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1 ÚVOD  
 
V súčasnej dobe, keď na trhy vstupujú neustále nové podnikateľské subjekty so svojimi 

produktmi a službami, sa menia ekonomické podmienky podnikania, aj jeho priority 

a nástroje managementu. Tomuto vývojovému trendu odpovedajú aj nové prístupy 

v účtovníctve, ktoré je významným zdrojom informácií o ekonomickej situácii 

podnikov. 

 
V bakalárskej práci sa zameriam na porovnanie hlavných rozdielov českých účtovných 

predpisov a medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS) na zostavenie účtovnej 

závierky, vysvetlenie a charakteristiku metód finančnej analýzy a vyslovenie návrhov 

na zlepšenie finančnej situácie zvolenej spoločnosti. 

 

Cieľom bakalárskej práce je previesť finančnú analýzu spoločnosti ABC, s.r.o. 

z výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov a českých 

účtovných predpisov a analyzovať dopady vplyvu rôznych pravidiel vykazovania 

účtovných informácií na jednotlivé finančné ukazovatele, ktoré charakterizujú 

výkonnosť spoločnosti. 

 

So zámerom splniť ciele bakalárskej práce najskôr v teoretickej časti popíšem 

a vyzdvihnem hlavné rozdiely zostavovania účtovnej závierky podľa českých účtovných 

predpisov a medzinárodných účtovných štandardov. Ďalej sa teoreticky zameriam na 

problematiku finančnej analýzy, jej význam a úlohu, zdroje finančnej analýzy 

a podrobne charakterizujem vybrané metódy tvorby finančnej analýzy. V praktickej 

časti bakalárskej práce vypracujem finančnú analýzu ABC, s.r.o., ako zdroje pre 

finančnú analýzu použijem výkazy zostavené podľa medzinárodných štandardov. 

Následne zhodnotím vývoj jednotlivých ukazovateľov a v prípade negatívnych trendov 

navrhnem možné riešenia pre zlepšenie situácie analyzovaného podniku do budúcnosti. 

V závere praktickej časti svojej práce sa zameriam na rozdiely, ktoré vzniknú pri 

jednotlivých ukazovateľoch po aplikácii českých účtovných predpisov na účtovnú 

závierku. 

 

 



 11 

2 VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ VYKAZOVANIA 
ÚČTOVNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

Transformácia českej ekonomiky na trhové podmienky viedla k radikálnej reforme 

účtovníctva, ktorá bola založená na nových ekonomických vzťahoch. Od začiatku 

deväťdesiatych rokov prebiehal postupný vývoj a zdokonaľovanie obsahovej, 

metodickej a kvalifikačnej stránky účtovného systému a súčasne došlo k novému 

vymedzeniu jeho cieľov, úloh a funkcií.(17) 

 

Podstata finančného účtovníctva je v zachytení stavu a pohybu majetku a jeho zdrojov, 

nákladov a výnosov s cieľom zaistenia výsledku hospodárenia podniku. Najvyšší 

princíp účtovníctva je verné a pravdivé zobrazenie ekonomickej situácie podniku 

a poskytovanie informácií užívateľom. Základnými požiadavkami na účtovné 

informácie sú relevantnosť, objektivita, včasnosť, zrozumiteľnosť a porovnateľnosť. (6) 

 

2.1 Právna úprava účtovníctva v Českej republike  

 

Finančné účtovníctvo podniku je regulované právnymi predpismi, rôznymi 

metodickými princípmi a všeobecne uznávanými zásadami. Rozdielny prístup je však 

k vnútropodnikovému účtovníctvu, ktoré nie je nijako legislatívne upravené a jeho 

forma je v plnej kompetencii každého podniku. 

 

Právny rámec účtovníctva tvorí : 

� Zákon č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v platnom znení – stanovuje 

všeobecnú povinnosť podnikateľov viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom 

stanoveným zákonom č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platnom znení a určuje 

ďalšie náležitosti a povinnosti. 

� Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platnom znení – stanovuje metodické 

a rovnako aj obsahové náležitosti účtovníctva tak, aby bolo priehľadné a aby 

verne zobrazovalo finančnú situáciu podniku. Je úzko zviazané s prevádzacími 

vyhláškami podnikateľa. 
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� Daňové a ďalšie predpisy – určujú predovšetkým obsahovú stránku 

účtovníctva, hlavne postupy a spôsoby stanovenia súm zachycovaných 

v účtovníctve. Ide hlavne o zdravotné a sociálne poistenie, colné predpisy, daň 

z príjmov, nepriame dane, majetkové dane atď.  

 

Okrem týchto spomínaných právnych predpisov si podnik vytvára aj svoje interné 

predpisy, smernice, opatrenia či príkazy pre vedenie účtovníctva. Ide hlavne o smernice 

upravujúce oceňovacie metódy, metódy odpisovania, obeh účtovných dokladov, 

vedenie vnútropodnikového účtovníctva, analytickú evidenciu a iné. 

 

Posledná novela zákona o účtovníctve, ktorá platí od 1.1.2004, zaviedla jednotné 

účtovné pravidlá pre všetky účtujúce subjekty. Podľa nových pravidiel sú účtovné 

jednotky povinné viesť podvojné účtovníctvo, ktorého predmetom je účtovanie o stave 

a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch a o výsledku hospodárenia. 

Základným charakteristickým rysom je podvojný zápis, tzn. každá hospodárska 

operácia vstupujúca do účtovníctva vyvolá zmenu na dvoch súvzťažných účtoch. Za 

účtovnú jednotku sa považujú všetky subjekty vymenované taxatívne v §1 odst. 2 

zákona o účtovníctve. Ostatní podnikatelia, ktorí nie sú účtovnou jednotkou, vedú 

daňovú evidenciu, a pokiaľ nepreukazujú výdavky(náklady) podľa zákona o dani 

z príjmov, nemusia viesť ani túto evidenciu, výdavky si uplatnia percentuálnou sadzbou 

z dosiahnutých príjmov.(17) 

 

2.2 Medzinárodná harmonizácia účtovníctva 

 

Svetová ekonomika už mnoho desaťročí odbúrava národné hranice. Neustále sa 

globalizuje. Rovnaký proces ako v ekonomike prebieha aj v oblasti informačných 

systémov. V centre záujmu sa ocitá v rámci informačných systémov hlavne otázka 

harmonizácie účtovníctva. V Európe dochádza spolu s ekonomickou globalizáciou 

i k politickému zjednocovaniu, k rozširovaniu Európskej únie. Tento proces zdôrazňuje 

potrebu harmonizácie účtovníctva. Jej hlavným cieľom je zaistiť porovnateľnosť 

účtových dát spoločností a vytvoriť tak podmienky pre rozhodovanie sa 

v globalizovanej svetovej ekonomike. 
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V súčasnej dobe existujú tri významné línie medzinárodnej účtovnej harmonizácie. 

Jedná sa o Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva IFRS1, účtovné smernice 

Európskej únie a dôležitú rolu hrajú aj národné účtovné štandardy USA – US GAAP 

(General Accepted Accounting Principles). Významnou tendenciou vývoja 

medzinárodnej harmonizácie je snaha o konvergenciu US GAAP a IFRS. Aj napriek 

určitým odlišnostiam je možné povedať, že oba systémy sú postavené na podobných 

princípoch, sú teda porovnateľné, neexistujú medzi nimi zásadné rozpory a ich 

konvergencia je možná. 

 

Podľa nariadenia č. 1606/2002 Európskeho parlamentu a Rady o aplikácii 

Medzinárodných účtovných štandardov sú všetky spoločnosti s verejne 

obchodovateľnými cennými papiermi od roku 2005 povinné zostavovať svoje 

konsolidované účtovné závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov.  Od júla 

2003 majú členské štáty EÚ právo nariadiť prechod na IAS/IFRS aj pre tie spoločnosti, 

ktoré neemitujú verejne obchodovateľné cenné papiere. Toto nariadenie malo  výrazný 

vplyv aj na účtovnú legislatívu v Českej republike, konkrétne sa prejavilo v zákone 

o účtovníctve. Podľa §23 zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, v platnom znení musí 

každá obchodná spoločnosť, ktorá emituje cenné papiere na verejnom trhu cenných 

papierov registrovanom v Európskej únii, použiť k zostaveniu účtovnej závierky 

IAS/IFRS a to pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2004. 

 

Súbor všetkých medzinárodných účtovných štandardov bol do konca roku 2002 

označovaný IAS – Internation Accounting Standards (Medzinárodné účtovné 

štandardy). Súčasťou označenia každého štandardu je skratka IAS, poradové číslo 

a názov. Štandardy vydané od roku 2003 sú vydávané pod označením IFRS – 

International Financial Reporting Standards (Medzinárodné štandardy účtovného 

výkazníctva). Ku zmene názvu došlo z dôvodu, že štandardy a interpretácia majú slúžiť 

hlavne k zostavovaniu účtovnej závierky, nie k účtovaniu samotnému.(5) 

 

 

                                                 
1 Komplex Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva IFRS obsahuje Medzinárodné účtovné 
štandardy IAS a Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva IFRS 
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2.3 Vybrané rozdiely medzi českými účtovnými štandardami 

a IAS/IFRS 

 

Rozdiely medzi českou účtovnou úpravou a IAS/IFRS sú dané rozdielnym chápaním 

zmyslu účtovnej závierky. Pre IAS/IFRS je dôležité predovšetkým poctivé a čo 

najvernejšie zobrazenie skutočného stavu v podniku. IAS/IFRS nedisponuje žiadnymi 

presnými predpismi pre účtovanie, neobsahuje predpísanú účtovú osnovu ani podrobný 

návod a postup, ako viesť účtovníctvo. Dôraz je kladený na verné, ekonomicky 

zmysluplné a úplné vykazovanie, ktoré slúži celému spektru užívateľov. 

 

Tabuľka 1: Vybrané rozdiely IAS/IFRS a českej legislatívy 
 IAS/IFRS ČR 

Vykazovanie 

výnosov 

Výnosy je možné vykázať, ak 
riziká a úžitky prešli na 
kupujúceho a čiastka výnosov 
môže byť spoľahlivo ocenená. 

Neexistuje porovnateľná 
úprava pre vykazovanie 
výnosov, prevažujú formálne 
a právne interpretácie. 

Nehmotný majetok 
vytvorený vlastnou 
činnosťou 

Náklady na výskum sa účtujú 
priebežne podľa toho, ako sú 
vynakladané.  

Náklady na výskum sa 
aktivujú, ak sú určené 
k obchodovaniu. 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Budúci ekonomický prospech 
musí byť dostatočne istý 
a aktívum musí byť spoľahlivo 
oceniteľné. Používajú sa 
obstarávacie ceny alebo 
precenenie. Ak sa využije 
precenenie, potrebné je 
preceniť celé kategórie 
dlhodobého majetku. 

Používajú sa historické 
obstarávacie ceny. Precenenie 
je možné pri kúpe podniku, 
vklade alebo premenách. 
Náhradné diely nie sú 
dlhodobým majetkom. 
Existuje peňažná hranica na 
vymedzenie tohto druhu 
majetku. 

Leasing  
klasifikácia 

Klasifikované ako finančný 
leasing, pokiaľ sú prevedené 
všetky riziká a úžitok plynúci 
z vlastníctva. 

Prednosť formy pred 
ekonomickou podstatou. 
Spôsob účtovania finančného 
a operatívneho leasingu je 
zhodný. 

Leasing - účtovanie 
u prenajímateľa 

Splátky finančného leasingu sú 
zaúčtované ako pohľadávka. 
Stanovia sa hrubé výnosy 
s cieľom dosiahnuť 
konštantnej úrokovej miery na 
základe metódy čistej 
investície. 

Prenajímaný majetok je 
prenajímateľom aktivovaný 
v obstarávacej cene 
a odpisovaný u finančného aj 
u operatívneho leasingu. 
Výnosy z prenájmu sa 
rovnomerne časovo rozlišujú 
po dobu prenájmu. 
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 IAS/IFRS ČR 

Leasing – účtovanie 
u nájomcu 

Predmet finančného leasingu je 
zaúčtovaný ako majetok a celá 
budúca platba nájomného ako 
záväzok. Odpisuje sa obvykle 
po dobu použiteľnosti majetku. 
Nájomné z operatívneho 
leasingu by malo byť 
všeobecne premietnuté do 
nákladov rovnomerne. 

Nájomca neaktivuje majetok 
a nevykazuje ani súvisiaci 
záväzok. Účtovanie 
finančného a operatívneho 
leasingu je rovnaké, nájomné 
je premietnuté do nákladov 
rovnomerne. 

Zníženie hodnoty 
aktív 
(znehodnotenie) 

V prípade zníženia hodnoty sa 
odpisuje dlhodobý majetok na 
čistú predajnú cenu alebo 
úžitkovú hodnotu. Strata zo 
zníženia hodnoty sa vykazuje 
vo výsledovke. 

Žiadne detailné inštrukcie pre 
vyčíslenie zníženej hodnoty, 
v praxi je niekedy používaný 
prístup podľa IFRS. 
Rozlišované buď trvalé alebo 
dočasné znehodnotenie. 

Rezervy Vykazujú sa rezervy 
vzťahujúce sa k súčasným 
záväzkom z minulých udalostí, 
pokiaľ je možné odhadnúť 
pravdepodobný odliv zdrojov. 

Obecne porovnateľné s IFRS, 
ale podľa ČÚP sa tvoria 
napríklad rezervy na budúce 
opravy dlhodobého hmotného 
majetku (nie je povolené 
podľa IFRS) 

Zamestnanecké 
požitky – penzijné 
plány 
s definovanými 
požitkami 

Použije sa prírastková metóda, 
aby bolo možné stanoviť 
záväzok z titulu požitku. 

Penzijné plány 
s definovanými požitkami sa 
v praxi nepoužívajú a nie sú 
upravené predpismi. 

Zamestnanecké 
dávky – iné 

Dávky po odchode do 
dôchodku sa vyúčtujú ako 
dôchodky. Sú stanovené 
zásady pre dávky odstupného 
pri ukončení pracovného 
pomeru a ostatné dávky po 
skončení pracovného pomeru 
a dlhodobé zamestnanecké 
dávky. 

Účtovanie o dávkach pri 
odchode do dôchodku nie je 
riešené žiadnym predpisom. 
V praxi sa používa účtovanie 
do mzdových nákladov. 
Vytvárajú sa rezervy pre 
dávky odstupného pri 
ukončení pracovného pomeru. 

Zmena stavu 
a aktivácia 

Vykazuje sa ako úprava 
nákladov v druhovej 
výsledovke. 

Je chápaná ako výnos vo 
výsledovke. 

Nedobytné 
pohľadávky 

Umožňujú priamy odpis iba 
vtedy, ak je pohľadávka 
skutočne nedobytná. IAS 
účtujú nedobytnú pohľadávku 
ako ujmu. Pri úhrade 
pohľadávky sa vykáže výnos. 

Rieši sa priamymi 
a nepriamymi odpismi 
opravných položiek, zníženie 
hodnoty pohľadávky sa účtuje 
do nákladov. 



 16 

 IAS/IFRS ČR 
Leasing – predaj 
a spätný prenájom 

Časovo rozlíšiť a odpisovať 
zisk vznikajúci z predaja 
a spätného prenájmu. 
V prípade operatívneho 
leasingu závisí vykazovanie 
zisku na porovnaní výnosov 
z predaja s reálnou hodnotou 
daného dlhodobého majetku. 

Nie sú upravené žiadnym 
predpisom. Právna forma 
transakcie má prednosť pred 
ekonomickou podstatou, tzn. 
obe transakcie sa účtujú 
osobitne. 

Zdroj: PricewaterhouseCoopers, 2002. 

 

Táto tabuľka však nepopisuje mnohopočetné rozdiely v detailoch, ktoré existujú medzi 

IAS/IFRS a českou legislatívnou úpravou. Naďalej pretrvávajú významné rozdiely 

medzi jednotlivými zásadami, ktoré môžu mať významný dopad na finančné výkazy.(9) 

V tabuľke 1 som sa zameral hlavne na tie odlišnosti, s ktorými je možné sa najčastejšie 

stretnúť v praxi. 
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3 VÝZNAM A VÝCHODISKÁ FINANČNEJ ANALÝZY 

 

V nasledujúcej kapitole je špecificky definovaný význam finančnej analýzy a zdroje, 

ktoré slúžia pri tvorbe finančnej analýzy. 

 

3.1 Význam hodnotenia finančnej situácie podniku 

 

Finančná analýza má kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného stavu podniku a pri 

predvídaní budúceho vývoja. Zaberá významné miesto v celkovej skladbe analýz 

podniku. Účelom finančnej analýzy je predovšetkým analyzovať a komplexne vyjadriť 

finančnú situáciu podniku. Rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za analyzované 

obdobie, identifikuje a kvantifikuje okolnosti - činitele, ktoré ich podmienili, doterajší 

vývoj a dosiahnuté výsledky predvída do budúcnosti a všetko to komprimuje do návrhu 

opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť dosahovanie podnikových cieľov. Z hľadiska 

riadiaceho cyklu je finančná analýza podniku spojovacím článkom medzi finančným 

účtovníctvom a finančným plánovaním.(19) 

 

Finančné riadenie sa nezaobíde bez priebežných znalostí množstva finančných 

informácií, ktoré poskytuje práve finančné účtovníctvo. Nevyhnutné je priebežné 

monitorovanie hlavných finančných parametrov podniku, ich porovnávanie s 

prognózovaným stavom a prijímanie opatrení regulujúcich vývoj želaným smerom. To 

kladie na účtovníctvo ďalšie požiadavky, ide o zostavovanie účtovných výkazov pre 

manažment v kratších časových intervaloch, ako je oficiálne (mesačne, štvrťročne). 

Finančná analýza následne vyhodnocuje tieto účtovné výkazy a pomáha odhaľovať 

slabé a silné stránky hospodárenia podniku. Je to pohľad do minulosti, ale zároveň 

vytvára základňu, z ktorej sa odvíja podnikateľský zámer pre nasledovné obdobia.(2) 

 

Zámer podniku do budúcnosti sa pretransformuje v prognóze o budúcej finančnej 

situácii, ktorá je formalizovaná do podoby rozpočtových výkazov, ktoré sú 

predobrazom budúcich účtovných výkazov.  Na zostavenie týchto plánových výkazov 

sú potrebné detailné výrobné, investičné, personálne a ďalšie plány a rozpočty. Pravým 
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poslaním finančnej analýzy je fakt, že síce pracuje s údajmi z minulosti, ale jej využitie 

je spojené s riadením budúceho vývoja. Tým, že odhaľuje slabé a silné stránky 

finančnej situácie podniku a ich príčiny, umožňuje prijať pre kratší časový horizont 

správny podnikateľský zámer a rozpracuje ho do plánov na budúce obdobia. 

 

Finančnú analýzu používajú tieto hlavné skupiny profesionálnych užívateľov: 

 

1. manažéri podniku a finanční pracovníci, 

2. krátkodobí veritelia – dodávatelia a banky, 

3. dlhodobí veritelia – úveroví analytici, držitelia obligácií, 

4. investori – analytici cenných papierov na trhu akcií a analytici na trhu obligácií, 

5. štát a jeho orgány. 

 

Hľadisko a cieľ finančnej analýzy je každej z týchto skupín rôzne, pretože sa líši 

finančný vzťah k analyzovanému podniku. Najťažšiu pozíciu má manažment, pretože 

musí pochopiť pohľad všetkých užívateľov.  

 

Krátkodobí veritelia, zastúpení komerčnými bankami, dodávateľmi alebo obchodníkmi, 

sa zaujímajú predovšetkým o likviditu podniku. Z ich pohľadu sa analýza bude zaoberať 

najmä kvalitou a pohybom krátkodobých aktív a krátkodobých záväzkov a časovým 

priebehom peňažných tokov. V prípade zistenia výraznejších odchýlok sa pozornosť 

obracia smerom na solventnosť podniku, čiže na relatívny prebytok aktív nad hodnotu 

pasív. Veritelia podstupujú riziko, že stratia časť alebo celú investíciu. Pre 

krátkodobých veriteľov nehrá významnú úlohu ziskovosť podniku, ale každý radšej 

pracuje so ziskovými ako s problémovými zákazníkmi.  Ich obchodné riziko vzniká až 

v okamihu, keď je obchod spochybnený. 

 

Dlhodobí veritelia, reprezentovaní napríklad držiteľmi obligácií, penzijnými fondmi 

alebo poisťovňami, požičiavajú peniaze na niekoľko rokov. V ich záujme je opäť 

sledovanie vývoja likvidity podniku, pretože negatívny vývoj môže ovplyvniť 

rozhodnutie o investovaní alebo neinvestovaní do konkrétneho podniku. Veľmi 

potrebné sú analýzy dlhodobej likvidity podniku, pretože investori potrebujú uistenie o 
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dlhodobej schopnosti podniku uhrádzať svoje dlhy a iné záväzky. Dlhodobí veritelia 

analyzujú očakávanú finančnú budúcnosť podniku a hodnotia stabilitu jeho peňažných 

tokov a jeho peňažných príjmov do doby splatnosti dlhodobých záväzkov. 

 

Štát a jeho orgány sa zaujímajú o finančne–účtovné dáta z mnohých dôvodov, napríklad 

kvôli štatistike, kvôli kontrole plnenia daňových povinností, kontrolu podnikov so 

štátnou účasťou, rozdeľovanie finančných dotácií, získaniu prehľadu o finančnom stave 

podniku so štátnou zákazkou.  

 

V praxi však často prevládajú názory, že finančná analýza nie je nutná. Je to spôsobené 

tým, že súhrnné údaje získané z finančnej analýzy nemajú pre manažérov dostatočnú 

vypovedaciu schopnosť. Neposkytujú súhrnný prehľad a obraz o hospodárení podniku, 

o jeho silných či slabých stránkach, o hroziacom nebezpečí, príležitostiach a 

o finančnom zdraví podniku. Manažéri sa len veľmi náročne rozhodujú na základe 

číselných výsledkov. Jednotlivé  čísla z účtovných výkazov dostávajú praktický význam 

až pri následnom medzi podnikovom porovnaní. V porovnaní jednotlivých 

ukazovateľov v čase a v priestore spočíva hlavný význam a prínos finančnej analýzy pre 

rozhodovanie manažérov.(10) 

 

3.2 Zdroje finančnej analýzy 

 

Pre dobré rozhodnutia je potrebné zabezpečiť a zhodnotiť relevantné skutočnosti. Výber 

zdrojov informácií je podriadený konkrétnemu účelu finančnej analýzy a vybranej 

metóde finančnej analýzy. Informácie, z ktorých čerpá finančná analýza, pochádzajú 

z troch veľkých skupín zdrojov : 

 

1. Účtovné dáta podniku  

– účtovné výkazy finančného účtovníctva, prílohy k účtovnej závierke, 

vnútropodnikové účtovníctvo, výročné správy, prieskumy trhu, 

2. Ostatné dáta o podniku  

–  podnikové štatistiky, vnútorné smernice, 
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3. Externé dáta  

–  údaje štátnej štatistiky, správy z odbornej tlače, komentáre manažérov, nezávislé 

hodnotenia. 

 

Ročnú účtovnú závierku tvoria tieto účtovné výkazy : rozvaha, výkaz ziskov a strát, 

príloha vrátane prehľadu o peňažných tokoch a prehľadu o zmenách vlastného kapitálu. 

Tieto výkazy finančného účtovníctva sú čo do formy aj obsahu záväzne upravené 

ministerstvom financií.(17) 

 

3.2.1 Rozvaha  

 

Rozvaha je výkaz ukazujúci finančný stav v podniku – stav majetku a záväzkov k 

určitému dátumu. Má charakter externého výkazu – poskytuje informácie najmä 

externým užívateľom. Ukazuje podrobnú štruktúru aktív a  pasív podniku, 

Charakterizuje nám podmienky, za ktorých sa realizoval reprodukčný proces. Aktíva 

predstavujú majetok podniku a pasíva nás informujú o zdrojoch financovania tohto 

majetku. Z hľadiska analýz je zaujímavé členenie aktív na stále aktíva (dlhodobé) 

a obežné aktíva (krátkodobé), ktoré sa podrobnejšie členia na zásoby, pohľadávky 

a finančný majetok. Pre pasíva je zase dôležité členenie na vlastný majetok spoločnosti 

a cudzie zdroje vedené v súvahe ako záväzky. Výkaz umožňuje analyzovať štruktúru 

majetku a na jej základe schopnosť vyrovnávať sa so záväzkami -  likvidita. Umožňuje 

tiež analyzovať štruktúru finančných zdrojov - zadlženosť.(10) 

 

3.2.2.1 Nepresvedčivé stránky účtovného výkazu rozvaha  

 

Účtovné výkazy pracujú s údajmi, ktoré sa vždy vzťahujú k minulosti. Pri analýze 

čerpáme z údajov, ktoré sú z bližšej alebo vzdialenejšej minulosti, a súčasne pracujeme 

s rizikom, takže stav zachytený vo výkazoch a použitý pre terajšie hodnotenie už 

nemusí byť vôbec aktuálny a pravdivý.  

� Rozvaha nezachycuje presnú súčasnú hodnotu podniku. Ako základ pri 

ohodnocovaní aktív a pasív je často použitá historická hodnota (alebo 
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obstarávacia cena), ktorá aj keď je pravidelne upravovaná o odpisy, nezachytáva 

presne súčasnú hodnotu aktív a pasív. 

 

Schéma 1: Základná štruktúra súvahy 

 
Zdroj: ZALAI (2004), str. 34 

 

� Na určenie reálnej hodnoty niektorých rozvahových položiek musí byť použitý 

odhad. Ide napríklad o pohľadávky, ktoré sa musia odhadovať a čistiť z hľadiska 

návratnosti, zásoby, ktorých hodnota by mala byť založená na ich predajnosti 

a stále aktíva, ktorých reálna hodnota by mala byť založená na dobe 

použiteľnosti a životnosti. 

� Zaužívanou praxou pri oceňovaní stálych aktív je postupné znižovanie ich 

hodnoty o odpisy. Ale zhodnocovanie týchto aktív sa takmer nikdy neberie do 

úvahy.  Tento fakt má obrovský význam najmä vo firmách, kde sa im 

zhodnocuje majetok vo forme stálych aktív, ako sú napríklad orná pôda, lesy, 

bane, atď. Skutočná životnosť aktív je len málokedy viazaná na dobu 

odpisovania. 
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� V účtovných výkazoch nie sú vôbec uvedené mnohé položky, ktoré majú určitú 

vnútornú hodnotu. Príčinou sú problémy pri ich oceňovaní. Najčastejšie ide 

o ľudské zdroje podniku, skúsenosti a kvalifikáciu zamestnancov alebo podporu 

podniku významnými hospodárskymi alebo politickými subjektmi.(2) 

 

3.2.1.2 Úprava výkazu rozvaha  

 

V rozvahe pripravenej na analýzu budú položky aktív rozložené z hľadiska likvidity. 

Záväzky sú zoradené podľa doby splatnosti od najskôr splatných, až po tie s 

najneskoršou splatnosťou. Každá položka je vyjadrená v čo najkonzervatívnejšej forme 

- najrealistickejšie ocenenie a očistenie o sporné čiastky. V takto upravenej rozvahe je 

jednoduché rozoznať, ktoré položky sa vzťahujú k bežnej, krátkodobej činnosti – tj. 

krátkodobé aktíva, a ktoré sa vzťahujú k dlhšiemu obdobiu – tj. stále aktíva. Týmto 

položkám na strane aktív by mal zhruba zodpovedať aj charakter finančných zdrojov na 

strane pasív a vlastného kapitálu podniku. Krátkodobé aktíva by mali byť prevažne 

financované krátkodobými peniazmi - napríklad kontokorentný účet, krátkodobé 

záväzky voči dodávateľom, zamestnancom a pod. Dlhodobé aktíva by mali byť 

financované dlhodobými peniazmi, či už vlastnými zdrojmi podniku napr. vo forme 

vlastného majetku alebo cudzími zdrojmi vo forme pôžičiek či vlastných vydaných 

dlhopisov. V rámci finančnej analýzy sa dlhodobé finančné prostriedky, ktoré má 

podnik k dispozícii, či už ide o vlastné zdroje alebo cudzie, označujú ako celkový 

investovaný kapitál.(2) 

 

3.2.2 Výkaz ziskov a strát 

 

Výkaz ziskov a strát zobrazuje výnosy, náklady a výsledok hospodárenia spoločnosti za 

prevádzkovú, finančnú a mimoriadnu činnosť za bežné obdobie. Výnosy podniku sú 

peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo svojich činností za určité obdobie, nezáleží však 

či došlo k ich úhrade alebo nie. Náklady nám zase vyjadrujú spotrebu vstupných 

faktorov pri činnosti podniku za určité obdobie. Zmyslom výkazu ziskov a strát je 

informovať o výsledku, ktorý podnik dosiahol za podnikateľskú činnosť.  Výkaz ziskov 
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a strát má v Českej republike stupňovité usporiadanie, rozlišujeme ho na časť 

prevádzkovú, finančnú a mimoriadnu.(10) 

 

3.2.2.1 Nepresvedčivé stránky výkazu ziskov a strát 

 

Výkaz ziskov a strát pracuje rovnako ako rozvaha s údajmi vzťahujúcimi sa k minulosti 

a rovnako aj v tomto prípade sa podstupuje riziko, že zachytený stav nemusí byť 

aktuálny a pravdivý. 

 

� Tento výkaz je zostavený na akruálnej báze a nie na hotovostnej. Ide o 

zachytenie súvislostí medzi výnosmi podniku dosiahnutými v určitom období 

a nákladmi spojenými s ich dosiahnutím. Tieto náklady však takmer nikdy nie sú 

vynaložené v rovnakom období. Nákladové a výnosové položky sa neopierajú 

o skutočné hotovostné toky – príjmy a výdaje a z tohto dôvodu ani výsledný 

čistý zisk nereflektuje skutočnú dodatočnú hotovosť získanú hospodárením 

podniku v danom roku. 

� Výnosy a náklady sa objavujú vo výkazoch aj napriek tomu, že v danom období 

nemuselo dôjsť k žiadnemu toku hotovosti. Rovnako sú posudzované výnosy 

z predaja tovaru, za ktorý bola získaná hotovosť a ktorý bol predaný 

odberateľovi na úver. 

� Do výnosov bežného roku nie je zahrnuté inkaso platieb z predaja, ktorý bol 

realizovaný na úver v predchádzajúcom roku. 

� Náklady daného obdobia predstavujú všetky výdaje, ktoré boli uskutočnené 

počas celej doby vytvárania výnosov daného obdobia. Mnohé vzniknuté 

záväzky sa objavia vo výsledovke ako náklady, aj keď nie vždy sú už uhradené 

(mzdy, réžie, iné náklady). 

� Niektoré náklady zahrnuté do výsledovky, ktoré majú výrazný vplyv na 

výsledok hospodárenia, nemajú vôbec charakter hotovostných výdajov. Ide 

napríklad o odpisy nepredstavujúce odliv hotovosti, no aj napriek tomu sa pri 

výpočte čistého zisku odpočítavajú. Obdobne sa postupuje aj pri amortizácii 

goodwillu či patentových práv.(2) 
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3.2.2.2 Úprava výkazu ziskov a strát  

 

Základ je rozdeliť náklady a výnosy vzťahujúce sa k obchodnej a výrobnej činnosti, 

potom položky súvisiace s finančnými a investičnými aktivitami a nakoniec 

mimoriadne položky - v prípade, že existujú. Takto upravený výkaz ziskov a strát 

umožní na prvý pohľad poznať váhu jednotlivých podnikových činností, napríklad 

výrobné vs. finančné vs. mimoriadne. Je rovnako jednoduchšie porovnávať a hodnotiť 

prípadné zmeny orientácie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Mimoriadne 

položky nie sú súčasťou výsledkov hospodárenia bežnej činnosti v rámci účtovného 

obdobia a ich výsledok by nemal byť považovaný za pravidelný a plnohodnotný zdroj 

financovania.(2) 

 

3.3 Prehľad peňažných tokov 

 

Oba predchádzajúce výkazy boli založené na tzv. akruálnom princípe, t.j. zakladajú sa 

na vzťahu výnosov a nákladov k určitému časovému okamihu. Prax však dokazuje, že 

podnik môže byť síce ziskový, avšak môže mať problémy s likviditou. Výkaz cash flow 

informuje o príjmoch a výdavkoch, ktoré podnik v minulom období realizoval.(10)  

 

Prehľad o peňažných tokoch rozlišuje peňažné toky z troch základných činností: 

� z prevádzkovej činnosti, 

� z investičnej činnosti, 

� vzťahujúci sa k financovaniu podniku. 

 

Celková koncepcia výkazu je založená na príjmoch a výdavkoch, resp. na skutočných 

hotovostných tokoch. Vychádza z časového nesúladu hospodárskych operácií a ich 

finančného zachytenia.  

 

Pre vykazovanie peňažných tokov sa používajú dve metódy výpočtov, konkrétne 

metóda priama a nepriama. Priama metóda vykazuje hlavné skupiny peňažných príjmov 

a výdavkov. Nepriama metóda je založená na vykazovaní peňažných tokov za 

prevádzkovú činnosť a úprave hospodárskeho výsledku o nepeňažné operácie (odpisy, 
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tvorba a čerpanie rezerv a opravných položiek, atď.), zmeny stavu zásob, pohľadávky 

a záväzky. V praxi sa väčšinou využíva nepriama metóda.(10) 
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4 ZÁKLADNÉ METÓDY FINANČNEJ ANALÝZY 

 

Metódy finančnej analýzy je možné rozdeliť do dvoch veľkých skupín, a to na 

elementárne a vyššie metódy. 

 

Elementárne metódy 

� analýza stavových ukazovateľov, 

� analýza rozdielových a tokových ukazovateľov, 

� analýza pomerových ukazovateľov, 

� analýza sústav ukazovateľov. 

Vyššie metódy 

� matematicko-statické metódy, 

� neštatistické metódy.(10) 

 

4.1 Analýza stavových ukazovateľov 

 

V rámci analýzy stavových ukazovateľov je potrebné previesť percentuálnu analýzu 

rozvahy ku koncu analyzovaného obdobia, formulovať a posúdiť príčiny zmien 

v porovnaní so skutočnosťou a plánom a so skutočnosťou v minulom období. Ďalej je 

potrebné analyzovať skutočnú úroveň jednotlivých položiek rozvahy ku koncu 

analyzovaného obdobia, zistiť, formulovať a posúdiť vplyvy, ktoré pôsobia na 

jednotlivé úrovne rozvahy. Na záver je potrebné vypočítať indexy zmien veľkosti 

jednotlivých položiek rozvahy v porovnaní s plánovanou úrovňou, so skutočnou 

úrovňou dosiahnutou ku koncu minulého obdobia, graficky znázorniť časové rady, 

posúdiť tempo rastu, jeho príčiny a všetky pôsobiace vplyvy, vrátane ich číselného 

vyjadrenia. 

 

Účelom analýzy stavových ukazovateľov je identifikácia údajov z účtovných výkazov 

v určitých reláciách, v určitých súvislostiach. V prípade horizontálnej analýzy sa sleduje 

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

účtovnému obdobiu. Vertikálna analýza sleduje štruktúru finančného výkazu 

vzťahujúcu sa k nejakej veličine (napr. celková bilančná suma).(10) 



 27 

4.2 Analýza rozdielových a  tokových ukazovateľov 

 

Rozdielovými ukazovateľmi pri analýze finančnej situácie podniku rozumieme 

predovšetkým rozdiely medzi súhrnom určitých položiek krátkodobých aktív a pasív. 

Najčastejšie používané ukazovatele sú čistý pracovný kapitál, čisté pohotové 

prostriedky a čistý peňažný majetok. 

 

Čistý pracovný kapitál 

ČPK = dlhodobý kapitál - dlhodobý majetok 

 
Čistý pracovný kapitál je odrazom financovania obežného majetku, čím väčší je tento 

ukazovateľ, tým viac by mal byť podnik schopný uhrádzať svoje záväzky. Je to však 

ovplyvnené štruktúrou obežných aktív a ich schopnosti rýchlo sa premeniť na peniaze. 

Vypovedá o možnosti financovania bežnej činnosti podniku. Predstavuje relatívne 

voľný dlhodobý kapitál k financovaniu bežnej činnosti. 

 

Negatívne vplyvy, ktoré znižujú vypovedajúcu schopnosť ČPK: 

� zbytočne vysoké zásoby materiálu, 

� nevymožiteľné pohľadávky, 

� nepredajné zásoby hotových výrobkov na sklade. 

 

Pred hodnotením úrovne čistého pracovného kapitálu je potrebné previesť rozbor 

štruktúry obežných aktív a ich likvidity. 

 

Čisté pohotové prostriedky 

ČPP = pohotové finančné prostriedky - okamžite splatné záväzky 

 
Za okamžite splatné záväzky sú považované tie záväzky, ktorých doba splatnosti je 

k aktuálnemu dátumu alebo staršia. 

Pohotové finančné prostriedky (PFP) je možné vypočítať dvoma spôsobmi: 

1. PFP  = peniaze v hotovosti + peniaze na bežných účtoch, 
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2. PFP = peniaze v hotovosti + peniaze na bežných účtoch + šeky + zmenky + 

krátkodobé cenné papiere + krátkodobé vklady + zostatky nevyčerpaných 

neúčelových úverov. 

Pri prvom spôsobe výpočtu pohotových finančných prostriedkov vypovedajú 

o schopnosti podniku likvidovať všetky svoje dlhy s okamžitou splatnosťou peniazmi 

v hotovosti a na bežných účtoch. Pri druhom spôsobe výpočtu pohotových finančných 

prostriedkov vypovedajú o schopnosti podniku likvidovať všetky svoje dlhy 

s okamžitou dobou splatnosti prostredníctvom mobilizácie všetkých pohotových 

prostriedkov. 

 

Čistý peňažný majetok 

ČPM = (obežný majetok - zásoby) - krátkodobé záväzky 

 
Pomocou čistého peňažného majetku je možné definovať rôzne čisté peňažné 

pohľadávkové fondy, ktoré sa líšia zahrnutými položkami obežných aktív. Od obežného 

majetku odčítame zásoby a nedobytné a dlhodobé pohľadávky a od takto vymedzenej 

časti obežného majetku odčítame krátkodobé záväzky. 

 

Analýza tokových ukazovateľov 

 

Pomocou tejto analýzy sa prevedie percentuálna analýza položiek výkazov, ako sú   

cash-flow, výkaz ziskov a strát za analyzované obdobie, zistí, formuluje a posúdia sa 

príčiny zmien v porovnaní skutočnosti s plánom a so skutočnosťou za minulé obdobie. 

Takisto je vhodné sa zamerať aj na posúdenie veľkosti jednotlivých položiek 

spomínaných výkazov, ich porovnaniu s plánovanou úrovňou a vypočítaním indexov 

zmien jednotlivých položiek.(10) 

 

4.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

 

Analýzou pomerových ukazovateľov dávame do pomeru položky vzájomne medzi 

sebou. Tým sa nám predstava o finančnej situácii podniku ukazuje v ďalších 

súvislostiach. Pomerové ukazovatele sa najčastejšie rozdeľujú do viacerých skupín 
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a vytvárajú sústavy ukazovateľov. Medzi najvýznamnejšie patria ukazovatele likvidity, 

aktivity, rentability a zadlženosti. 

 

4.3.1 Ukazovatele likvidity 

 

Ukazovatele likvidity informujú o platobnej schopnosti alebo likvidite podniku. 

Schopnosť podniku splácať svoje dlhy je jednou zo základných podmienok jeho 

existencie. Z tohto dôvodu jednoznačne vyplýva, že posúdenie minulého priebehu a 

odhad budúceho vývoja jednoznačne patrí medzi kľúčové charakteristiky finančnej 

analýzy. Táto finančná situácia je najdôležitejšou a najsledovanejšou nielen 

manažmentom podniku, ale aj externými subjektmi, s ktorými je podnik v kontakte. 

Schopnosť podniku uhrádzať svoje záväzky je ovplyvnená mnohými skutočnosťami, ale 

dve z nich sú mimoriadne dôležité: 

� štruktúra majetku, 

� pravidelný a primeraný tok peňažných prostriedkov. 

 

Podnik je likvidný vtedy, keď má dostatočnú výšku peňažných prostriedkov na včasnú 

úhradu svojich dlhov. V prípade, že tomu tak nie je, dostáva sa podnik do finančnej 

tiesne. Jednotlivé časti majetku majú rôznu likviditu, čiže rýchlosť transformácie tohto 

majetku z danej formy na peniaze je rozdielna. Týmto faktom je ovplyvnená aj rýchlosť 

možnej úhrady záväzkov v závislosti na štruktúre majetku. 

 

Vzhľadom na likviditu je možné deliť majetok do nasledovných základných skupín:

  

� najlikvidnejšie aktíva – peniaze, ceniny, krátkodobé CP, 

� majetkové súčasti realizovateľné v krátkej dobe – splatné krátkodobé                                                          

pohľadávky, 

� menej likvidné aktíva – zásoby, 

� dlhodobo likvidné aktíva – obligácie, dlhodobé pohľadávky, termínované 

vklady, 

� nelikvidné (takmer likvidné) aktíva – dlhodobý hmotný majetok. 
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Ukazovatele likvidity v podstate dávajú do pomeru to, čím je možné platiť, s tým, čo je 

potrebné zaplatiť. V závislosti od miery istoty sa dosadzujú do čitateľa krátkodobé 

aktíva podľa ich likvidnosti. Najčastejšie sa využívajú tieto ukazovatele:  

 

finančné účty 
okamžitá likvidita  = 

krátkodobé záväzky 
 

Ukazovateľ okamžitej likvidity vyjadruje solventnosť. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy 

je k dispozícii toľko platobných prostriedkov, koľko činia záväzky. Za optimálne 

hodnoty sú považované hodnoty z intervalu 0,2 - 0,6. 

 

obežný majetok - zásoby 
pohotová likvidita = 

krátkodobé záväzky 
 

Odporúčané hodnoty ukazovateľa pohotová likvidita sú 1 - 1,5. Za optimálnu hodnotu 

sa považuje 1,5. Pri bežnej likvidite sa neberú do úvahy zásoby, pretože predstavujú  

najproblematickejšiu časť obežných aktív. S ich premenou na platobné prostriedky 

môžu byť spojené značné straty. 

 

obežný majetok 
celková likvidita  = 

krátkodobé záväzky 
 

Optimálna hodnota ukazovateľa celková likvidita je 2 - 2,5. Z tejto hodnoty možno 

interpretovať, že krátkodobé záväzky nemajú presiahnuť 40 % hodnoty obežných aktív.  

 

Zdroje údajov v účtovných výkazoch 

Finančné účty je položka čerpaná z rozvahy. Predstavuje súčet položiek: peniaze, účty 

v bankách a krátkodobý finančný majetok. Krátkodobé záväzky je položka čerpaná z 

rozvahy a predstavuje súčet všetkých krátkodobých záväzkov podniku, napr. záväzky z 

obchodného styku voči spoločníkom, voči zamestnancom, štátu. Dlhodobé a krátkodobé 

pohľadávky sú položky čerpané z rozvahy a predstavujú súčet všetkých pohľadávok 

podniku. Obežný majetok je položka čerpaná z rozvahy. Súčasťou obežného majetku sú 

zásoby, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky a finančné účty.(19) 
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4.3.2 Ukazovatele aktivity 

 

Ukazovatele aktivity informujú o tom, koľkokrát sa obráti každý z jednotlivých druhov 

majetku za určitý časový interval, alebo aký počet obrátok sa v rámci sledovaného 

obdobia uskutoční. Prevrátená hodnota ukazovateľov aktivity informuje o dobe obratu – 

o dobe uskutočnenia jednej obrátky. Jednotkou času je dĺžka obdobia, počas ktorej je 

daný ukazovateľ určený. Ukazovatele doby obratu udávajú, koľko dní trvá, kým sa 

príslušná položka majetku v tržbách "speňaží" a je tržbami obnovená. Umožňujú 

vyjadriť, kvantifikovať a teda i analyzovať, ako účinne podnik využíva svoj majetok. 

Priemerné využitie je podmienkou konsolidovanej finančnej situácie. Nedostatočné 

využitie je svojím dôsledkom rovnaké ako situácia, keď podnik má majetku priveľa. S 

tým sú spojené nadpriemerné náklady, pretože majetok treba ochraňovať, udržiavať, 

jeho veľká časť je krytá úverom a vysoký stav majetku si vyžaduje vysoký úver, ktorý 

plodí vysoký úrok, atď. Nie je však dobrý ani stav, keď je majetku primálo. 

Nedostatočný stav zásob má napríklad za následok nízky objem výroby a podnik 

prichádza o tržby, ktoré by mohol dosiahnuť.  Ukazovatele využitia obežných aktív 

umožňujú pohľad na prácu podniku z časového hľadiska. Na vyjadrenie aktivity slúžia 

ukazovatele vypovedajúce o obratovosti. Tieto ukazovatele merajú schopnosť podniku 

účinne využívať svoj majetok. Merajú rýchlosť jeho obratu, prípadne rýchlosť obratu 

jeho zložiek, a hodnotia vhodnosť viazania kapitálu v určitých zložkách aktív.  

 

priemerný stav pohľadávok  x 365 
doba obratu pohľadávok  = 

tržby 
 

Ukazovateľ doby obratu pohľadávok vyčísľuje, koľko dní v priemere trvá, kým od 

realizácie dodávky (tovar, služby) dôjde k jej inkasu.  

 

tržby 
obrátka zásob  = 

zásoby 
 

Ak je hodnota  ukazovateľa obrátky zásob nižšia ako priemerná hodnota v odvetví, 

podnik má nadbytočné zásobovanie. V časovom vývoji by ukazovateľ mal dosahovať 

stúpajúce hodnoty. 
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zásoby 
doba obrátky celkových zásob  = 

priemerná denná tržba 
 

Doba obrátky celkových zásob udáva dobu, ktorá je nutná k prechodu peňažných 

prostriedkov cez výrobnú a tovarovú podobu znova do peňažnej formy. Rozhodujúci je 

časový vývoj, optimálne je, ak ukazovateľ vykazuje klesajúce hodnoty v medzi 

obdobnom porovnaní. Nevyhnutné je porovnanie s podnikmi podobného zamerania, 

pričom u nás sa táto hodnota pohybuje v intervale 50 až niekoľko stoviek dní. Výstup 

ukazovateľa je len odhad a je nutné ho porovnať s vývojom ukazovateľa v čase. 

 

materiál 
doba obrátky výrobných zásob   = 

priemerná denná tržba 
 

nedokončená výroba 
doba obrátky nedokončenej  výroby  = 

priemerná denná tržba 
 

výrobky 
doba obrátky výrobkov = 

priemerná denná tržba 
 

Uvedené ukazovatele udávajú dôležité informácie o dobe obrátky výrobných zásob, 

nedokončenej výroby a výrobkov. Tieto informácie sú veľmi potrebné pre podniky vo 

výrobnej sfére. Z hľadiska analýzy je vhodné porovnať získané výsledky s výsledkami 

podnikov v rovnakom odbore ekonomických činností. 

 

Zdroje údajov v účtovných výkazoch 

Tržby je položka čerpaná z výkazu ziskov a strát, predstavuje tržby za predaj tovaru, 

vlastných výrobkov, služieb, dlhodobého majetku a materiálu. Priemerná denná tržba je 

hodnota počítaná pomocou hodnoty tržieb, pričom tržby je položka čerpaná z výkazu 

ziskov a strát, predstavuje tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov, služieb, 

dlhodobého majetku a materiálu. Priemernú dennú tržbu potom určíme tak, keď sumu 

ročných tržieb vydelíme počtom dní v roku. (19) 
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4.3.3 Ukazovatele rentability 

 

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť podnikového úsilia. Do ich hodnôt sa 

zlučuje vývoj likvidity, aktivity aj zadlženosti. Spoločnou črtou všetkých ukazovateľov 

rentability je to, že dávajú do pomeru čistý výsledok podnikovej činnosti s určitým 

menovateľom (najčastejšie objem vložených prostriedkov). Prvý ukazovateľ vypovedá 

o zhodnotení kapitálu, ktorý bol v podniku viazaný. Týmto zhodnotením rozumieme 

vyprodukovaný čistý zisk podniku.  

 

Najčastejšie používaným ukazovateľom rentability je rentabilita celkového kapitálu 

(ROA – return on assets). 

 
zisk po zdanení 

rentabilita celkového kapitálu = 
pasíva celkom 

 

Ďalším často používaným ukazovateľom je rentabilita vlastného kapitálu (ROE - return 

on equity). Vyjadruje zhodnotenie vlastného kapitálu. 

 
zisk po zdanení 

rentabilita vlastného kapitálu = 
vlastný kapitál 

 

Číselne je ukazovateľ ROE väčší ako ROA, dôležité ale je, aby aj jeho dynamika bola 

vyššia ako u ukazovateľa ROA. Len vtedy je použitie cudzieho kapitálu osožné. 

Menovateľ v oboch ukazovateľoch ROA aj ROE čerpá údaje z rozvahy, ide teda o 

stavové veličiny k určitému okamihu. Potrebné je však vyjadriť mieru zisku za určitý 

časový interval a preto sa odporúča použiť priemer týchto veličín zo začiatku a z konca 

obdobia. Čitateľ zlomku pri týchto ukazovateľoch taktiež nie je zadaný jednoznačne. V 

literatúre je možné sa stretnúť s množstvom modifikácií ukazovateľa miery zisku: 

� zisk pred uhradením všetkých úrokov a dane z príjmu (EBIT), 

� zisk pred uhradením úrokov z dlhodobých dlhov a dane z príjmu, 

� zisk pred zdanením (EBT), 

� zisk po zdanení (EAT), 

� zisk pred zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). 
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Z ukazovateľov rentability, ktoré merajú zisk k objemu podnikovej činnosti a vyjadrujú 

zhodnotenie výrobných činiteľov, sú najčastejšie používané:  

 

zisk po zdanení 
rentabilita tržieb (ROS) = 

tržby 
 

zisk po zdanení 
rentabilita výnosov = 

výnosy 
 

Ďalší ukazovateľ odráža efektívnosť hospodárenia, udáva hodnotu zisku, ktorá pripadá 

na jednotku vynaložených nákladov, čiže v podniku by mala byť rastúca miera zisku 

vzhľadom k nákladom. Najlepší obraz o hodnote tohto ukazovateľa dostaneme 

porovnaním sa s podnikmi obdobného zamerania.(19) 

 
zisk po zdanení 

rentabilita nákladov = 
náklady 

 

4.3.4 Ukazovatele zadlženosti 

 

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu v celkových 

zdrojoch podniku. Majú veľmi vysokú vypovedaciu schopnosť hlavne spolu s 

ukazovateľmi rentability a likvidity, na ktoré môže mať práve rozsah cudzieho kapitálu 

pozitívny, ale aj negatívny vplyv. Vysoký podiel vlastných zdrojov robí podnik 

stabilným, nezávislým, pri ich nízkom podiele je podnik labilný, výkyvy na trhu a 

zneistenie veriteľov môže mať vážne dôsledky. V trhovom prostredí je vlastný kapitál 

drahší ako cudzí kapitál.  Súbor ukazovateľov vypovedajúcich o zadlženosti je bohatý a 

je typický pre bankové a iné finančné subjekty, ktoré si vždy klienta dôkladne 

prehodnotia.  

 

Najčastejšie sa používajú tieto ukazovatele:  

 

vlastný kapitál 
ukazovateľ finančnej samostatnosti = 

celkový majetok 
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Zvyšovaním hodnoty ukazovateľa finančnej samostatnosti sa zvyšuje finančná stabilita, 

ale nemusí to byť účinné. Hodnota je závislá od konkrétnej situácie, všeobecne by mala 

byť vyššia ako 0,5, priaznivé sú už hodnoty vyššie ako 0,3. Možno z nich určiť, či 

podnik dosahuje dostatočne veľký zisk. Vysoká hodnota ukazovateľa môže však 

signalizovať pokles rentability. 

 

vlastný kapitál + dlhodobé záväzky 
ukazovateľ finančnej stability = 

celkový majetok 
 

cudzie zdroje 
podiel cudzieho a vlastného kapitálu = 

vlastný kapitál 
 

Hodnota ukazovateľa finančnej stability by sa mala porovnať s priemerom odvetvia, v 

odvetví, kde je vyššia výnosovosť, môže byť aj vyšší podiel cudzieho kapitálu. 

Všeobecne sa za prijateľné hodnoty pre tento ukazovateľ udávajú čísla nižšie ako 0,7, 

prípadne pomer cudzieho a vlastného kapitálu 1:1. 

                                                          

vlastný kapitál 
podiel vlastného a cudzieho kapitálu = 

cudzie zdroje 
 

cudzie zdroje 
celková zadlženosť = 

celkový majetok 
 

Hodnota ukazovateľa celkovej zadlženosti by mala byť menšia ako 0,5, ale veľmi záleží 

na konkrétnej situácii, v akej sa podnik nachádza, hlavne od odvetvia, v akom podnik 

pracuje. Tu je nevyhnutné sledovanie časového vývoja ukazovateľa a porovnanie s 

inými podnikmi v rovnakom odvetví. 

 

celkový majetok 
koeficient zadlženosti = 

cudzie zdroje 
 

Koeficient zadlženosti predstavuje prevrátenú hodnotu ukazovateľa celkovej 

zadlženosti, ale na rozdiel od iných ukazovateľov, ktoré sa môžu vyjadrovať aj v 

percentách, táto hodnota zostáva vždy koeficientom. 
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bankové úvery a výpomoci 
ukazovateľ úverovej zadlženosti = 

celkový majetok 
 

zisk pred zdanením + nákladové úroky 
úrokové krytie = 

nákladové úroky 
 

Úrokové krytie vyjadruje, koľkokrát je podnik schopný zaplatiť úroky zo zisku pred 

zdanením. 

 

nákladové úroky 
úrokové zaťaženie zisku = 

zisk po zdanení 
 

Úrokové zaťaženie zisku udáva, aká časť z dosiahnutého zisku je zaťažená platením 

úrokov. 

 

čistá zadlženosť = cudzie zdroje - finančné účty 

 

Ukazovateľ finančnej páky vyjadruje, koľkokrát prevyšuje celkový kapitál veľkosť 

vlastného kapitálu. Informuje o tom, akú veľkú finančnú páku podnik využíva, 

koľkokrát zvýšil silu celkových zdrojov so zámerom rozšíriť podnikanie a dosiahnuť 

vyšší zisk. 

 

aktíva celkom 
finančná páka = 

vlastný kapitál 
 

Pomer vlastných a cudzích zdrojov závislý od ceny kapitálu, t.j. od nákladov spojených 

s užívaním určitého druhu kapitálu. Optimálna hodnota finančnej páky závisí od 

úrokovej sadzby, od výšky dane z príjmov, ale aj od výnosnosti podniku.  Veľmi 

dôležitým prvkom pri určovaní optimálnej štruktúry je odbor podnikania podniku. 

Každá firma by mala venovať dostatok času sledovaním a udržiavaním svojho 

individuálneho optima finančnej štruktúry, ktorá odpovedá špecifickým podmienkam v 

danom čase a priestore.(19) 
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4.4 Analýza sústav ukazovateľov 

 

Jednotlivé ukazovatele finančnej analýzy majú iba obmedzenú vypovedaciu schopnosť. 

Každá činnosť podniku vytvára veľmi zložitý proces, ktorý je potrebné posudzovať vo 

viacerých súvislostiach. V teórii a praxi sa objavujú pokusy usporiadať jednotlivé 

ukazovatele do sústav, ktoré by vyhovovali určitým analytickým potrebám. 

V súčasnosti existuje mnoho prístupov k súhrnnému hodnoteniu finančnej situácie. 

Spoločným znakom všetkých týchto prístupov je použitie určitých pomerových 

ukazovateľov a agregácia hodnôt týchto ukazovateľov do jednej veličiny, ktorá 

charakterizuje súhrnne finančnú situáciu podniku. 

Postupy súhrnného hodnotenia finančnej situácie podniku je možné rozdeliť do 

nasledujúcich skupín : 

� pyramídové rozklady syntetických ukazovateľov, 

� posúdenie stavu a vývoja vybraných ukazovateľov finančnej stability 

a výnosovej situácie, 

� postupy bodového hodnotenia, 

� postupy využívajúce matematickú štatistiku.(10) 

 

4.4.1 Pyramídové rozklady syntetických ukazovateľov a posúdenie stavu a vývoja 

vybraných ukazovateľov 

 

Jedným z mnohých rozkladov syntetických ukazovateľov môže byť rozklad 

ukazovateľa ziskovosti vo forme diagramu, ktorý je nazývaný Du Pont diagram. Nejde 

o univerzálne použiteľný vzor, ale o jednu z možností. Podľa špecifických potrieb 

dochádza k modifikácii tejto sústavy a vytvárajú sa ďalšie účelné sústavy ukazovateľov. 

 

Posúdenie stavu a vývoja vybraných ukazovateľov finančnej stability a výnosovej 

situácie sa obvykle prevádza pomocou porovnávania úrovní vybraných ukazovateľov 

a posúdením trendov vývoja týchto ukazovateľov.(10) 
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Schéma 2: Du Pont diagram 

       
Zdroj: BLAHA (2006), str. 168 

 
4.4.2 Postupy bodového hodnotenia 

 

Základným znakom týchto postupov je stanovenie celkového hodnotenia finančnej 

situácie podniku. Stanoví sa ako prostý alebo vážený súčet jednotlivých bodových 

hodnotení rôznych ukazovateľov. Tieto postupy sú vhodné iba k prvému zoznámeniu sa 

so situáciou v podniku. Príkladom môže byť rýchly test Quicktest. Používa štyri 

pomerové ukazovatele, ktoré majú rovnakú váhu. Spôsob výpočtu a hodnotenia je 

vyjadrený v schéme 3.(10) 

 
Schéma 3: Quicktest 

 
Zdroj: KONEČNÝ (2004), str. 72 



 39 

4.4.3 Postupy využívajúce matematickú štatistiku 

 

Hlavným rozdielom od postupov pomocou bodového hodnotenia je, že súhrnné 

hodnotenie sa nevyjadruje v počte bodov, ale stanoví sa ako vážený súčet hodnôt 

vybraných pomerových ukazovateľov. Podstata týchto metód spočíva v identifikácii 

ukazovateľov, ktoré najlepšie vyjadrujú finančnú situáciu podniku a jej vývoj. 

 

Jednou z týchto metód je tzv. Indikátor bonity(B), ktorý používa šesť vybraných 

pomerových ukazovateľov. Každá zistená hodnota sa potom násobí stanoveným 

koeficientom, ktoré sa následne spočítajú. Pre výpočet indikátora bonity využívame 

nasledujúci vzťah: 

B = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6 

 

x
1 
– cash flow / záväzky,  

x
2 
– celkový kapitál/záväzky,  

x
3 
– zisk pred zdanením/celkový kapitál,  

x
4 
– zisk pred zdanením/celkové výkony,  

x
5 
– zásoby/aktíva celkom,  

x
6 
– celkové výkony/celkový kapitál.  

 
Čím vyššia je potom následná hodnota, tým lepšia je finančná situácia podniku. 

 

Najznámejším ukazovateľom využívajúcim metódy matematickej štatistiky je však 

Altmanov index finančného zdravia, ktorý využíva päť vybraných pomerových 

ukazovateľov. Významne bol revidovaný v roku 1983. Pre jeho výpočet využívame 

nasledujúci vzťah : 

Zi = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5 

 

x1 – čistý pracovný kapitál / aktíva, 

x2 – kumulovaný nerozdelený zisk minulých rokov / aktíva, 

x3 – (zisk pred zdanením + nákladové úroky) / aktíva, 
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x4 – účtovná hodnota vlastného kapitálu / dlhy, 

x5 – tržby / aktíva. 

 

Hodnota Z sa pohybuje v intervale od –4 do +8, čím väčšia je hodnota Z, tým je 

finančné zdravie podniku na lepšej úrovni. 

 

Z > 2,9  ..... finančne silný podnik, 

1,2 < Z < 2,9 ..... v podniku sa vyskytujú určité problémy, 

Z < 1,2  ..... priamy kandidát na bankrot. 

 

Treba však povedať, že touto metódou nezistíme konkrétne príčiny problémov daného 

podniku, analyzujeme iba to, či sa dostáva do problémov.  

Poslednou skupinou ukazovateľov sú tzv. české ukazovatele. Sú stavané pre podmienky 

českého trhu. Patria sem indexy IN95 a jeho vylepšená verzia IN99. Oba tieto indexy sú 

založené na pomerových ukazovateľoch, ktoré sú následne upravené o indexy. 

Jednotlivé indexy sú stanovené pre konkrétne odvetvie, v ktorom podnik pôsobí.(10) 
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5 VÝSLEDKY FINANČNEJ ANALÝZY 
 
V nasledujúcej kapitole prevediem finančnú analýzu spoločnosti ABC, s.r.o. 

a zameriam sa na rozdiely, ktoré by vznikli, ak by spoločnosť nevyužívala zostavovanie 

účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov. 

 

5.1 Charakteristika podniku 
 
Spoločnosť ABC, s.r.o. bola založená v roku 1994 so zameraním na veľkoobchodnú 

činnosť v rozsahu voľných živností a poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť 

v hutníckej a strojárskej výrobe. V roku 1996 bola činnosť firmy rozšírená 

o maloobchodnú činnosť. V roku 1997 o odťahovú službu, cestnú nákladnú dopravu, 

úpravu a spracovanie kovových odpadov a šrotov. Posledné rozšírenie nastalo v roku 

2002 o kovoobrábanie, nástrojárstvo, galvanizáciu kovov, zlievanie železných 

a neželezných obyčajných kovov a nákup a predaj výpočtovej techniky. V priebehu 

roku 2003 spoločnosť ukončila svoju činnosť v oblasti nákladnej prepravy 

a maloobchodného predaja. 

 

Postupným rozširovaním činností spoločnosti sa formovala aj organizačná štruktúra 

a dnes ju tvoria 2 strediská – obchod a kovovýroba. Spoločnosť sa v priebehu rokov 

transformuje a mení podľa požiadaviek trhu a vplyvom podnikateľského prostredia.  

Kým do roku 2001 tvorili veľkoobchodné činnosti podniku takmer 90% a výrobné 10%, 

vplyvom investícií do výrobných technológií a podnikovej infraštruktúry predstavoval 

v roku 2003 podiel veľkoobchodných činností  55% a výroba 45% z hospodárskych 

činností podniku. 

 
Spoločnosť účtuje v sústave účtovníctva, účtovná závierka podlieha auditu a spoločnosť 

je registrovaným mesačným platcom DPH. Spoločnosť ABC, s.r.o. zamestnáva 16 

stálych zamestnancov k 1.1.2007. Manažment firmy tvoria: Majiteľ – zamestnanec 

spoločnosti zastávajúci funkciu Generálneho riaditeľa a Finančného riaditeľa, 

Obchodný riaditeľ a Výrobný riaditeľ. Hlavnou činnosťou podniku z hľadiska obratu je 

kovovýroba. Spoločnosť má hlavných obchodných partnerov na trhu v Slovenskej  
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republike. Časť predaja sa realizuje v Taliansku a zbytok v Českej republike .Ďalšou 

dôležitou činnosťou je výkup, spracovanie a úprava odpadov z farebných kovov.  

 

Činnosťou, ktorá je najnáročnejšia a zaberá najviac finančných prostriedkov a času, je 

kovovýroba. V súčasnej dobe spoločnosť vyrába okolo 60 typov mosadzných a 

olovených točivých dielov a pripravuje sa výroba ďalších nových súčiastok. Spoločnosť 

ABC, s.r.o. považuje toto smerovanie za strategické pre budúci vývoj spoločnosti. 

Z dôvodu nevyhnutnosti poskytovania služieb a výrobkov najvyššej kvality prebehlo 

v spoločnosti v júni 2004 zavádzanie Manažmentu kvality s podporou normy ISO EN 

9001:2001. V súčasných plánoch spoločnosti je udržanie momentálnej úrovne výroby 

a neustále hľadanie nových strategických partnerov pre ďalšiu spoluprácu. 

 

5.2 Finančná analýza účtovných výkazov zostavených podľa 

IAS/IFRS 

 

Spoločnosť využila pri zostavovaní účtovnej závierky metódy a postupy zostavovania 

účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov. 

 

5.2.1 Analýza stavových ukazovateľov 

 

Tabuľka 2: Horizontálna analýza aktív spoločnosti ABC, s.r.o. 
2006 - 2005 2005 - 2004 

Aktíva 2 004 2 005 2 006 absolútna 
hodnota % zmena 

absolútna 
hodnota % zmena 

Spolu majetok 19 787 42 627 39 505 -3 122 -7,32% 22 840 115,43% 
Dlhodobý nehmotný majetok 281 22 165 21 525 -640 -2,89% 21 884 7787,90% 
Softvér 9 0 0 0   -9 -100,00% 
Oceniteľné práva 272 22 165 21 525 -640 -2,89% 21 893 8048,90% 
Dlhodobý hmotný majetok 8 511 9 066 11 059 1 993 21,98% 555 6,52% 
Pozemky 550 550 706 156 28,36% 0 0,00% 
Stavby 7 614 7 454 9 101 1 647 22,10% -160 -2,10% 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 343 1 062 1 252 190 17,89% 719 209,62% 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 4 0 0 0   -4 -100,00% 
Obežný majetok 10 995 11 396 6 921 -4 475 -39,27% 401 3,65% 
Zásoby 6 889 6 634 2 570 -4 064 -61,26% -255 -3,70% 
Materiál 2 737 1 926 600 -1 326 -68,85% -811 -29,63% 
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2006 - 2005 2005 - 2004 

Aktíva 2 004 2 005 2 006 absolutna 
hodnota % zmena 

absolutna 
hodnota % zmena 

Tovar 4 152 4 708 1 970 -2 738 -58,16% 556 13,39% 

Dlhodobé pohľadávky 141 137 0 -137 -100,00% -4 -2,84% 

Krátkodobé pohľadávky 3 381 4 518 4 062 -456 -10,09% 1 137 33,63% 
Pohľadávky z obchodného styku 1 783 1 798 2 430 632 35,15% 15 0,84% 
Daňové pohľadávky 451 40 19 -21 -52,50% -411 -91,13% 
Iné pohľadávky 1 147 2 680 1 613 -1 067 -39,81% 1 533 133,65% 

Finančné účty 584 107 289 182 170,09% -477 -81,68% 
Peniaze 573 96 168 72 75,00% -477 -83,25% 

Účty v bankách 11 11 121 110 1000,00% 0 0,00% 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 3: Vertikálna analýza aktív spoločnosti ABC, s.r.o. 

Aktíva 2 004 2 005 2 006 
Spolu majetok 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlhodobý nehmotný majetok 1,42% 52,00% 54,49% 
Softvér 0,05% 0,00% 0,00% 
Oceniteľné práva 1,37% 52,00% 54,49% 
Dlhodobý hmotný majetok 43,01% 21,27% 27,99% 
Pozemky 2,78% 1,29% 1,79% 
Stavby 38,48% 17,49% 23,04% 
Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 1,73% 2,49% 3,17% 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0,02% 0,00% 0,00% 
Obežný majetok 55,57% 26,73% 17,52% 
Zásoby 34,82% 15,56% 6,51% 
Materiál 13,83% 4,52% 1,52% 
Tovar 20,98% 11,04% 4,99% 

Dlhodobé pohľadávky 0,71% 0,32% 0,00% 

Krátkodobé pohľadávky 17,09% 10,60% 10,28% 
Pohľadávky z obchodného styku 9,01% 4,22% 6,15% 
Daňové pohľadávky 2,28% 0,09% 0,05% 
Iné pohľadávky 5,80% 6,29% 4,08% 

Finančné účty 2,95% 0,25% 0,73% 
Peniaze 2,90% 0,23% 0,43% 

Účty v bankách 0,06% 0,03% 0,31% 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 
Najvýraznejšou zmenou v štruktúre spoločnosti v roku 2005 bolo ocenenie a zaradenie 

ochrannej známky spoločnosti do dlhodobého nehmotného majetku. Táto zmena 

priniesla nárast dlhodobého nehmotného majetku o takmer 22 000 tis. Sk. Ďalšou 

výraznou investíciou bolo obstaranie strojových zariadení za vyše 700 tis. Sk. Ostatné 
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položky nezaznamenali výraznejší pohyb. Rok 2005 je aj rokom veľkých zmien, čo sa 

týka vertikálnej štruktúry rozvahových aktív. Nehmotný majetok tvoril v roku 2004 iba 

niečo vyše 1% z celkových aktív, kým v roku 2005 to už bolo 52% vplyvom zaradenia 

ochrannej známky do majetku spoločnosti. V roku 2006 spoločnosť obstarala novú 

budovu, čo sa prejavilo na raste položky stavby. K nej sa rozrástol majetok spoločnosti 

aj o nový pozemok. Naopak v dôsledku reštrukturalizácie skladového hospodárstva 

došlo k rapídnemu zníženiu materiálu a tovaru na sklade. Celkovo poklesol obežný 

majetok o 40% v roku 2006 oproti roku 2005. V dôsledku nezdravej platobnej 

schopnosti odberateľov badať rast pohľadávok z obchodného styku o 35%. 

 

Tabuľka 4: Horizontálna analýza pasív spoločnosti ABC, s.r.o. 
2006 - 2005 2005 - 2004 

Pasíva 2 004 2 005 2 006 absolútna 
hodnota % zmena 

absolútna 
hodnota % zmena 

Spolu vlastné imanie a záväzky 19 787 42 627 39 505 -3 122 -7,32% 22 840 115,43% 

Vlastné imanie 4 256 26 298 26 024 -274 -1,04% 22 042 517,90% 

Základné imanie 3 500 25 500 25 500 0 0,00% 22 000 628,57% 
Fondy zo zisku 20 53 55 2 3,77% 33 165,00% 
Zákonný rezervný fond 20 53 55 2 3,77% 33 165,00% 
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 403 703 443 -260 -36,98% 300 74,44% 
Nerozdelený zisk minulých rokov 2 541 2 841 443 -2 398 -84,41% 300 11,81% 

Neuhradená strata minulých rokov -2 138 -2 138 0 2 138 -100,00% 0 0,00% 
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 333 42 26 -16 -38,10% -291 -87,39% 
Záväzky 15 531 16 329 13 481 -2 848 -17,44% 798 5,14% 
Rezervy 35 40 68 28 70,00% 5 14,29% 
Dlhodobé záväzky 8 15 7 811 7 796   7 87,50% 
Záväzky zo sociálneho fondu 8 15 17 2 13,33% 7 87,50% 
Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 7 794 7 794       
Krátkodobé záväzky 11 483 11 258 3 593 -7 665 -68,08% -225 -1,96% 
Záväzky z obchodného styku 9 581 10 193 2 715 -7 478 -73,36% 612 6,39% 
Nevyfakturované dodávky 16 2 15 13 650,00% -14 -87,50% 
Záväzky voči zamestnancom 179 160 149 -11 -6,88% -19 -10,61% 
Záväzky zo sociálneho 
zabezpečenia 84 92 86 -6 -6,52% 8 9,52% 
Daňové záväzky a dotácie 21 10 162 152 1520,00% -11 -52,38% 
Ostatné záväzky 1 602 801 466 -335 -41,82% -801 -50,00% 
Bankové  úvery a výpomoci 4 005 5 016 2 009 -3 007 -59,95% 1 011 25,24% 
Bankové úvery dlhodobé 3 127 2 212 0 -2 212 -100,00% -915 -29,26% 
Bežné bankové úvery 878 2 804 1 714 -1 090 -38,87% 1 926 219,36% 

Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 295 295   0   
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka 5: Vertikálna analýza pasív spoločnosti ABC, s.r.o. 

Pasíva 2 004 2 005 2 006 
Spolu vlastné imanie a záväzky 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastné imanie 21,51% 61,69% 65,88% 

Základné imanie 17,69% 59,82% 64,55% 
Fondy zo zisku 0,10% 0,12% 0,14% 
Zákonný rezervný fond 0,10% 0,12% 0,14% 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 2,04% 1,65% 1,12% 
Nerozdelený zisk minulých rokov 12,84% 6,66% 1,12% 

Neuhradená strata minulých rokov -10,81% -5,02% 0,00% 
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 1,68% 0,10% 0,07% 
Záväzky 78,49% 38,31% 34,12% 
Rezervy 0,18% 0,09% 0,17% 
Dlhodobé záväzky 0,04% 0,04% 19,77% 
Záväzky zo sociálneho fondu 0,04% 0,04% 0,04% 
Ostatné dlhodobé záväzky 0,00% 0,00% 19,60% 
Krátkodobé záväzky 58,03% 26,41% 9,10% 
Záväzky z obchodného styku 48,42% 23,91% 6,87% 
Nevyfakturované dodávky 0,08% 0,00% 0,04% 
Záväzky voči zamestnancom 0,90% 0,38% 0,38% 
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 0,42% 0,22% 0,22% 
Daňové záväzky a dotácie 0,11% 0,02% 0,41% 
Ostatné záväzky 8,10% 1,88% 1,18% 
Bankové  úvery a výpomoci 20,24% 11,77% 5,09% 
Bankové úvery dlhodobé 15,80% 5,19% 0,00% 
Bežné bankové úvery 4,44% 6,58% 4,34% 

Krátkodobé finančné výpomoci 0,00% 0,00% 0,75% 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na strane pasív sa v roku 2005 prejavil vplyv ochrannej registračnej známky, ktorá bola 

vložená do základného kapitálu spoločnosti. Spoločnosť bola v tomto roku nútená 

zobrať niekoľko bežných bankových úverov, ktoré vzrástli viac ako dvojnásobne. 

Naopak, spoločnosti sa postupne darí splácať dlhodobý bankový úver, ktorý si bola 

nútená zobrať ešte v roku 2003, kvôli masívnej investičnej činnosti, ktorá by ináč 

nemohla byť financovaná. V roku 2006 došlo k veľmi výraznému kroku, a to 

k spätnému leasingu budov, ktoré spoločnosť vlastnila. V rozvahe sa to prejavilo 

v položke dlhodobé záväzky, kde sa presunul celý záväzok voči leasingovej spoločnosti. 

V dôsledku mohutnej finančnej injekcie bola spoločnosť schopná znížiť svoje záväzky 

z obchodného styku o vynikajúcich 73% a takisto sa jej podarilo splatiť celý dlhodobý 

bankový úver. Z tohto pohľadu to bol veľmi pozitívny krok, nakoľko dlhodobý záväzok 

je rozložený na dlhú dobu a nezaťažuje spoločnosť okamžitými finančnými nárokmi. 
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Tabuľka 6: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát spoločnosti ABC, s.r.o. 

2006 - 2005 2005 - 2004 

Položky 2 004 2 005 2 006 absolútna 
hodnota 

% 
zmena 

absolútna 
hodnota 

% 
zmena 

Tržby z predaja tovaru 
16 699 14 938 

17 
592 2 654 17,77% -1 761 -10,55% 

Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru 14 836 13 703 

15 
018 1 315 9,60% -1 133 -7,64% 

Obchodná marža 1 863 1 235 2 574 1 339 108,42% -628 -33,71% 
Výroba 21 188 36 538 9 518 -27 020 -73,95% 15 350 72,45% 
Tržba z predaja vlastných výrobkov a 
služieb 21 188 36 538 9 199 -27 339 -74,82% 15 350 72,45% 
Aktivácia 0 0 319 319   0   
Výrobná spotreba 18 480 32 935 7 884 -25 051 -76,06% 14 455 78,22% 
Spotreba materiálu, energie a ost.  15 749 29 541 5 317 -24 224 -82,00% 13 792 87,57% 
Služby 2 731 3 394 2 567 -827 -24,37% 663 24,28% 
Pridaná hodnota 4 571 4 838 4 208 -630 -13,02% 267 5,84% 
Osobné náklady 2 558 2 907 2 886 -21 -0,72% 349 13,64% 
Mzdové náklady 1 883 2 094 2 098 4 0,19% 211 11,21% 
Náklady na sociálne poistenie 597 730 706 -24 -3,29% 133 22,28% 
Sociálne náklady 78 83 82 -1 -1,20% 5 6,41% 
Dane a poplatky 46 80 60 -20 -25,00% 34 73,91% 
Odpisy dlhodobého majetku 541 631 1 510 879 139,30% 90 16,64% 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 
0 0 

10 
000 10 000   0   

Zostatková cena predaného 
dlhodobého majetku 0 0 7 889 7 889   0   
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov 30 35 40 5 14,29% 5 16,67% 
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť 35 40 68 28 70,00% 5 14,29% 
Zúčtovanie a zrušenie opravných 
položiek 0 61 0 -61 

-
100,00% 61   

Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 79 232 26 -206 -88,79% 153 193,67% 
Ostatné náklady na hospodársku 
činnosť 160 207 880 673 325,12% 47 29,38% 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 1 340 1 301 981 -320 -24,60% -39 -2,91% 
Výnosové úroky 1 0 492 492   -1 -100,00% 
Nákladové úroky 713 837 826 -11 -1,31% 124 17,39% 
Kurzové zisky 6 50 41 -9 -18,00% 44 733,33% 
Kurzové straty 108 58 266 208 358,62% -50 -46,30% 
Ostatné náklady na finančnú činnosť 188 410 58 -352 -85,85% 222 118,09% 
Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti -1 002 -1 255 -617 638 -50,84% -253 25,25% 
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2006 - 2005 2005 - 2004 

Položky 2 004 2 005 2 006 
absolútna 
hodnota 

%  
zmena 

absolútna 
hodnota 

% 
zmena 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 4 338 334 8350,00% -1 -20,00% 
splatná 0 0 151 151   0   
odložená 5 4 187 183 4575,00% -1 -20,00% 
Výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti 333 42 26 -16 -38,10% -291 -87,39% 
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 333 42 26 -16 -38,10% -291 -87,39% 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Analýza výsledku hospodárenia je veľmi dôležitou súčasťou finančnej analýzy. 

V tabuľke 6 je možné vidieť, že spoločnosť dosahuje každoročne zisk z hospodárskej 

činnosti. Naopak, vďaka vysokému úverovému zaťaženiu spoločnosť neustále dosahuje 

prevádzkovú stratu z finančných činností. Pri hlbšej analýze výnosov spoločnosti je 

zrejmé, že v roku 2006 došlo k výraznému zníženiu tržieb z predaja vlastných výrobkov 

a služieb, ktorá poklesla až o 75% na 9500 tis. Sk. Hlavnou príčinou tejto zmeny bola 

zmena výrobného sortimentu spoločnosti. V rokoch 2004 a 2005 bola hlavným 

výrobným materiálom mosadz. V roku 2006 však spoločnosť prehodnotila kvôli 

vysokým cenám tejto suroviny svoje plány a preorientovala svoj sortiment na sortiment 

vyrábaný z ocele. Keďže ceny ocele dosahujú zhruba 15% nákladov oproti cenám 

mosadze, zákonite poklesli tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb a rovnako aj 

zásoby materiálu a tovaru na sklade, čiže výrobná spotreba. V roku 2006 došlo 

k odpredaju súboru budov za 10 000 tis. Sk, k čomu využila spoločnosť spätný leasing. 

Predaj budovy sa prejavil aj ako náklad v položke zostatková cena predaného 

dlhodobého majetku. Rast položky ostatné náklady na hospodársku činnosť je 

spôsobený haváriou na vodovodnom potrubí v jednej z budov, v dôsledku čoho došlo 

k zatopeniu skladov a k znehodnoteniu časti uskladneného tovaru. Tržby vzrástli 

podniku aj v položke výnosové úroky, príčinou boli penále odberateľom za neskoré 

úhrady faktúr, ktoré si spoločnosť ABC, s.r.o. uplatnila. Predaj dlhodobého hmotného 

majetku spôsobil aj rast položky daň z príjmov z bežnej činnosti, pretože spoločnosť 

musela odviesť z výnosu z predaja daň z príjmov. 
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5.2.2 Analýza rozdielových a tokových veličín 

 

Tabuľka 7: Rozdielové ukazovatele 
Rozdielové ukazovatele 2 004 2 005 2 006 
ČPK -1 366 -2 666 1 319 
ČPP -10 907 -11 166 -11 115 

ČPM -7 377 -6 496 758 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Analýzou čistého pracovného kapitálu som zistil, že spoločnosť dosahovala v rokoch 

2004 a 2005 záporné hodnoty tohto ukazovateľa. Bolo to spôsobené tým, že hodnota 

dlhodobého kapitálu bola väčšia ako hodnota dlhodobého majetku. V roku 2006 sa však 

situácia zmenila, pozitívne na kladnú hodnotu tohto ukazovateľa vplývala hodnota 

spätného leasingu, ktorá sa prejavila nárastom položky dlhodobé záväzky. Všeobecne sa 

dá povedať, že čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým lepšie by spoločnosť mala 

byť schopná uhrádzať svoje záväzky. Ukazovateľ čisté pohotové prostriedky sa počas 

celého sledovaného obdobia drží na stabilnej hodnote okolo -11 000 tis. Sk, čo značí 

problémy pri uhrádzaní záväzkov spoločnosti. Pozitívny trend je badať u ukazovateľa 

čistý peňažný majetok, kde v roku 2006 spoločnosť dosiahla kladnú hodnotu tohto 

ukazovateľa. Bolo to spôsobené opäť spätným leasingom, kde sa spoločnosť dostala 

k finančnej čiastke, ktorou následne výrazne znížila zadlženie spoločnosti. Spoločnosť 

úplne splatila dlhodobé bankové úvery a výrazne znížila krátkodobé záväzky.  

 

5.2.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

 

Tabuľka 8: Ukazovatele likvidity 
Ukazovatele likvidity 2 004 2 005 2 006 

okamžitá likvidita 0,051 0,010 0,080 
pohotová likvidita 0,358 0,423 1,211 

celková likvidita 0,958 1,012 1,926 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ukazovatele likvidity uvedené v tabuľke 8 nám charakterizujú platobnú schopnosť 

spoločnosti. Porovnáva obežný majetok alebo jeho vybrané časti  s krátkodobými 

záväzkami. Doporučenými hodnotami pre okamžitú likviditu sú 0,2 – 0,5. Všeobecne, 

čím nižšie sú hodnoty uvedených ukazovateľov, tým sú pre podnik efektívnejšie 
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a výhodnejšie. V roku 2006 dosahovala spoločnosť síce vysokú okamžitú likviditu, bolo 

to však na úkor efektívnosti. Príčinou bol výrazný pokles krátkodobých záväzkov. 

Stredová odporúčaná hodnota pohotovej likvidity je 1. V rokoch 2004 a 2005 

spoločnosť držala veľmi veľa peňažných prostriedkov v zásobách. To negatívne 

vplývalo na jej likviditu. V roku 2006 však došlo k reštrukturalizácii výrobného 

programu spoločnosti, v dôsledku čoho poklesla hodnota zásob o viac než  4 000 tis. Sk, 

čo sa pozitívne prejavilo na ukazovateli pohotová likvidita. Pri analýze celkovej 

likvidity, ktorej doporučené hodnoty sa pohybujú v rozsahu 1,5 – 2,5 je zrejmé, že 

spoločnosť prešla reštrukturalizáciou a v roku 2006 dosahuje odporúčané hodnoty tohto 

ukazovateľa. 

 
Tabuľka 9: Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity 2 004 2 005 2 006 
DO pohľadávok 32,13 31,60 54,58 

obrat zásob 5,50 7,76 10,42 

DO zásob 65,46 46,40 34,53 

DO materiálu 26,01 13,47 8,06 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Ukazovatele doby obratu jednotlivých druhov obežného majetku vyjadrujú, ako dlho sú 

tieto druhy majetku viazané v podniku do doby spotreby alebo predaja. Pozitívny trend 

je, ak dlhodobo v čase klesajú, pretože kolobeh peňažných prostriedkov je jedným zo 

základov ekonomiky podniku. Čo sa týka doby obratu zásob a materiálu, spoločnosť ide 

presne podľa plánu, každoročne dosahuje nižšie hodnoty, čo je určite pozitívny trend do 

budúcnosti. Naopak prudký pokles doby obratu pohľadávok má za následok 

reštrukturalizácia výrobného programu spoločnosti, prechod výroby z mosadze na oceľ, 

čo zapríčinilo pokles tržieb a negatívne ovplyvnilo tento ukazovateľ. Spoločnosť však 

v roku 2007 môže opäť dosiahnuť pozitívny vývoj tohto ukazovateľa. 

 
Tabuľka 10: Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability 2 004 2 005 2 006 

ROA 5,31% 2,07% 3,01% 
ROE 7,82% 0,16% 0,10% 
ROS 1,93% 0,27% 0,14% 

ROI 6,77% 3,05% 2,48% 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť podnikového snaženia. Rentabilita  

celkového kapitálu (ROA) je považovaná všeobecne za dobrú, ak dosiahne hodnoty 
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medzi 6%  – 10%. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že rentabilita spoločnosti je na 

veľmi nízkej úrovni. Dôvodom je hlavne veľmi nízky vyprodukovaný zisk. Pokiaľ 

spoločnosť nebude dosahovať vyšší zisk, je zbytočné prezentovať rentabilitu, pretože tá 

bude neustále na veľmi nízkych hodnotách. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) sa 

považuje za dobrú, ak je jej hodnota vyššia ako priemerná úroková miera z vkladov. Aj 

tento ukazovateľ má však veľmi nízku hodnotu, takže akékoľvek porovnanie je 

zbytočné. Ukazovateľ rentability vloženého kapitálu (ROI) dosahuje rovnako veľmi 

nízke hodnoty, pretože odporúčané hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 12% - 15%.  

Akékoľvek medzi podnikové porovnanie je takisto zbytočné, ak podnik nevyprodukuje 

väčší zisk. 

 

Tabuľka 11: Ukazovatele zadlženosti 
Ukazovatele zadlženosti 2 004 2 005 2 006 

celková zadlženosť 0,78 0,38 0,34 
finančná samostatnosť 0,22 0,62 0,66 
finančná stabilita 0,22 0,62 0,86 
koeficient zadlženosti 1,27 2,61 2,93 

ukazovateľ úverovej zadlženosti 0,20 0,12 0,05 
úrokové  krytie 1,47 1,05 1,44 

finančná páka 4,65 1,62 1,52 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú rozsah použitia cudzieho kapitálu v celkových 

zdrojoch podniku. Majú veľmi vysokú vypovedaciu schopnosť hlavne spolu s 

ukazovateľmi rentability a likvidity, na ktoré môže mať práve rozsah cudzieho kapitálu 

pozitívny, ale aj negatívny vplyv. Všeobecne sa hovorí, že optimálna miera cudzieho 

kapitálu by nemala prekročiť 50%, pretože následne vyvoláva vysoké nároky na 

likviditu z dôvodu potreby hradiť cenu cudzieho kapitálu. Spoločnosť ABC, s.r.o. 

výrazne znížila závislosť od cudzieho kapitálu, prelomový bol rok 2005, kedy poklesla 

celková zadlženosť spoločnosti na 38% a v znižovaní pokračovala aj v nasledujúcom 

roku 2006. Príčinou tohto javu bolo hlavne zvýšenie základného kapitálu spoločnosti, 

ktoré bolo zvýšené vkladom ochrannej známky do dlhodobého nehmotného majetku. 

Tento trend je jednoznačne pozitívny. Už z úvodných analyzovaných faktov vyplývajú 

ostatné ukazovatele, týkajúce sa zadlženosti spoločnosti. Dá sa konštatovať, že pri 

zachovaní súčasného stavu bude klesať podiel cudzieho kapitálu a stúpať podiel 
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vlastného kapitálu na majetku spoločnosti. Otázne však je, či spoločnosť nebude nútená 

k novým investíciám, ktoré by boli prefinancované cudzím kapitálom. V takom prípade 

by bolo vhodné, aby sa realizovali vysoko ziskové projekty, ktoré by svojím prínosom 

kompenzovali zvýšený podiel cudzieho kapitálu. Je nutné však povedať, že spoločnosť 

v posledných rokoch spravila veľmi veľa a výrazne znížila svoju zadlženosť. 

 

5.2.4 Analýza sústav ukazovateľov 

 

Tabuľka 12: Altmanov model 
Z - score váhy 2 004 2 005 2 006 

X1 0,717  -0,164  -0,083  0,023  
X2 0,847  0,109  0,056  0,009  
X3 3,107  0,165  0,064  0,094  
X4 0,420  0,095  0,656  0,794  
X5 0,998  1,911  1,205  0,677  

Súčet x 2,115  1,899  1,597  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Optimálne hodnoty Atlmanovho modelu sú v rozmedzí 1,2 – 2,9. Ak sa pohybujú pod 

touto hranicou, spoločnosť sa stáva priamym kandidátom na bankrot, má veľké 

problémy, s ktorými nebude jednoduché sa vyrovnať. Spoločnosť ABC, s.r.o. dosahuje 

priemerné hodnoty tohto ukazovateľa, ktorý postupne v čase klesá. Znamená to, že 

spoločnosť má určité finančné problémy, nie sú však natoľko vážne, aby existenčne 

ohrozovali spoločnosť. Táto sústava ukazovateľov nepomenováva konkrétne problémy 

spoločnosti, iba súhrnne vyjadruje súčasný stav. 

 

5.3 Finančná analýza účtovných výkazov zostavených podľa českých 

účtovných predpisov 

 
Aby som uviedol rozdiely medzi medzinárodnými účtovnými štandardmi a českými 

účtovnými predpismi, bude nutné previesť účtovné výkazy podľa českých účtovných 

predpisov. 
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5.3.1 Prevod účtovných výkazov podľa českých účtovných predpisov 

 

Prevod účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov 

je veľmi zložitá operácia, v spoločnosti ABC, s.r.o. však nebola natoľko náročná, 

pretože spoločnosť vlastní iba 2 druhy dlhodobého majetku obstaraného na leasing. Išlo 

konkrétne o budovu a o úžitkové vozidlo, ktoré spoločnosť obstarala formou finančného 

leasingu  počas roku 2006. Dlhodobý majetok bol zaradený do  používania v súčasnej 

hodnote leasingových splátok. Konkrétne súčasné hodnoty uvedeného majetku je 

možné vidieť v tabuľkách 13 a 15. Samotný postup úprav, ktoré som musel previesť, sú 

detailne zobrazené, aj s  konkrétnymi sumami, v tabuľke 17. Leasingové tabuľky 14 

a 16  mi slúžili na výpočet zaplatených úrokov. 

 

Tabuľka 13: Súčasná hodnota automobilu 
Dátum Splátka Súčasná hodnota 
01.01.06 137 137 
31.12.06 93 84 
31.12.07 93 76 
31.12.08 93 69 
31.12.09 93 62 

Súčet 509 428 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 14: Leasingová tabuľka automobilu 
Dátum Úroková miera Platba Záväzok Úrok Zníženie záväzku 

01.01.06   137 428   137 
31.12.06 10,5% 93 291 31 62 
31.12.07 10,5% 93 229 24 69 
31.12.08 10,5% 93 160 17 76 
31.12.09 10,5% 93 84 9 84 

Súčet - 509 - 81 428 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Tabuľka 15: Súčasná hodnota budovy 
Dátum Splátka Súčasná hodnota 

07.08.06 2000 2000 
31.12.06 273 250 
31.12.07 655 551 
31.12.08 655 506 
31.12.09 655 464 

31.12.10 655 426 
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Dátum Splátka Súčasná hodnota 
31.12.11 655 391 
31.12.12 655 358 
31.12.13 655 329 
31.12.14 655 302 
31.12.15 655 277 
31.12.16 655 254 
31.12.17 655 233 
07.07.18 382 125 
Súčet 9860 6464 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 16: Leasingová tabuľka budovy 
Dátum Úroková miera Platba Záväzok Úrok Zníženie záväzku 

07.08.06   2000 6464   2000 
31.12.06 9% 273 4464 167 106 
31.12.07 9% 655 4358 392 263 
31.12.08 9% 655 4096 369 286 
31.12.09 9% 655 3809 343 312 

31.12.10 9% 655 3497 315 340 
. 
. 
.      

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 17: Rekapitulácia a dopad leasingu na jednotlivé výkazy 
Položka Výkaz Úprava 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rozvaha -428 
Stavby rozvaha -6 464 
Náklady budúcich období rozvaha 739 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rozvaha 373 
Ostatné dlhodobé záväzky rozvaha -6 526 
Odpisy dlhodobého majetku VZaS -644 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť VZaS 469 
Nákladové úroky VZaS -198 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti VZaS 373 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie VZaS 373 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľky 18 až 20 zobrazujú celkový dopad úprav a prevod rozvahy a výkazu ziskov 

a strát podľa českých účtovných predpisov. Nakoľko sa leasing dotýkal iba roku 2006, 

výkazy obsahujú údaje iba z tohto roku, pretože neovplyvnili údaje v rokoch 2004 

a 2005. Rekapituláciu z tabuľky 17 som previedol do účtovných výkazov do stĺpca 

Úpravy. Celkový dopad úprav som zobrazil v stĺpci Rok 2006 po úprave.  
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Tabuľka 18: Upravené aktíva ABC, s.r.o. podľa českých účtovných predpisov 

Aktíva 2 006 Úpravy Rok 2006 po úprave 
Spolu majetok 39 505   33 352 
Dlhodobý nehmotný majetok 21 525   21 525 
Softvér 0   0 
Oceniteľné práva 21 525   21 525 
Dlhodobý hmotný majetok 11 059   4 167 
Pozemky 706   706 
Stavby 9 101 -6 464 2 637 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 252 -428 824 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0   0 
Obežný majetok 6 921   6 921 
Zásoby 2 570   2 570 
Materiál 600   600 
Tovar 1 970   1 970 
Dlhodobé pohľadávky 0   0 
Krátkodobé pohľadávky 4 062   4 062 
Pohľadávky z obchodného styku 2 430   2 430 
Daňové pohľadávky 19   19 
Iné pohľadávky 1 613   1 613 
Finančné účty 289   289 
Peniaze 168   168 
Účty v bankách 121   121 
Časové rozlíšenie 0   739 

Náklady budúcich období 0 739 739 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V tabuľke 18 som spracoval aktíva spoločnosti ABC, s.r.o. a dopady prevodu rozvahy 

podľa českých účtovných predpisov. Ako je možné vidieť, dlhodobý majetok  

v dôsledku úprav klesol o skoro 7 000 tis. Sk. Naopak do rozvahy sa vrátila položka 

náklady budúcich období v dôsledku obstarania dlhodobého majetku prostredníctvom 

leasingu. 

 

 

Tabuľka 19: Upravené pasíva ABC, s.r.o. podľa českých účtovných predpisov 

Pasíva 2 006 Úpravy Rok 2006 po úprave 
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 505   33 352 
Vlastné imanie 26 024   26 397 
Základné imanie 25 500   25 500 
Fondy zo zisku 55   55 
Zákonný rezervný fond 55   55 
Výsledok hospodárenia minulých rokov 443   443 
Nerozdelený zisk minulých rokov 443   443 
Neuhradená strata minulých rokov 0   0 
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Pasíva 2 006 Úpravy Rok 2006 po úprave 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 26 373 399 
Záväzky 13 481   6 955 
Rezervy 68   68 
Dlhodobé záväzky 7 811   1 285 
Záväzky zo sociálneho fondu 17   17 
Ostatné dlhodobé záväzky 7 794 -6 526 1 268 
Krátkodobé záväzky 3 593   3 593 
Záväzky z obchodného styku 2 715   2 715 
Nevyfakturované dodávky 15   15 
Záväzky voči zamestnancom 149   149 
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 86   86 
Daňové záväzky a dotácie 162   162 
Ostatné záväzky 466   466 
Bankové  úvery a výpomoci 2 009   2 009 
Bankové úvery dlhodobé 0   0 
Bežné bankové úvery 1 714   1 714 
Krátkodobé finančné výpomoci 295   295 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Keďže účtovníctvo je založené na podvojnom princípe, zákonite nám museli poklesnúť 

aj pasíva spoločnosti. Prejavilo sa to najmä výrazným poklesom položky ostatné 

dlhodobé záväzky o 6 526 tis. Sk a rastom výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 

o 373 tis. Sk. 

 

Tabuľka 20: Upravený výkaz ziskov a strát ABC, s.r.o. 

Položky 2 006 Úpravy Rok 2006 po úprave 

Tržby z predaja tovaru 17 592   17 592 
Náklady vynaložené na obstaranie predaného 
tovaru 15 018   15 018 
Obchodná marža 2 574   2 574 
Výroba 9 518   9 518 
Tržba z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 199   9 199 
Aktivácia 319   319 
Výrobná spotreba 7 884   7 884 
Spotreba materiálu, energie a ostatné náklady 5 317   5 317 
Služby 2 567   2 567 
Pridaná hodnota 4 208   4 208 
Osobné náklady 2 886   2 886 
Mzdové náklady 2 098   2 098 
Náklady na sociálne poistenie 706   706 
Sociálne náklady 82   82 
Dane a poplatky 60   60 
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Položky 2 006 Úpravy Rok 2006 po úprave 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 10 000   10 000 
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov 40   40 
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť 68   68 
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek 0   0 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 26   26 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 880 469 1349 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 981   1156 
Výnosové úroky 492   492 
Nákladové úroky 826 -198 628 
Kurzové zisky 41   41 
Kurzové straty 266   266 
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58   58 
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -617   -419 
Daň z príjmov z bežnej činnosti 338   338 
splatná 151   151 
odložená 187   187 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 26 373 399 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 26 373 399 

zdroj: vlastné spracovanie 

 

Spomínané úpravy v dôsledku leasingu dlhodobého majetku ovplyvnili samozrejme aj 

výkaz ziskov a strát. Konkrétne sa to prejavilo na raste nákladov na hospodársku 

činnosť, kde sa prejavili náklady z finančného prenájmu. Naopak, poklesli nákladové 

úroky, pretože už boli zaplatené v roku 2006. Celkový dopad prevodu účtovnej závierky 

nám priniesol zisk 373 tis. Sk. Celkový výsledok dopadu prevodu účtovnej závierky 

podľa český účtovných predpisov je nárast zisku o 373 tis. Sk. 

 

5.3.2 Analýza pomerových ukazovateľov dotknutých prevodom účtovnej 

závierky 

 

Tabuľka 21: Ukazovatele rentability 
Ukazovatele rentability 2 006 2006 pred úpravou 

ROA 3,65% 3,01% 
ROE 1,51% 0,10% 
ROS 2,18% 0,14% 

ROI 3,54% 2,48% 
zdroj: vlastné spracovanie 
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Rast zisku spoločnosti o 373 tis. Sk sa pozitívne prejavil na raste ukazovateľov 

rentability. Vzrástli nám všetky sledované ukazovatele, no aj napriek tomu spoločnosť 

stále dosahuje podpriemerné hodnoty týchto ukazovateľov. Je to spôsobené 

nedostatočnou tvorbou zisku v pomere k veľkosti majetku a tržbám spoločnosti. 

 

Tabuľka 22: Ukazovatele zadlženosti 
Ukazovatele zadlženosti 2 006 2006 pred úpravou 

celková zadlženosť 0,21 0,34 
finančná samostatnosť 0,79 0,66 
finančná stabilita 0,83 0,86 
koeficient zadlženosti 4,80 2,93 

ukazovateľ úverovej zadlženosti 0,06 0,05 
úrokové  krytie 2,17 1,44 

finančná páka 1,24 1,52 
zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalšími ukazovateľmi, ktoré ovplyvnil prevod účtovnej závierky, sú ukazovatele 

zadlženosti. Celková zadlženosť spoločnosti klesla na 21%, čo je pozitívny jav. 

Spoločnosť sa teda podieľa na svojom financovaní vlastnými zdrojmi 79%. Aj vývoj 

ukazovateľa finančná stabilita ide pozitívny smerom, kde priemer z odvetvia sa 

pohybuje okolo 0,7. Pozitívny je aj rast ukazovateľa úrokového krytia, ktorý sa zvýšil 

a predstavuje nám, koľkokrát je podnik schopný zaplatiť úroky zo zisku pred zdanením. 

 

Tabuľka 23: Altmanov index finančného zdravia 
Z - score váhy 2 006 2006 pred úpravou 

X1 0,717  0,045 0,023  
X2 0,847  0,012 0,009  
X3 3,107  0,130 0,094  
X4 0,420  1,540 0,794  
X5 0,998  0,820 0,677  

Súčet x 2,547 1,597  
zdroj: vlastné spracovanie 

 

Altmanov index finančného zdravia nám vzrástol skoro o 1 bod, čo naznačuje menšie 

problémy spoločnosti a jednoznačne pozitívny trend. Tento ukazovateľ je všeobecný, 

nedokáže nám charakterizovať a pomenovať problémy, ktoré spoločnosť má. Dokážeme 

ale podľa neho určiť, či sa spoločnosť uberá správnym smerom alebo nie. 
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5.4 Zhodnotenie finančného stavu spoločnosti ABC, s.r.o. a návrhy 

a opatrenia na jej zlepšenie 

 

Po prevedení finančnej analýzy spoločnosti ABC, s.r.o. usudzujem, že spoločnosť 

prežila výrazný ekonomický rozmach, hlavne v roku 2005, kedy bol majetok 

spoločnosti navýšený o 22 840 tis. Sk, a v súčasnosti sa snaží udržiavať stabilnú situáciu 

ako subdodávateľ kovových polotovarov. Dôvodom bol vklad ochrannej známky 

spoločnosti do majetku spoločnosti. Zároveň týmto došlo k navýšeniu základného 

kapitálu spoločnosti o 22 000 tis. Sk. Týmto krokom došlo k výraznému posilneniu 

dobrého mena spoločnosti, hlavne, čo sa týka vystupovaniu voči obchodným partnerom 

a obchodným bankám. V rokoch 2004 a 2005 dochádzalo k postupnému zvyšovaniu 

cudzieho kapitálu, narastali bankové úvery, aj keď v roku 2005 došlo k zníženiu 

dlhodobých bankových úverov, výrazne však vzrástli bežné bankové úvery. Súviselo to 

hlavne s novými investíciami. Spoločnosť sa nevyhla ani platobnej neschopnosti, 

v dôsledku čoho si bola nútená zobrať bežný bankový úver. V sledovanom období došlo 

aj k postupnému znižovaniu obežného majetku na celkových aktívach spoločnosti, kedy 

z 55% v roku 2004 klesol jeho podiel na 17% v roku 2006. Rok 2006 bol významným 

z viacerých pohľadov. Spoločnosť tu využila spätný leasing, čím dosiahla jednorazovú 

tržbu za predaj dlhodobého majetku 10 000 tis. Sk, v nákladoch sa táto investícia 

prejavila aj v položke zostatková cena dlhodobého majetku, kde hodnota tejto 

zostatkovej ceny bola skoro 8 000 tis. Sk. V konečnom dôsledku však spoločnosť 

vyrobila zisk z tejto operácie viac než 2 000 tis. Sk, ktorý použila na výrazné zníženie 

zadlženia spoločnosti. Spoločnosť takto znížila svoje celkové záväzky o skoro 3 000 tis. 

Sk, úplne sa zbavila dlhodobých bankových úverov a výrazne znížila aj bežné bankové 

úvery. Odpredaj budovy sa neprejavil na stave dlhodobého majetku, pretože spoločnosť 

využíva zostavovanie účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov, podľa 

ktorých majetok obstaraný prostredníctvom finančného leasingu je súčasťou 

dlhodobého majetku nájomcu.  

 

Pri analýze stavových ukazovateľov som zistil aj výraznú zmenu na strane tržieb, kde 

tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb poklesli o takmer 75%. Príčinou bola 

zmena výrobného programu, následkom čoho spoločnosť prešla z výroby mosadzných 
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polotovarov na výrobu z ocele. Cena ocele dosahuje zhruba 15% z ceny mosadze, čiže 

spoločnosť si neustále zachováva vysokú pridanú hodnotu. Pozitívom je, že počas 

celého sledovaného obdobia spoločnosť dosahovala zisk, ktorý však napriek tomu 

nedosahoval vysoké hodnoty. Najvyšší zisk dosiahla spoločnosť v roku 2004 a to 333 

tis. Sk, kým v roku 2006 to bolo už len 26 tis. Sk. Analýzou tržieb a nákladov som 

zistil, že úroveň nákladov sa výrazne nezmenila, počas sledovaného obdobia sa držala 

na približne rovnakej úrovni. V roku 2006 v dôsledku zmeny výrobného programu 

náklady výrazne poklesli, ale v pomere k tržbám si udržali približne rovnakú hodnotu. 

Silné posilňovanie slovenskej koruny hlavne voči euru sa podpísalo pod rast položky 

kurzové straty. Kým v roku 2004 bola priemerná hodnota výmenného kurzu 40,045 

SKK/EUR, tak koncom roka 2006 to už bolo 34,364 SKK/EUR, t.j. rast o viac než 15%.  

 

Po prevedení analýzy pomerových ukazovateľov môžem povedať, že spoločnosti sa 

postupom času zhoršovala likvidita, najlepšie výsledky dosiahla v roku 2004. Napriek 

tomu však bola stále v pásme okolo doporučených ukazovateľov a priemeru odvetvia, 

v ktorom pôsobí. Celková likvidita sa v roku 2006 naopak dostala zo zlej situácie do 

doporučených hodnôt a to vďaka výraznému zníženiu zadlženosti v tomto roku. Na 

spoločnosť sú vyvíjané tlaky ohľadom predlžovania doby splatností predávaných 

tovarov a výrobkov. Je potrebné, aby si podnik dokázal udržať prirodzenú rovnováhu 

medzi dĺžkou splatnosti u odberateľov a u dodávateľov. Ukazovatele aktivity 

dosahovali striedavo pozitívne aj negatívne trendy vývoja. Doba obratu zásob 

a materiálu neustále klesala, čím boli finančné prostriedky kratšiu dobu viazané v tomto 

obežnom majetku, čo pozitívne vplývalo na výsledky spoločnosti. Slabinou spoločnosti 

sú ukazovatele rentability, nakoľko sú veľmi vzdialené od doporučených hodnôt. 

Naopak, negatívny trend sa prejavil v dobe obratu pohľadávok, kde sú peňažné 

prostriedky viazané dlhú dobu. Pretože spoločnosť disponuje vysokou hodnotou 

majetku a dosahuje veľmi nízke hodnoty zisku, tým pádom to ovplyvňuje aj 

ukazovatele rentability, ktoré sa časom neustále zhoršovali. Treba však dodať, že veľa 

spoločností na slovenskom trhu dosahuje podobné alebo aj horšie výsledky, takže pri 

odvetvovom porovnaní by spoločnosť patrila niekam do priemeru. Analýzou pomocou 

Altmanovho z-score som zistil, že spoločnosti nehrozí priame riziko bankrotu, 

ukazovateľ sa síce vyvíjal negatívne, ale stále sa drží v odporúčaných hodnotách. 
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6 ZÁVER 
 

Cieľom bakalárskej práce bolo previesť finančnú analýzu spoločnosti ABC, s.r.o. 

z výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov a českých 

účtovných predpisov a analyzovať dopady vplyvu rôznych pravidiel vykazovania 

účtovných informácií na jednotlivé finančné ukazovatele, ktoré charakterizujú 

výkonnosť spoločnosti. 

 

Po prevedení finančnej analýzy spoločnosti ABC, s.r.o. musím konštatovať, že 

spoločnosť prežila výrazný ekonomický rozmach, hlavne v roku 2005, kedy bol 

majetok spoločnosti navýšený o 22 840 tis. Sk a v súčasnosti sa snaží udržiavať stabilnú 

pozíciu ako subdodávateľ kovových polotovarov. Pri tejto analýze som čerpal 

z výkazov zostavených podľa českých účtovných predpisov. 

 

Následne som previedol rozvahu a výkaz ziskov a strát, zostavené v súlade 

s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva, na účtovnú závierku zostavenú 

podľa platných českých účtovných predpisov. Musel som urobiť viacero úprav, ktoré 

som popísal podrobne v kapitole 5. Najdôležitejšie bolo upraviť výkazy o 

dlhodobý majetok, ktorý spoločnosť obstarala prostredníctvom finančného leasingu, 

pretože podľa českých účtovných predpisov tento majetok nie je možné viesť 

v dlhodobom majetku, ako je to pri použití medzinárodných účtovných štandardov. 

Dopad prevodu týchto úprav je možné vyjadriť jedným číslom, a to nárastom zisku 

spoločnosti o 373 tis. Sk. S rastom zisku sa vylepšili aj sledované ukazovatele 

rentability, ktoré, ako je možné vidieť v tabuľke 21 na strane 56, vzrástli, stále však 

nedosahujú odporúčané hodnoty. Pri porovnaní s odvetvovým priemerom však 

spoločnosť dosahuje priemerné výsledky. Úpravy rozvahy a výkazu ziskov a strát ďalej 

„znížili“ zadlženosť spoločnosti, kde celková zadlženosť poklesla na 21%. Tým pádom 

sa znížila celková úverová zaťaženosť spoločnosti, čo sa premietlo do nižších 

nákladových úrokov. Súhrnný ukazovateľ, Altmanov index, sa zvýšil o 1 bod, čo 

znamená, že spoločnosť vykazuje takmer všetky známky „zdravého“ podniku, pokiaľ 

pri použití výkazov zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov bol 

podnik tesne nad pásmom, ktoré Altmanov index považuje za potenciálny podnik pre 
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bankrot. Celkovo môžem zhodnotiť, že pre spoločnosť by bolo výhodnejšie uplatňovať 

v súčasnej situácii zostavovanie účtovnej závierky podľa českých účtovných predpisov, 

nakoľko by týmto dosiahla lepší hospodársky výsledok a dôveryhodnejšie ukazovatele 

finančnej analýzy, ktoré bývajú často zdrojom záujmu, hlavne, bankových subjektov. 

 

Vo svojej bakalárskej práci som zhrnul poznatky a metódy finančnej analýzy, 

charakterizoval rozdiely zostavovania účtovnej závierky podľa medzinárodných 

štandardov finančného výkazníctva a českých účtovných predpisov a aplikoval ich na 

spoločnosť ABC, s.r.o. , tým som  dosiahol cieľ bakalárskej práce. Pre spoločnosť môže 

byť práca prospešná hlavne na porovnanie sa s príbuznými podnikmi v Českej 

republike. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 
 

CP – cenné papiere 

ČPK – čistý pracovný kapitál 

ČPM – čistý peňažný majetok 

ČPP – čisté pohotové prostriedky 

EBIT – zisk pred úhradou úrokov a dane z príjmov 

EBITDA – zisk pred zdanením, odpismi a amortizáciou 

EBT – zisk pred zdanením 

IAS – international accounting statements, medzinárodné účtovné štandardy 

IFRS – international financial reporting statements, medzinárodné štandardy účtovného 

výkazníctva 

PFP – pohotové finančné prostriedky 

ROA – return on assets, rentabilita celkového kapitálu 

ROE – return on equity, rentabilita vlastného kapitálu 

ROS – return on sales, rentabilita tržieb 

VZaS – výkaz ziskov a strát 
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