aktíva sú výsledkom minulých investičných rozhodnutí a sú usporiadané jednak 

podľa funkcie, ktorú v podniku plnia a ďalej podľa času počas ktorého je majetok v 

podniku viazaný a posledným kritériom je likvidita. Aktíva tvoria dve základné zložky a 

to dlhodobý majetok  a obežná aktíva. Dlhodobý majetok predstavuje  predovšetkým 

dve základné časti a to dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 71

Obežné  aktíva  existujú  v  dvoch  podobách  a  to  v  podobe  vecnej  (suroviny, 

materiál, hotové výrobky, polovýrobky) a v podobe peňažnej (peniaze v pokladnici, na 

účte, pohľadávky a krátkodobé cenné papiere.)72

Pasíva

 Stranu pasív je možné vo finančnej praxi označiť za stranu zdrojov financovania 

firmy, zároveň hodnotíme finančnú štruktúru analyzovanej firmy. Pasíva sú členené z 

hľadiska vlastníctva zdrojov financovania. Z tohto pohľadu budeme rozlišovať vlastné 

zdroje a cudzie zdroje.  

Vlastný  kapitál  je  položkou  obsahujúcou  základný  kapitál,  ktorý  predstavuje 

peňažný a nepeňažný vklad od spoločníkov do danej spoločnosti, vytvára sa na základe 

Obchodného zákonníka a jeho výška sa zapisuje do Obchodného registra. 73   

Cudzie  zdroje,  predstavujú zdroje,  ktoré  podnik  získal  od iných právnických 

osôb alebo fyzických osôb a boli mu požičané na určitú dobu, obvykle podnik platí za 

zapožičanú cenu teda úrok. Z pohľadu podniku sú úroky náklady, ktoré boli vynaložené 

v súvislosti s použitím kapitálu veriteľom.  74

71 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2007. s. 38.  
72 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.  2007. s. 40.  
73 RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 26-27.
74     KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.   2007. s.  44. 
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Výkaz ziskov a strát

Zmyslom výkazu ziskov a strát  je informovať o úspešnosti  práce podniku,  o 

výsledku,  ktorého  dosiahol  podnikateľskou  činnosťou.  Zachytáva  vzťahy  medzi 

výnosmi  podniku  dosiahnutými  v  určitom   období  a  nákladmi  spojenými  s  ich 

vytvorením. Nákladové a  výnosové položky sa neopierajú o skutočné hotovostné toky - 

prímy  a  výdavky,  preto  ani  výsledný  zisk  neodráža  skutočnú  hotovosť  získanú 

hospodárením podniku. 75

Výkaz zisku a  straty je  písomný prehlad  o  výnosoch,  nákladoch  a  výsledku 

hospodárenia za určité obdobie. Zachycuje teda pohyb výnosov a nákladov, nie však 

pohyb príjmov a výdavkov. 76 

Účtovný výkaz ziskov a strát  má od roku 1993  základné usporiadanie,  ktoré 

možno  označiť  ako  stupňovité.  Hospodársky  výsledok  vzniká  postupne  v  časti 

prevádzkovej, finančnej a mimoriadne. 77

Obrázok 10: Zisk a jeho rozdelenie, väzba  na výkaz rozvaha 

Zdroj: Vlastný na základe: KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2007 s. 51.

75  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.   2007. s.51.
76 RUČKOVÁ, P. Finanční alazýza. .2011. s. 31.
77 KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku.  2001. s. 59.  
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Cash flow  

Cah flow charakterizujeme ako účtovný výkaz porovnávajúci bilančnou formou 

zdroje  tvorby peňažných  prostriedkov  s ich  použitím za  určité  obdobie,  ďalej  slúži 

k posúdeniu  skutočnej  finančnej  situácii.  Odpovedá aj  na  otázku:  Koľko peňažných 

prostriedkov podnik vytvoril  a k akým účelom ich použil?  Tento výkaz tiež dokladá 

fakt, že zisk a peniaze nie sú jedna a tá istá vec.78

Cash flow chápeme ako príjmy a úbytky peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov. Za peňažné prostriedky považujeme peniaze v hotovosti  vrátane cenín, 

peňažných prostriedkov na účte vrátane prípadného pasívneho zostatku bežného účtu 

a peniaze na ceste.  Peňažnými ekvivalentami sa chápe krátkodobý likvidný majetok, 

ktorý  je  možný  s nízkymi  dodatočnými  transakčnými  náklady premeniť  na  dopredu 

známu peňažnú čiastku.79

Peňažný  tok  je  skutočný  pohyb  peňažných  prostriedkov  podniku,  Je 

východiskom pre riadenie likvidity podniku, pretože:

• existuje  rozdiel  medzi  pohybom hmotných  prostriedkov  a  ich  peňažným 

vyjadrením,

• vzniká  časový  nesúlad  medzi  hospodárskymi  operáciám  vyvolávajúce 

náklady a ich finančným zachytením,

• vzniká rozdiel medzi nákladmi a výdajmi a medzi výnosmi a nákladmi80  

78  RUČKOVÁ, P. Finanční analýza.   2010. s. 34. 
79  RUČKOVÁ, P. Finanční analýza.   2010. s34.  
80  SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku.   2007. s.  43.
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Obrázok 11: Vzťahy cash flow v podniku 

Zdroj: vlastný  na základe: KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2007.  s. 59.

Metódy výpočtu cash flow  
 

Priama metóda výpočtu cash flow vychádza z položiek, ktoré majú príjmový a 

výdavkový charakter, to je  z čistých prírastkov alebo úbytkov peňažných prostriedkov 

napr. výdavky na materiál, odpisy, výplata miezd. 

Nepriama metóda výpočtu cash flow vychádza zo zisku, upravuje ho o odpisy, 

zmeny stavu zásob, pohľadávok, záväzkov a pod. V prehľade uvádzame, ktoré druhy 

operácií  spôsobujú  prílev  (+)  a  ktoré  odlev  (-)  peňažných  prostriedkov  podniky  v 

jednotlivých oblastiach činnosti a to:

• prevádzkovej,
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• investičnej,

• finančnej. 81

Príloha účtovnej závierky

Účelom prílohy je  podať  doplňujúce  a  vysvetľujúce  informácie  k  rozvahe  a 

výkazu  ziskov  a  strát.  Základným  požiadavkom  je  spoľahlivosť,  neutralita  a 

zrozumiteľnosť.  Poskytuje  obraz  o   majetku,   záväzkoch  a  vlastnom  kapitále, 

nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku.82

81  FETISOVÁ, E. Podnikové financie.   2005 .s.7.  
82 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance.   2007. S.61.  
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2. Súvaha 2007 - 2010
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Rozvaha
2007 2008 2009 2010

€ € € €
Aktíva celkom 1522 144 € 1575 681 € 1493 891 € 1421 407 €
Dlhodobý majetok 47 211 € 47 301 € 47 407 € 47 148 €
Dlhodobý nehmotný majetok  0 €  0 €  0 €  0 €
Dlhodobý hmotný majetok 47 211 € 47 301 € 47 407 € 47 148 €
Dlhodobý finančný majetok  0 €  0 €  0 €  0 €
Obežný majetok 1474 075 € 1527 318 € 1446 030 € 1374 061 €
Zásoby 1281 762 € 1306 911 € 1105 271 € 1054 032 €
Dlhodobé pohľadávky  0 €  0 € 5 172 €  0 €
Krátkodobé pohľadávky 53 689 € 79 101 € 158 442 € 151 096 €
Kratkodobý fin. majetok 138 624 € 142 368 € 177 145 € 168 933 €
Časové rozlíšenie  858 € 1 062 €  454 €  198 €

Rozvaha
2007 2008 2009 2010

€ € € €
Pasíva celkom 1522 144 € 1575 681 € 1493 891 € 1421 407 €
Vlastné imanie (kapitál) 156 354 € 218 780 € 186 059 € 125 795 €
Základné imanie (kapitál) 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
Kapitálové fondy  0 €  0 €  0 €  0 €
Fondy zo zisku  385 €  662 € 1 328 € 1 249 €
Výsledok hosp. min. rokov 61 930 € 87 400 € 124 079 € 54 013 €
Výsledok hosp. za účtovné obd. 87 400 € 124 079 € 54 013 € 63 894 €
Záväzky (Cudzie zdroje ) 1365 790 € 1356 669 € 1307 832 € 1295 614 €
Rezervy 5 772 € 5 742 € 5 798 € 5 682 €
Dlhodobé záväzky  372 €  232 €  366 €  285 €
Krátkodobé záväzky 1359 646 € 1350 695 € 1301 668 € 1289 247 €



3. Výkaz ziskov a strát 2007 -2010
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 Výkaz ziskov a strát  
2007 2008 2009 2010

€ € € €
Tržby z predaja tovaru 4706 695 € 5024 968 € 3650 171 € 2968 361 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4132 489 € 4361 045 € 3092 969 € 2389 758 €
Obchodná marža 574 206 € 663 923 € 557 202 € 578 603 €
Výroba 2 759 € 3 864 € 2 474 € 2 350 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 759 € 3 864 € 2 474 € 2 350 €
Výrobná spotreba 397 250 € 404 656 € 401 000 € 413 645 €
Spotreba materiálu, energi a ost. neskladovateľných dodávok 109 315 € 127 257 € 104 054 € 118 498 €
Služby 287 935 € 277 399 € 296 946 € 295 147 €
Pridaná hodnota 179 785 € 263 131 € 158 676 € 167 308 €
Osobné náklady 73 785 € 81 389 € 68 658 € 76 146 €
Mzdové náklady 54 267 € 58 349 € 50 325 € 55 869 €
Náklady na sociálne poistenie 17 388 € 20 541 € 16 324 € 18 068 €
Sociálne náklady 2 130 € 2 499 € 2 009 € 2 209 €
Dane a poplatky 1 984 € 2 523 € 3 402 € 2 887 €
Odpisy a opravné položky k HDM a k DNM 4 360 € 5 034 € 10 186 € 7 154 €
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 548 € 2 923 € 3 209 € 4 371 €
Zostatková cena predanoho dlhodobého majetku a pred. mat. 3 548 € 2 923 € 3 209 € 4 371 €
Ostatné výnosy z hosp. činnosti 1 980 € 1 057 € 1 043 €  996 €
Ostatné náklady z hosp. činnosti 1 156 € 20 898 € 1 800 € 2 390 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 103 958 € 154 344 € 75 773 € 79 727 €
Výnosové úroky  54 €  83 €  100 €  78 €
Nákladové úroky  10 €  0 €  4 €  16 €
Kurzové zisky 28 532 € 40 251 € 17 926 € 18 341 €
Kurzové straty 22 158 € 36 874 € 23 639 € 15 737 €
Ostatné náklady na fin. činnosť 1 126 € 2 693 € 1 597 € 1 825 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 5 292 €  767 € -7 214 €  841 €
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 109 250 € 155 111 € 68 559 € 80 468 €
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 850 € 31 032 € 14 546 € 16 574 €
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 87 400 € 124 079 € 54 013 € 63 894 €
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