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1 ÚVOD A CIELE PRÁCE 
 

V čase globalizácie, kedy dochádza k stieraniu geografických, politických 

i kultúrnych rozdielov medzi národmi, je prirodzené, že tento proces prebieha i na 

hospodárskej úrovni, tj. ekonomické subjekty rozširujú pole svojej pôsobnosti na nové trhy, 

nové segmenty, pričom sa za týmto účelom systematicky zlučujú, zakladajú spoločné 

podniky, prípadne prostredníctvom akvizície získavajú väčšinové podiely v ďalších 

podnikoch. Z tohto dôvodu vzniká potreba zaznamenávania ekonomických väzieb 

prekračujúcich nielen hranice jedného podniku pôsobiaceho v jednom štáte, no aj viacerých 

kapitálovo prepojených podnikov pôsobiacich v niekoľkých štátoch a často krát i na 

niekoľkých kontinentoch zároveň. 

K tomuto účelu sa využívajú procesy vo všeobecnosti nahrádzané slovom 

„konsolidácia“. Konsolidácia predstavuje agregáciu informácií z individuálnych účtovných 

výkazov jednotlivých právne samostatných podnikov, tvoriacich jeden ekonomický celok, 

do súhrnných účtovných výkazov za celú skupinu. 

V roku 2002 došlo k radikálnej zmene predpisov k zostaveniu konsolidovanej 

účtovnej závierky pre podnikateľov. Tie sa principiálne priblížili úprave podľa 

Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Táto zmena sa dá vnímať ako ďalší z 

mílnikov vo vývoji českých účtovných predpisov a predstavuje významný krok smerom 

k zjednoteniu európskeho účtovníctva. (14) 

Cieľom bakalárskej práce je podrobiť konsolidované finančné výkazy 

konsolidačného celku Matador testu, ktorý poodhalí skutočnú úroveň finančného zdravia 

tejto skupiny podnikov, a určí podiel jednotlivých faktorov na výsledku finančnej analýzy.  

V prvej časti bakalárskej práce sa budem zaoberať problematikou konsolidácie 

účtovných závierok obecne; porovnám české účtovné predpisy s úpravou podľa 

Medzinárodných výkazov finančného výkazníctva, vymedzím pretrvávajúce rozdiely.  

Druhá časť bakalárskej práce bude v teoretickej rovine pojednávať predovšetkým o 

nástrojoch, ktoré slúžia ako podklad k diagnostike finančného zdravia spoločností, 

k predikciám ich budúceho vývoja i k návrhom na zlepšenie ich súčasnej situácie. Ide v 
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podstate o nástroje finančnej analýzy ako prostriedku, ktorý vypovedá o finančnej situácii 

a výkonnosti podniku. 

Na základe poznatkov z literatúry a s využitím konsolidovaných účtovných výkazov 

skupiny Matador prevediem analýzu finančného zdravia skupiny s využitím vybratých 

ukazovateľov finančnej analýzy. 

Vzhľadom k tomu, že ide o konsolidovanú účtovnú závierku, vymedzím tiež vplyv 

jednotlivých častí konsolidačného celku na súhrnných výsledkoch finančnej analýzy.  
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2 INDIVIDUÁLNA A KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ 
 ZÁVIERKA 

 

 Účtovná závierka je každoročným výstupom finančného účtovníctva podniku. Tento 

dokument má v informačnom zabezpečení finančnej analýzy významné miesto. Do 

účtovnej závierky podniku sa premieta celý reprodukčný proces podniku, je to výpoveď o 

podmienkach jeho realizácie, priebehu a výsledkoch. Údaje účtovnej závierky vecne, 

časovo a formálne správne vypovedajú o činnosti podniku. Účtovná závierka v sústave 

podvojného účtovníctva tvorí jeden celok a skladá sa z rozvahy (bilancie), z výkazu ziskov 

a strát, zvyčajne je doplnená o výkaz Cash-Flow a ďalšie prílohy. Účtovná závierka musí 

byť zostavená zrozumiteľne, prehľadne, preukazne a musí poskytovať pravdivý a verný 

obraz o majetku a záväzkoch, o hospodárskom výsledku a o finančnej situácii účtovnej 

jednotky. (19) 

 Jednotlivé výkazy spolu úzko súvisia. Jeden výkaz je zároveň kontrolou správnosti 

zostavenia druhého výkazu. Výška zisku alebo straty zaznamenaná výkazom ziskov a strát 

sa musí rovnať zisku alebo strate, zistenému v súvahe. (9) 

 
 Vypovedacia schopnosť údajov uvedených vo výkazoch účtovnej závierky je 

obmedzená:  

o používaním historických cien,  

o technikou odpisovania investičného majetku, 

o technikou oceňovania zásob, 

o málo dôsledným posudzovaním rizikových pohľadávok, 

o nezohľadňovaním položiek, ktoré majú vnútornú finančnú hodnotu (napríklad 

hodnota kvalifikácie a skúseností zamestnancov, podpora spoločnosti zo strany 

štátu, dobré meno podniku).  

o tým, že viacerí autori sa vyslovujú v tom zmysle, že bilančný zisk je istý názor na 

finančné výsledky podniku, ktorý okrem spomenutých skutočností ovplyvňuje aj 

spôsob časového rozlíšenia nákladov. (9) 
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2.1 Definícia základných pojmov 
 

 V problematike konsolidovaných účtovných závierok sú používané špeciálne 

odborné termíny. Preto považujem za správne uviesť definície aspoň tých základných 

a zrejme aj najviac používaných.1 

 

Konsolidovaná účtovná závierka (Consolidated Financial Statements) 

Konsolidovaná účtovná závierka je účtovná závierka skupiny prezentovaná ako 

účtovná závierka jedného podniku. 

 

Skupina (Group) 

Materský podnik a všetky jeho dcérske spoločnosti spolu tvoria podnikovú skupinu. 

 

Materský podnik (Parent) 

Materským podnikom sa rozumie podnik, ktorý má jednu alebo viac dcérskych 

spoločností. Spoločnosť, ktorá uplatňuje vplyv v inom podniku, pritom je významné, ako 

silný je tento vplyv. 

 

Dcérsky podnik (Subsidiary) 

Dcérsky podnik je podnik, ktorý je ovládaný (kontrolovaný) iným podnikom, a to 

materským. 

 

Spoločný podnik (Joint Venture) 

 Spoločný podnik neznamená, že každý zo spoločníkov musí mať v spoločnom 

podniku rovnaký podiel, napr. ak sú dvaja spoločníci, tak ich podiel nemusí byť 50% a     

50 %, ak sú traja, tak ich podiel nemusí byť 33,3%, 33,3 % a 33,3 %. 

 

 

 
                                                 
1 Podkapitola 2.1 spracovaná podľa  (2) 
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Pridružený podnik (Associate) 

 Pridružený podnik je podnik, v ktorom má investor podstatný vplyv (Significant 

Influence), a ktorý nie je dcérskym a ani spoločným podnikom. 

 

2.2 Definícia konsolidačného celku 
 

Materská spoločnosť nemusí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku za 

každých okolností. Prehľad prípadov kedy to nie je špecifikované ako jedna z jej 

primárnych povinností uvádzam v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 Definícia konsolidačného celku 

IFRS/IAS České účtovné predpisy 
Ak je materský podnik v plnom alebo minimálne v 90 
% vlastníctve iného materského podniku a získal 
súhlas od vlastníkov menšinových minoritných 
podielov. (Mal by zverejniť dôvody prečo 
nekonsoliduje, ako zachytáva dcérske spoločnosti v 
svojej nekonsolidovanej účtovnej závierke, názov a 
sídlo spoločnosti, ktorej je sám podnik dcérskou 
spoločnosťou). 

Materský podnik, ktorý je zároveň dcérskou 
spoločnosťou iného materského podniku a ten ho 
zahŕňa do svojho konsolidačného celku v súlade s 
opatrením č. J. 281/112  411/2001 alebo podľa 
IFRS/IAS. Patria sem i konsolidované účtovné 
závierky zostavené na základe 7. direktívy ES. 

Ak v IFRS/IAS tak nie je vyslovene napísané, no 
napriek tomu to jasne vyplýva z definície 
konsolidovanej účtovnej závierky a z definície matky. 

Materský podnik, ktorý má v svojom konsolidačnom 
celku iba pridružené, poprípade spoločné podniky 
(žiaden dcérsky podnik). 

 
 

x 

Hore uvedené výnimky platia iba v prípade, ak nie 
sú ich emitované CP obchodované na burze CP a ak 
akcionári vlastniaci najmenej 10 % podielov 
nezažiadali najmenej 6 mesiacov pred rozvahovým 
dňom o zostavenie účtovnej závierky. 

 
 
 
 

x 

Konsolidujúca účtovná jednotka nemusí 
konsolidovať ak ku koncu rozvahového dňa 
účtovného obdobia, za ktoré sa konsolidovaná 
účtovná závierka zostavuje, uvedené účtovné 
jednotky na základe svojich posledných riadnych 
závierok nedosiahli minimálne 2 z nasledujúcich 
kritérií:  
 - (brutto) úhrn rozváh väčší než 350 mil. Kč 
 - čistý obrat väčší ako 700 mil. Kč   
 - priemerný počet zamestnancov väčší ako 500 

 
x 

Uvedená výnimka sa nevzťahuje na inštitúcie 
bankového sektora a poisťovacích i zaisťovacích 
inštitúcií 

Zdroj: Loja, 2002, s.  
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 Podľa  Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len IFRS/IAS) 

ako aj podľa českých účtovných predpisov pri investíciách do dcérskych podnikov 

i konsolidácii účtovnej závierky, by mal materský podnik do konsolidačného celku zahrnúť 

všetky dcéry, domáce i zahraničné, s výnimkou špecifických prípadov uvedených 

v Tabuľke 2. (14) 

 

Tabuľka 2 Výnimočné prípady nezahrnutia do konsolidačného celku 

IFRS/IAS České účtovné predpisy 

Podnik, ktorý je z hľadiska konsolidačného celku 
vrámci skupiny nevýznamný (musí to jasne vyplývať 
z koncepčného rámca). 

Podnik, ktorý je z hľadiska konsolidačného celku 
v rámci skupiny nevýznamný, a to predovšetkým 
z hľadiska úhrnu rozvahy, čistého obratu a 
vlastného kapitálu, (no v prípade, že spĺňa 
minimálne dve z zdôraznených hľadísk, tento 
podnik musí byť zahrnutý v konsolidácii). 

Podnik má z dlhodobého hľadiska obmedzenia 
významne znižujúce, znemožňujúce jeho schopnosť 
prevádzať prostriedky v  prospech matky. 

Podnik, ktorému materský podnik udelil striktné 
a dlhodobé obmedzenia v súvislosti s nakladaním 
ich majetkom alebo riadením tohto podniku. 

 
 

x 
 

Celkom výnimočne, ak sa bez preukázateľne 
neprimeraných nákladov alebo bez preukázateľne 
nutného zbytočného zdržania nedajú získať 
podklady k zostaveniu účtovnej závierky. 

Podnik bol obstaraný za účelom ďalšieho predaja v 
blízkej dobe. 

Sú akcie alebo podiely tohto podniku držané 
výhradne za účelom ďalšieho predaja. 

 
 

x 
 

 

Ak podnik zaradený do konsolidácie vykonáva 
natoľko odlišnú činnosť od zbytku skupiny, že by 
jeho zahrnutím došlo k porušeniu pravidla o 
vernom a poctivom obraze. Informácie o týchto 
podnikoch sa potom zverejňujú v prílohe. 

Zdroj: Loja, 2002, s.  

 

2.3 Konsolidačné pravidlá 
 

Pri rešpektovaní medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa 

konsolidovaná účtovná závierka zostavuje na základe jednotných účtovných pravidiel pre 

porovnateľné transakcie a udalosti. Tieto účtovné pravidlá sú stanovené v súlade 

s ostatnými medzinárodnými štandardami. (14) 
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Stačí ak jeden podnik skupiny používa iné pravidlá ako sú prijaté v konsolidovanej 

účtovnej závierke, táto účtovná závierka sa musí upraviť podľa jednotlivých účtovných 

pravidiel konsolidačného celku. V prípade, že to nie je možné, túto skutočnosť treba 

zverejniť, a to vrátane dopadu na konsolidovaný celok. (14) 

Podľa českých pravidiel je materských podnik ten, ktorý stanovuje konsolidačné 

pravidlá platné pre dcérske, pridružené a spoločné podniky. Tie podľa týchto pravidiel 

upravia údaje potrebné k prevedeniu konsolidácie. (11) 

Úpravy sa týkajú iba tých dcérskych spoločností, ktorých oceňovacie princípy sa 

odlišujú od princípov stanovených konsolidačnými pravidlami a navyše by podstatným 

spôsobom ovplyvnili celkový pohľad na oceňovanie majetku a výsledok hospodárenia 

skupiny. (14) 

 K zostaveniu konsolidačných pravidiel je všeobecne odporúčaná nasledujúca 

štruktúra:  

o spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, 

o požiadavky na údaje, ktoré majú predkladať dcérske, pridružené a spoločné podniky 

ohľadom oceňovania majetku a záväzkov, 

o požiadavky na údaje, ktoré majú predkladať dcérske, pridružené a spoločné podniky 

materskému podniku, 

o termíny predkladania údajov, prípadne termíny predloženia konsolidovaných 

výkazov za nižšie konsolidované celky. (14) 

 

 Podľa § 22 Zákona o účetnictví sú účtovné jednotky vymedzené v konsolidačnom 

celku povinné poskytnúť svoje účtovné závierky a ktorékoľvek ostatné dokumenty 

potrebné k prevedeniu konsolidácie tomu podniku, ktorý je za túto konsolidáciu 

zodpovedny.  

 

2.4 Metódy a systém konsolidácie 
 

 Voľba metódy konsolidácie súvisí s mierov vplyvu. V závislosti na miere ovládania 

v rámci skupiny sa pri zostavovaní účtovnej závierky používajú tri možné metódy: 
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o metóda plnej konsolidácie (rozhodujúci vplyv), 

o metóda pomernej konsolidácie (spolurozhodujúci vplyv), 

o metóda ekvivalenčnej konsolidácie (podstatný vplyv).  (13) 

 

2.4.1 Metóda plnej konsolidácie 

Metóda plnej konsolidácie je využívaná ku konsolidáciu účtovných závierok 

podnikov, medzi ktorými existuje rozhodujúci vplyv, t.j. ku konsolidácii výkazov 

materského podniku s výkazmi podnikov dcérskych. (3) 

Základným prvkom tejto metódy je súčet jednotlivých položiek účtovných výkazov 

za matku a dcéry. Aby táto konsolidovaná závierka ukazovala informácie o skupine ako 

o jedinom ekonomickom celku, musia sa vylúčiť akékoľvek vnútro skupinové informácie 

o skupine ako o jedinom ekonomickom celku, musia sa vylúčiť akékoľvek vnútro 

skupinové transakcie a vzájomné vzťahy medzi matkou a dcéram a dcérami navzájom, po 

tomto vylúčené zostávajú v konsolidovanej účtovnej závierke iba tie vzťahy, ktoré boli 

jednotlivými podnikmi konsolidačného celku realizované voči externým subjektom mimo 

skupinu. (3) 

 

Z agregovaných veličín sa vylúčia: 

o podielové cenné papiere (účasti), ktoré vlastní materská spoločnosť a im 

odpovedajúca časť vlastného kapitálu dcérskych spoločností, 

o vzájomné pohľadávky a záväzky (dlhy) medzi podnikmi v skupine, 

o hospodársky výsledok zo vzájomných operácií medzi členmi konsolidačného celku. 

(10) 

 

Nanovo sa naopak vytvorí: 

o položka konsolidačného rozdielu (GoodWill) pri prvej konsolidácii u novo 

nadobudnutého podielu na dcérskej spoločnosti, ktorá bola prvý raz zaradená do 

konsolidačného celku, 
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o položky menšinového podielu, ktoré predstavujú podiel na vlastnom kapitále 

dcérskych spoločností, ktoré vlastnia tzv. menšinový akcionári, ktorý nie sú členmi 

skupiny. (10) 

 

Vnútropodnikové transakcie2 
 

 Pri formovaní konsolidácie netreba zabúdať na skutočnosť, že i jednotlivé podniky 

 konsolidačného celku medzi sebou vykazujú ekonomickú aktivitu. 

o pohľadávky/výnosy vo výkazoch jedného podniku budú vyrovnané 

záväzkom/nákladom vo výkazoch iného podniku v skupine, 

o pri konsolidácii sú tieto čiastky vzájomne vylúčené, takže sa v konsolidovanej 

účtovnej závierke neobjavia. 

 

Sú rozoznávané tri základné typy transakcií: 

1) vzťahy, ktoré sa týkajú len konsolidovanej rozvahy, t.j. účtovné operácie bez vplyvu 

na hospodársky výsledok: 

o vzájomné pohľadávky a záväzky, 

o cenné papiere a vklady so spätnou väzbou. 

 

2) vzťahy, ktoré sa týkajú iba konsolidovaného výkazu ziskov a strát a napriek tomu 

nemajú dopad na hospodársky výsledok. Hovoríme o tzv. spotrebovaných 

dodávkach: 

o predaj a nákup výrobkov a služieb, 

o predaj a nákup dlhodobého majetku. 

 

3) vzťahy týkajúce sa obidvoch výkazov, no nemajú dopad na hospodársky výsledok – 

nespotrebované dodávky: 

                                                 
2 Časť „Vnútropodnikové transakcie“ spracované podľa (2) 
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o predaj a nákup výrobkov a služieb, 

o predaj a nákup dlhodobého majetku, 

o prijaté a vyplatené dividendy. 

 

Nerealizovaný zisk 

 Vnútropodnikové zostatky nerozdeleného zisku sa pri konsolidácii vzájomne 

vylúčia. Hlavným dôvodom týchto zostatkov je vzájomné obchodovanie v rámci skupiny, 

čo môže v účtovných výkazoch jednotlivých podnikov vyvolať zisk, ktorý ale skupina 

doposiaľ nerealizovala (iným príkladom je nerealizovaný zisk z prevodu stálych aktív). 

 

Zásoby 

 Jeden podnik môže so ziskom predať zásoby inému podniku v skupine. Zásoby sa 

v rozvahe vykazujú v obstarávacej cene, alebo v čistej realizovateľnej hodnote podľa toho, 

ktorá je nižšia. Následne je potrebné eliminovať takto vygenerovaný zisk predávajúcim 

podnikom, ak skupina stále drží tieto zásoby ku koncu roku, ak skupina tento zisk stále 

nerealizovala. 

 

Vylučovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov 

 Z hľadiska konsolidačného celku hovoríme o pohľadávkach a záväzkoch voči sebe 

samému, a to bezdôvodne ovplyvňuje aktíva i pasíva konsolidovanej rozvahy, to znamená, 

že tieto pohľadávky a záväzky je nutné vylúčiť. Vylúčenie sa prevádza v plnej výške 

zaúčtovanej pohľadávky, resp. záväzku, väčšinou nemá dopad na konsolidovaný výsledok 

hospodárenia. Môžu však nastať situácie, kedy si výška vzájomných pohľadávok a 

záväzkov nebudú zodpovedať a ich vylúčenie potom môže mať dopad na konsolidovaný 

výsledok hospodárenia, a to z dôvodu: 

o kurzových prepočtov; tie sa väčšinou vylučujú oproti výsledku hospodárenia, 

o zaúčtovanie na obidvoch stranách v iných obdobiach: je nutné dospieť k dohode 

a upraviť účtovné závierky, 

o vytvorenia opravných položiek; tie je nutné zrušiť, 
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o ostatných dôvodov; tie sa riešia s prihliadnutím na ich významnosť, 

nevýznamné rozdiely sa väčšinou vylučujú oproti výsledku hospodárenia. 

 

Vylúčenie cenných papierov a vkladov so spätnou väzbou 

 Ide o cenné papiere a vklady, ktorých emitentom je materský podnik a ktoré sú 

v držbe dcérskeho podniku. V konsolidovanej účtovnej závierke sa vysporiadajú podľa 

charakteru ich obstarania: 

o cenné papiere obstarané krátkodobo so zámerom predaja 

• vykazujú sa v aktívach konsolidovanej rozvahy v položke krátkodobého 

finančného majetku, 

o cenné papiere obstarané za účelom dlhodobej držby 

• vykázané ako zníženie základný kapitál vo výške nominálnej hodnoty a 

prípadný rozdiel je vysporiadaný v položke kapitálových fondov. 

 

Vylúčenie vzájomných spotrebovaných dodávok 

 Pod vzájomnými dodávkami sa rozumejú napríklad zásoby, výrobky, služby alebo 

dlhodobý majetok vo vnútri skupiny, ktoré boli u príjemcu spotrebované, tzv. realizované 

mimo skupinu. 

 Pri vylúčení dochádza k odstráneniu príslušného objemu dodávok z výnosov a na 

strane druhej z nákladov, neovplyvní to konsolidovaný výsledok hospodárenia, a tým ani 

konsolidovanú rozvahu, ani sa toto vylúčenie nepremietne do nasledujúcich období. 

 

Vylúčenie vzájomných nespotrebovaných dodávok 

 Vzájomné dodávky (predaje), ktoré neboli u príjemcu úplne spotrebované, tzv. 

neboli realizované mimo skupinu. Z tohto dôvodu je potrebné ich vylúčenie – 

v individuálnej účtovnej závierke dodávateľa sa takáto dodávka zobrazí ako výnos vrátane 

príslušného zisku, ktorý je z hľadiska skupiny nerealizovaný, a v individuálnej účtovnej 

závierke odberateľa ako aktívum v ocenení vrátane príslušného zisku dodávateľa. 

Z hľadiska princípu konsolidovanej účtovnej závierky ide o presun majetku medzi 

jednotlivými organizačnými celkami. Z konsolidovanej výsledovky je nutné vylúčiť celú 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


21 
 

transakciu predaja vrátane príslušného zisku, ktorý sa premietne i do rozvahy, a v rozvahe 

sa musí znížiť ocenenie príslušného majetku. 

 

Odložená daň 

 Odložená daň v rámci konsolidovaných účtovných závierok najčastejšie vzniká z 

z vylúčenia nerealizovaných vnútro skupinových ziskov alebo strát. 

 

Dodávka zásob 

 Ak bola uskutočnená dodávka zásob vo vnútri skupiny a tá nebola príjemcom 

realizovaná mimo skupinu, ide o nespotrebovanú dodávku, z ktorej vzniká nerealizovaný 

zisk alebo strata. V konsolidovanom zisku/strate sa musia skorigovať výnosy i náklady 

spojené s predajom zásob, čo sa zákonite premieta v rozvahe, kde sa zníži (zvýši) ocenenie 

zásob práve o výšku nerealizovateľného zisku (straty). 

 K zisteniu vnútropodnikového zisku z nákladov a predaja zásob je možno využiť i 

priemernú rentabilitu tržieb vypočítanú u dodávateľov z celkového alebo prevádzkového 

zisku, poprípade je možné využiť oborovú či výnosovú rentabilitu dodávateľa, prípadne iný 

pre presnejší postup. 

 

Dodávky dlhodobého majetku 

 V prípade dlhodobého majetku vo vnútri skupiny sa obecne rozlišujú dva základné 

prípady: 

 

a) na strane dodávateľa ide o výrobok, ktorý sa u odberateľa stáva dlhodobým 

majetkom: 

 

                                          DODÁVATEĽ                                ODBERATEĽ 

                                          hotové výrobky                                dlhodobý majetok 

 

o Aplikuje sa tu rovnaký postup ako u zásob. 
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o V konsolidovanom výkaze ziskov a strát sa skorigujú výnosy a náklady spojené 

s predajom majetku, vrátane nerealizovaného zisku (straty), ktorý sa premietne 

tiež do konsolidovanej rozvahy, kde sa musí znížiť (zvýšiť) ocenenie majetku o 

nerealizovaný zisk (stratu). 

o z hľadiska konsolidačného celku ide o aktiváciu vlastných nákladov do 

investícií, 

o vzhľadom k upravenej obstarávacej cene sa musia skorigovať i odpisy, 

o úpravy vylúčenia vnútropodnikového zisku/straty vyplývajúce z tejto transakcie, 

vrátane odloženej dane a korekcie odpisov majú dopad do ďalších období; tieto 

úpravy sa musia opakovať až do úplného odpísania majetku alebo jeho 

vyradenia. 

 

b) na strane dodávateľa ide o odpisovaný dlhodobý majetok, ktorý je vyradený a 

predaný odberateľovi: 

 

                                          DODÁVATEĽ                                ODBERATEĽ 

                                          hotové výrobky                                dlhodobý majetok 

 

o Z hľadiska konsolidačného celku tu dochádza k zmene spôsobu vykazovania 

majetku, k jeho preceneniu. 

o V rámci konsolidácie je nutné: - eliminovať zisk z prevodu, 

                                             - opraviť odpisy, 

                                                    - uznať odloženú daň, 

 

o v konsolidovanom výkaze V a N spojené s predajom majetku, čo sa premietne 

do konsolidovanej rozvahy, kde sa musí znížiť ocenenie majetku, ďalej sa musia 

skorigovať odpisy tak, ako keby majetok zostal vo vlastníctve predávajúceho 

podniku, 

o úpravy vylúčenia vnútro skupinového zisku/straty vyplývajúcej z tejto 

transakcie, vrátane odloženej dane a korekcie odpisov a oprávok majú dopad na 
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ďalšie obdobia a úpravy sa musia opakovať až do úplného odpísania majetku 

alebo jeho vyradenia. 

 

Vylúčenie prijatých a vyplatených dividend 

 Pri zahrňovaní týchto okolností do konsolidovanej účtovnej závierky je treba 

rozlišovať: 

a) výplata dividend zo zisku vytvoreného pred akvizíciou: 

o tuto výplatu je možné chápať ako určitú zľavu z obstarávacej ceny (matka 

dostala niečo na čom sa nepodieľala), 

o z tohto dôvodu sa výplata dividend premietne ako zníženie goodwill (aktívneho 

konsolidačného rozdielu) a zníženie výnosov z investícií; výnosy z investícií 

(dividendy) budú presunuté do položky goodwill. 

 

b) výplata dividend zo zisku vytvoreného po akvizícii: 

o z hľadiska materského podniku môže byť chápaná ako „zaslúžená“, lebo sa na 

nej   určitým spôsobom podieľala, 

o z pohľadu skupiny to však znamená, že došlo k presunu výsledok hospodárenia 

minulých rokov do výsledok hospodárenia bežného obdobia, 

o je teda nutné o prijaté o prijaté dividendy znížiť výsledok hospodárenia bežného 

obdobia a zároveň zvýšiť výsledok hospodárenia minulých rokov tak, ako keby 

k výplate vôbec nedošlo. 

 

 Ak pri výplate dividend dochádza k ich zdaneniu zrážkovou daňou, potom sa obecne 

používa vylúčenie brutto, to je vylúčenie celej nezdanenej čiastky, čím dochádza k spätnej 

korekcii HV minulých rokov a ku korekcii HV bežného obdobia. Zrazená daň je teda 

uplatnená priamo v HV bežného obdobia. 

 V prípade, že dividendy nie sú zdaňované zrážkovou daňou, je potrebné doplniť 

príslušnú korekciu o odloženú daň. 
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Vylúčenie straty 

 Vylúčenie nerealizovanej straty sa prevádza rovnakým spôsobom ako vylučovanie 

nerozdelených ziskov, je však potrebné uvedomiť si či vylúčenie straty nepovedie 

k nadhodnoteniu aktív, pokiaľ hej, takáto strata by sa vylučovať nemala. 

 V prípade, že by takáto strata napriek tomu vylúčená bola (pri dlhodobom majetku), 

je nutné urobiť test na zníženie hodnoty aktív v súlade s IFRS/IAS 36 Zníženie hodnoty 

aktív. Podľa českých predpisov by takáto situácia bola riešená buď cez zvýšené odpisy, 

alebo prostredníctvom opravnej položky. 

 

2.4.2 Metóda pomernej konsolidácie (Proportional Consolidation) 

Metóda pomernej konsolidácie sa využíva ku konsolidácii účtovných závierok 

v spoločných podnikoch. Spoluvlastník vykazuje vo svojej konsolidovanej účtovnej 

závierke svoju podielovú účasť na spolu ovládanej účtovnej jednotke. Prakticky to 

znamená, že: 

o konsolidovaná rozvaha spoluvlastníka zahŕňa jeho podiel na aktívach, ktoré spolu 

kontroluje a jeho podiel na dlhoch, za ktoré je spoluzodpovedný, 

o konsolidovaná výsledovka potom zahŕňa spoluvlastníkov podiel na výnosoch 

a nákladoch spoločného podniku. (10) 

Rovnako ako u metódy plnej konsolidácie, je nutné vylúčiť všetky vnútro skupinové 

transakcie. 

 

Spoluvlastník si môže vybrať z dvoch spôsobov vykazovania: 

1. Spoluvlastník zlúči svoj podiel na každom aktíve, záväzku, náklade a výnose 

spoločného podniku riadok po riadku s odbornými položkami vo svojej 

konsolidovanej účtovnej závierke. 

2. Spoločník zahrnie svoj podiel na aktívach, záväzkoch, výnosoch a nákladoch 

spoločného podniku do svojej konsolidovanej účtovnej závierky oddelene 

v samostatných položkách. (3) 
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2.4.3 Ekvivalenčná metóda konsolidácie (Equity Method) 

Ekvivalentná metóda sa používa predovšetkým pri konsolidácii pridružených 

podnikov. Pri použití tejto metódy nejde o konsolidáciu v plnom slova zmysle. (14) 

Metóda nie je založená na agregácii údajov z výkazov investora a pridružených 

podnikov, v podstate ide o špecifickú metódu oceňovania podielových cenných papierov; 

investícia, ktorá je pôvodne zachytená v obstarávacej cene je následne upravená 

o poaktivizačnú zmenu investorovho podielu na čistých aktívach, resp. na vlastnom 

kapitále v investovanom (pridruženom) podniku; z účtovnej závierky investora je potom 

možné poznať, do akej miery jeho podstatný vplyv prispieva k zhodnoteniu či 

znehodnoteniu pôvodnej investície. (3) 

Čo sa týka systému konsolidácie, tá sa prevádza buď spôsobom priamej 

konsolidácie alebo po jednotlivých úrovniach dielčích konsolidačných celkov. (2) 

 Priama konsolidácia všetkých podnikov patriacich do konsolidačného celku sa robí 

naraz, bez zostavovania jednotlivých dielčích konsolidačných závierok. Pri nepriamej 

konsolidácii sa postupne zostavujú konsolidované účtovné závierky za jednotlivé nižšie 

celky, tie potom vstupujú do konsolidovaných účtovných závierok vyšších konsolidačných 

celkov. (13) 

 Či sa konsolidujúci podnik rozhodne pre jednu alebo druhú možnosť, obe metódy 

by v konečnom dôsledku mali vykázať rovnaké výsledky. (13) 

 

2.5 Prípravná a záverečná etapa konsolidácie 
   

 Je potrebné si uvedomiť, že v procese konsolidácie, tajomstvo úspechu nespočíva 

iba v samotných výpočtoch. Dôležitými prvkami napomáhajúcimi k dosiahnutiu 

požadovaného stavu sú tiež kvalitná prípravná a záverečná etapa.3 

 

 

                                                 
3 Podkapitola 2.5 spracovaná podľa (14) 
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Príprava konsolidácie zahŕňa predovšetkým tieto kroky: 

1. Zistenie povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. 

2. Identifikácia konsolidačného celku. 

3. Zostavenie konsolidačných pravidiel a ich následná distribúcia medzi zahrnuté 

podniky skupiny. 

4. Školenie pracovníkov ohľadom konsolidácie. 

5. Zhromaždenie podkladov potrebných k uskutočneniu konsolidácie. 

6. Preverenie ich úplnosti, konzistencie, logickosti a správnosti. 

7. Odsúhlasenie vzájomných vzťahov. 

8. Zadanie skutočností do systému. 

 

Záverečná časť konsolidácie sa skladá predovšetkým z nasledovných častí: 

1. Zostavenie konsolidovaných výkazov. 

2. Zostavenie konsolidovanej prílohy. 

3. Schválenie štatutárnym orgánom. 

4. Overenie audítorom. 

5. Zverejnenie. 

 

2.6 Časové požiadavky k zostaveniu konsolidovanej účtovnej  
 závierky 
 

Silne sa odporúča aby, individuálna účtovná závierka matky tak ako aj účtovné 

závierky jej dcérskych podnikov, použité pri príprave konsolidovanej účtovnej závierky, 

boli zostavené k rovnakému dátumu. V prípade, že sa tomu tak neudeje, je tu prípustná 

maximálna trojmesačná tolerancia zostavenia dcérskych závierok, a to „pred“ a „po“ 

rozvahovom dni matky. Účinky tohto časového nesúladu však treba zohľadniť pri všetkých 

významných položkách. (14) 
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Keď vychádzame z § 23 odst. 4, 5 Zákona o účetnictví  je tu badať zhodu medzi 

IFRS/IAS a českými predpismi. 

 

2.7 Povinnosť zverejnenia výsledkov konsolidácie 
 

 Podľa IFRS/IAS by mal byť podnik, ktorého sa to týka, schopný zverejniť 

konsolidovanú  účtovnú závierku do 6 mesiacov od rozvahového dňa.4 

 Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. v § 21a odst. 2 hovorí o povinnosti účtovnej 

jednotky zverejniť účtovnú závierku i výročnú správu po ich overení audítorom  po 

schválení k tomu príslušným orgánom spoločnosti podľa zvláštneho predpisu, a to v lehote 

30 dní od splnenia oboch podmienok. 

 V prípade, že zvláštny právny predpis stanový inú lehotu, tá však musí uplynúť 

najneskôr do konca bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, a to bez ohľadu na to, 

či boli spomínané účtovné záznamy schválené. 

 Konsolidovaná účtovná závierka sa oficiálne zverejňuje v momente jej uloženia do 

zbierky listín obchodného registra. 

 

                                                 
4 Podkapitola 2.7 spracovaná podľa (5) a (14) 
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3 VÝCHODISKÁ ANALÝZY KONSOLIDOVANEJ  
 ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 

 Finančná analýza je jedným z prostriedkov finančného riadenia. Vhodným 

východiskom finančnej analýzy podniku alebo firmy je rozbor podnikových výsledkov 

prostredníctvom analýzy účtovných výkazov. (8) 

 V rôznych publikáciách finančnej analýzy sa dá stretnúť s množstvom skupín 

ukazovateľov. Táto kapitola má slúžiť ako metodická základňa, podľa môjho názoru, pre 

tie najvýznamnejšie z nich, s ktorými pracujem v ďalších častiach mojej bakalárskej práce.  

  

3.1 Absolútne ukazovatele 
 

 Dokonalé spoznanie podnikových výsledkov prostredníctvom horizontálnej a 

vertikálnej analýzy účtovných výkazov je vhodným východiskom finančnej analýzy 

podniku alebo firmy. Horizontálna a vertikálna analýza sa prelínajú, navzájom sa dopĺňajú 

a vytvárajú tak plastický obraz o podniku. Po spracovaní výkazov takouto formou je možné 

finančnú analýzu prehĺbiť o ďalšie pomerové, rozdielové a zložené ukazovatele. Pod 

analýzou absolútnych ukazovateľov sa potom rozumie prevedenie horizontálnej 

a vertikálnej analýzy. (6) 

 Podstatou horizontálnej analýzy je porovnávanie hodnôt zvolených položiek 

výkazov v rôznom čase. Prívlastok „horizontálna“ vyjadruje skutočnosť, že v jednom 

riadku (na horizontále) je sústredených viacero obsahovo (vecne) rovnakých údajov, ktoré 

sa líšia časovým obdobím, o ktorom vypovedajú. (7) 
 Vertikálna analýza charakterizuje vyčíslenie podielu jednotlivých položiek na 

celku, ktorého sú časťou. Relevantné údaje sú umiestnené v stĺpci (vertikálne) a vyjadrujú 

participáciu časti na celku, teda štruktúru celku, jeho kvalitu. Takéto spracovanie výkazov 

zvyšuje porovnateľnosť údajov za jednotlivé obdobia, nakoľko umožňuje porovnávanie 

podnikov rozdielnej veľkosti, z časti eliminuje vplyv inflácie, nakoľko absolútne čísla sú jej 
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vplyvom pretransformované na pomerné ukazovatele, ktoré ukazujú skutočný vplyv 

dynamiky zmien jednotlivých položiek na štruktúru celku. (7) 

 

3.2 Rozdielové ukazovatele 
 

 Rozdielové ukazovatele predstavujú predovšetkým rozdiel medzi súhrnom určitých 

položiek obežných aktív a súhrnom určitých pasívnych položiek. Vychádzajú z faktu, že 

podnik časť svojich obežných aktív financuje prostredníctvom dlhodobých cudzích 

zdrojov. Zostatkovú časť týchto aktív, ktorá z rôznych dôvodov kolíše, potom vykrýva z  

cudzích zdrojov krátkodobého charakteru.5 

 

Čistý pracovný kapitál (ČPK) 

 Čistý pracovný kapitál sú rozdielom medzí dlhodobým kapitálom a dlhodobým 

majetkom. Čím má podnik väčší čistý pracovný kapitál, tým viac by mal byť schopný 

uhradiť svoje finančné záväzky. 

Čistý pracovný kapitál = obežné aktíva – cudzí krátkodobý kapitál 

 

Čisté pohotové prostriedky (ČPP) 

 Okamžite splatné záväzky predstavujú záväzky splatné k aktuálnemu dátumu 

a staršie. 

Čisté pohotové prostriedky = pohotové finančné prostriedky – okamžite splatné záväzky 

 

Čistý peňažný majetok (ČPM) 

 Pri analýze čistého peňažného majetku je nevyhnutné posúdiť jeho skutočnú úroveň 

ku koncu sledovaného obdobia a porovnať ju nielen s plánovanou úrovňou, ale aj so 

skutočnou úrovňou ku koncu predchádzajúceho obdobia. 

                                                 
5 Podkapitola 3.2 spracovaná podľa (8) 
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Čistý peňažný majetok = (obežné aktíva – zásoby) – krátkodobé záväzky 

 

3.3 Pomerové ukazovatele 
 

 Na analýzu absolútnych ukazovateľov nadväzuje ďalší postupový krok, a síce 

analýza pomerových ukazovateľov6. Tie obsahujú všetky zložky výkonnosti podniku. Ich 

usporiadanie, počet i konštrukcia sa líši v závislosti na ciel, a s tým spojený okruh 

užívateľov spracovávanej finančnej analýzy. Medzi najfrekventovanejšie používané 

ukazovatele patria: 

o ukazovatele rentability, 

o ukazovatele likvidity, 

o ukazovatele aktivity, 

o ukazovatele zadlženosti. 

 

 Ukazovatele môžu byť usporiadané jednak do sústavy, ktorú nazývame paralelná 

alebo do tzv. sústavy pyramídovej. 

 V paralelnej sústave sú vytvárané bloky ukazovateľov merajúcich určitú stránku 

finančnej situácie (rentabilita, aktivita atd.), pričom sú pre finančné zdravie vnímané všetky 

charakteristiky ako rovnocenné; podnik okrem toho že by mal dosahovať dobru rentabilitu, 

mal by klásť dôraz i na udržanie primeranej likvidity, zadlženosti, aby bol schopný 

dlhodobo existovať.  

 Pyramídové sústavy sú určené k rozkladu syntetického ukazovateľa, ktorého výber 

je podriadený účelu analýzy. Napríklad ministerstvo priemyslu a obchodu pracuje 

s pyramídovou sústavou, ktorej vrcholom je ukazovateľ produkčnej sily (EBIT/Aktíva); 

zmyslom pyramídy je potom vysvetliť zmeny chovania vrcholového ukazovateľa 

a monitorovať intenzitu pôsobenia jednotlivých činiteľov majúcich vplyv na vrchol.  

 V tejto práci sa hlbšie venujem prvému typu usporiadania jednotlivých 

ukazovateľov, teda paralelnej sústave. 

                                                 
6 Podkapitola 3.3 spracovaná podľa (7) 
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3.3.1 Ukazovatele likvidity (Liquidity Ratios) 

 Likvidita, ako schopnosť podniku premeniť svoje aktíva na peňažné prostriedky 

a tými kryť včas, v požadovanej podobe a na požadovanom mieste všetky splatné záväzky, 

je nutnou podmienkou k dlhodobej existencii podniku. Likvidita sa však stretáva, a je 

v priamom protiklade s rentabilitou, lebo podnik k tomu, aby bol likvidný, musí mať 

viazané určité prostriedky v obežných aktívach, zásobách, pohľadávkach a na účte. Na 

otázku aké veľké množstvo týchto prostriedkov by mal podnik udržiavať sa nedá 

jednoznačne odpovedať, nakoľko to hodne závisí napr. od trhového segmentu, na ktorom sa 

podnik pohybuje, ale i od typu podnikovej stratégie apod.  

 Akokoľvek, likvidita je obvykle spájaná s troma základnými pomerovými 

ukazovateľmi, a to: 

o bežnou likviditou, 

o pohotovou likviditou, 

o okamžitou (hotovostná) likviditou. 

 

Bežná likvidita (Current Ratio) 

 Bežná likvidita, často nazývaná i likviditou tretieho stupňa, meria koľkonásobne 

pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky podniku, t.j. koľkokrát je podnik schopný 

uspokojiť svojich veriteľov v prípade, že by premenil všetky obežné aktíva v danom 

okamžiku na hotovosť. Bežná likvidita je citlivá na štruktúru a oceňovanie zásob 

a pohľadávok.  

Bežná likvidita = obežné aktíva / krátkodobé záväzky 

Odporúčané hodnoty: 7 2 – 3 bankové štandardy  
    < 1 z hľadiska finančného zdravia nepriateľné 
 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio, Acid Test) 

 Ukazovateľ pohotovej likvidity je konštruovaný v snahe o vylúčenie najmenej 

likvidnej časti obežných aktív (zásob) z ukazovateľa bežnej likvidity. Viac ako samotnú 
                                                 
7 Vzorce a odporúčané hodnoty použité v práci podľa (napr. Kislingerová, 2004; Konečný, 2004)  
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hodnotu ukazovateľa, príp. jej porovnanie s hodnotami dosiahnutými v iných podnikoch, je 

užitočnejšie sledovať jej vývoj v čase.  

 Čím je hodnota pohotovej likvidity vyššia, tým je to priaznivejšia správa z hľadiska 

investorov. na druhej strane by sa manažment firmy mal usilovať o udržanie akejsi 

„primeranej“ úrovne. Nadpriemerná výška obežných aktív vedie totiž k neproduktívnemu 

využívaniu vložených prostriedkov (prinášajú len minimálny alebo žiadny úrok) a tým 

negatívne pôsobí na celkovú výkonnosť podniku. 

Pohotová likvidita = (obežné aktíva – zásoby) / krátkodobé záväzky 

Odporúčané hodnoty:  1 - 1,5 finančne zdravé prostredie 

    < 1 banky považujú za neprijateľné 

 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

 Pre úplnosť treba uviesť, že okrem bežnej a pohotovej likvidity, rozoznávame 

likviditu okamžitú alebo likviditu prvého stupňa. Tá, svojim charakterom, je jednoznačne 

najstriktnejšia spomedzi ukazovateľov tejto skupiny. Pri výpočte sa do čitateľa z celej 

skupiny obežných aktív dosadzuje iba finančný majetok. 

Okamžitá likvidita = finančný majetok / krátkodobé záväzky 

Odporúčané hodnoty:  00,,22  --  00,,55    

    (vyššia hodnota sa považuje za zle hospodárenie s kapitálom) 

 

3.3.2 Ukazovatele zadĺženosti (Leverage Ratios) 

 Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú skutočnosť, že podnik používa na financovanie 

svojich aktív cudzie zdroje. Používanie cudzích zdrojov ovplyvňuje ako výnosnosť kapitálu 

akcionárov, tak i riziko podnikania. V dnešnej dobe je hlavne u väčších podnikov 

nemysliteľné financovať všetky svoje aktíva iba z vlastného kapitálu alebo naopak 

výhradne z kapitálu cudzieho. 

 Hlavným motívom financovania svojich činností cudzími zdrojmi je ich relatívne 

nižšia cena v porovnaní s kapitálom vlastným. Nižšia cena, náklady na kapitál veriteľov, je 
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daná takzvaným daňovým štítom vzniknutým v dôsledku možnosti započítania úrokových 

nákladov do daňovo uznateľných nákladov. 

 Ukazovatele zadlženosti sú ovplyvnené štyrmi základnými faktormi ktoré podniky 

berú do úvahy: sú to dane, riziko, typ aktív a stupeň finančnej voľnosti podniku. 

 

Ukazovateľ veriteľského rizika (Total Debt to Total Assets) 

 Ukazovateľ veriteľského krytia predstavuje v podstate indikátor celkovej 

zadlženosti firmy, pričom do pomeru dávame celkove cudzie zdroje a celkové aktíva. Pri 

nastavovaní parametrov tohto ukazovateľa sa vychádza spravidla z takzvaných zlatých 

pravidiel financovania, prípadne pomocou ukazovateľa priemerných nákladov na kapitál 

(WACC). 

Ukazovateľ veriteľského rizika = cudzie zdroje / celkové aktíva 

 

Koeficient samofinancovania (Self-financing Ratio) 

 Koeficient samo financovania predstavuje pomer vlastného kapitálu a celkových 

aktív a vyjadruje aká časť podnikových aktív je financovaná pomocou kapitálu akcionárov. 

Súčet hodnôt koeficientu samo financovania a ukazovateľa veriteľského rizika sa musí 

rovnať jednej. 

Koeficient samo financovania = vlastný kapitál / celkové pasíva 

Odporúčané hodnoty:  podľa „zlatých pravidiel financovania“ 

 

Doba splácania dlhu 

 Ukazovateľ doby splácania dlhu odpovedá na otázku, po koľkých rokoch by bol 

podnik schopný splatiť svoje aktuálne dlhy pri jeho súčasnej výkonnosti. Tento ukazovateľ 

pracuje s rozdielom cudzích zdrojov a finančného majetku, pričom tento rozdiel dáva do 

pomeru s prevádzkovým CashFlow. 

Doba splácania dlhu = (cudzie zdroje – finančný majetok) / prevádzkový CashFlow 
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Odporúčané hodnoty:  3 roky  finančne zdravé podniky 

    4 roky  priemer v priemysle 

    5 rokov remeselné živnosti  

    6 rokov veľkoobchod 

    8 rokov maloobchod 

 

3.3.3 Ukazovatele rentability (Profitability Ratios) 

 Ukazovatele rentability sú konštruované ako pomer konečného efektu dosiahnutého 

podnikateľskou činnosťou k nejakej porovnávacej základni, ktorá môže byť ako na strane 

aktív, tak na strane pasív alebo na inej báze. V podstate všetky ukazovatele rentability 

udávajú koľko korún zisku pripadá na jednu korunu menovateľa. Zobrazujú pozitívny príp. 

negatívny vplyv riadenia aktív, financovania firmy a likvidity na rentabilitu. Pretože 

ukazovateľov rentability existuje veľké množstvo,  v tejto práci sa budem venovať iba tým 

najzásadnejším, najviac používaným v praxi. 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return on Investments - ROI) 

 „Rentabilita investovaného kapitálu sa opiera o základnú filozofiu fungovania 

kapitálového trhu, ktorý je vnímaný ako základné miesto, kde podniky získavajú dodatočné 

zdroje na financovanie potrieb; ukazovateľ meria efekt, tj. koľko prevádzkového 

hospodárskeho výsledku pred zdanením podnik dosiahol z jednej koruny investovanej 

akcionárom a veriteľom.“ (7, s. 72) 

Rentabilita vloženého kapitálu = prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) / celkový kapitál * 100 

Odporúčané hodnoty:  ROI > 0,15  veľmi dobré 
    ROI 0,12 – 0,15  dobré 
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Rentabilita aktív (Return on Assets - ROA) 

 Ukazovateľ rentability aktív8 je niekedy nazývaný tiež ako „produkčná sila“ (Basic 

Earning Power); predstavuje kľúčové meradlo rentability. Dáva do pomeru zisk 

s celkovými aktívami investovanými do podnikania, bez ohľadu na pôvod ich financovania. 

Kľúčovým je tu teda pohľad cez majetkovú bázu a schopnosť podniku ju efektívne 

využívať.  

Rentabilita aktív =  hospodársky výsledok po zdanení  (EAT) / celkové aktíva * 100 

Odporúčané hodnoty:  ROE > ROA 
 

Rentabilita vlastného kapitálu (Return on Equity - ROE) 

 Rentabilita vlastného kapitálu predstavuje jeden z najcitlivejšie vnímaných 

ukazovateľov u súčasných, príp. potenciálnych akcionárov firiem. Udáva, koľko čistého 

zisku pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu akcionárom.  

Rentabilita vlastného kapitálu  =  hospodársky výsledok po zdanení  (EAT) / vlastný kapitál * 100 

Odporúčané hodnoty:  ROE > ROA 
 

Rentabilita tržieb (Return on Sales - ROS) 

 Ukazovateľ rentability tržieb tvorí jadro efektívnosti podniku. V prípade, že sa zistia 

problémy u tohto ukazovateľa, dá sa predpokladať, že problémy budú i vo všetkých ďalších 

oblastiach. V praxi sa pri výpočte do čitateľa dosadzuje buď čistý zisk alebo hodnota EBIT. 

V menovateli ide spravidla o trhové ohodnotenie výkonov firmy za určité časové obdobie.  

Rentabilita tržieb  =  hospodársky výsledok po zdanení  (EAT) / tržby * 100 

Odporúčané hodnoty:    ROS > 0,1 

 

 

                                                 
8 Vhodný nástroj hodnotenia vrcholného manažmentu spoločnosti, pretože vypovedá o jeho schopnosti 

efektívne financovať a optimalizovať zdanenie. 
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3.3.4 Ukazovatele aktivity (Activity Ratios) 

 Ukazovatele aktivity sú využívané predovšetkým na riadenie aktív. Tieto 

ukazovatele informujú, ako podnik využíva svoj majetok, či disponuje relatívne 

rozsiahlymi kapacitami, ktoré zatiaľ nie sú vo firme dostatočne využívané, alebo práve 

naopak príliš vysoká rýchlosť obratu môže naznačovať blížiaci sa úpadok v dôsledku 

nezvládnutého rastu. 

 Ukazovatele aktivity sú jedným z troch základných činiteľov efektívnosti, ktoré 

majú zásadný vplyv na ukazovatele rentability (ROA, ROE). Odrážajú v tej 

najkomplexnejšej podobe koľko majetku podnik potrebuje k zaisteniu objemu tržieb. 

 

Obrat celkových aktív (Total Assets Turnover Ratio) 

 Obrat aktív predstavuje komplexný ukazovateľ merajúci efektívnosť využívania 

celkových aktív. Udáva nám, koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za rok. 

Obrat celkových aktív = tržby / celkové aktíva 

Odporúčané hodnoty:  1,6 – 3  
    < 1,5 treba  preveriť možnosti zníženia celkových aktív 
 

Obrat stálych aktív (Fixed Assets Turnover) 

 Ukazovateľ obratu dlhodobého majetku meria, ako efektívne firma využíva svoje 

budovy, stroje, zariadenia a iný dlhodobý majetok a udáva tiež, koľkokrát sa tento majetok 

počas roka pretransformuje na tržby. Tento ukazovateľ sa využíva ako súčasť podkladov 

k úvahám o nových investíciách. Pri medzi podnikovom zrovnávaní by sa nemalo zabúdať 

brať do úvahy do úvahy mieru odpísania aktív, používanú metódu odpisovania, ale i spôsob 

oceňovania. 

Obrat stálych aktív = tržby / stále aktíva 

Odporúčané hodnoty:  obrat stálych aktív > obrat celkových aktív 
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Doba obratu zásob (Invoentory Turnover) 

 Doba obratu zásob udáva počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podniku do 

doby ich spotreby. Pri zásobe hotových výrobkov a tovaru tento ukazovateľ patrí tiež medzi 

indikátory likvidity, lebo udáva vyjadruje počet dní, za ktoré sa zásoba premení na 

hotovosť alebo pohľadávky. 

Doba obratu zásob = zásoby / denné tržby 

Odporúčané hodnoty:  porovnanie s odvetvím 

 

Doba obratu pohľadávok z obchodného styku (Avarage Collection Period) 

 Doba splatnosti pohľadávok vyjadruje, koľko dní priemerne podnik potrebuje 

k tomu, aby svoje pohľadávky premenil na inkaso peňazí za tržby. Počas tejto doby akoby 

firma poskytovala úver svojim odberateľom na nákup jej výrobkov alebo služieb. Pri 

kalkuláciách s týmto ukazovateľom je treba zobrať do úvahy nielen zvyklosti danej krajiny, 

ale i veľkosť firmy, jej postavenie na trhu a samozrejme mnoho ďalších faktorov. 

Doba obratu krátkodobých obchod. pohľadávok = krátk. obchod. pohľad / denné tržby 

Odporúčané hodnoty:  závisí od trhovej pozície výrobkov a služieb daného subjektu 

 

Doba obratu záväzkov z obchodného styku 

 Ukazovateľ doby obratu záväzkov vyjadruje čas koľko ho priemerne uplynie od 

okamihu kedy podnik nakúpi výrobky a služby až do mementu kedy za ne reálne zaplatí. 

Finanční manažéri by mali dobu obratu z obchodného styku dôsledne porovnávať s dobou 

obratu pohľadávok, aby zabezpečili dostatočnú likviditu podniku v dobe uhrady svojich 

záväzkov.  

 

Doba obratu záväzkov z obchodného styku  = záväzky z obch. styku / denné tržby 

Odporúčané hodnoty:  odvetvové priemery 
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3.4 Sústavy ukazovateľov – bankrotné modely 

 
 Bankrotné modely vychádzajú z tvrdenia, že finančná situácia bankrotujúceho 

podniku sa už niekoľko rokov pred jeho bankrotom líši od finančnej situácie 

prosperujúceho podniku. Na základe týchto odlišností je teda možné určiť, či bude mať 

podnik v blízkej budúcnosti finančné ťažkosti, ktoré môžu vyústiť až do bankrotu, alebo 

bude prosperovať. Práve exaktné určenie odlišností medzi bankrotujúcimi a prosperujúcimi 

podnikmi tvorí základ pre úspešné použitie modelu. (8) 
 

Altmanovo Z-skóre  

 Najznámejším bankrotným modelom je zrejme Altmanovo Z-skóre. Profesor         

E. I. Altman v roku 1968 publikoval model, ktorého cieľom bolo odlíšiť bankrotujúce 

podniky od prosperujúcich. (16) 

 Podkladovým zdrojom informácií, z ktorých model vychádza, boli empirické údaje 

o neprosperujúcich podnikoch za posledných päť rokov pred ich bankrotom a údaje za 

prosperujúce podniky za rovnaké časové obdobie. Výsledná rovnica Z-skóre je určená ako 

vážený priemer hodnôt týchto ukazovateľov, pričom jednotlivé váhy určujú dôležitosť 

daného ukazovateľa pre odhad budúceho vývoja. (16) 

 

x1 = čistý pracovný kapitál  / celkové aktíva x2 = nerozdelený zisk / celkový kapitál 

x3 = zisk pred úrokmi a zdanením  / celkové aktíva x4 = účtovná hodnota akcií  / cudzie zdroje 

x5 =  obrat (tržby)  / celkové aktíva 

Z-skóre sa vyčísľuje podľa rovnice: 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5 

Odporúčané hodnoty:  Z > 2,9   zóna prosperity 

    1,2 < Z < 2,9  šedá zóna 

     Z < 1,2   zóna bankrotu 
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Index IN01 

 Indexy IN sú akoby reakciou na Altmanovu analýzu. Snažia sa akceptovať pomerne 

odlišné prostredie Českej republiky, kde ešte nie je kapitálový trh nie je tak rozvinutý ako 

sa predpokladá pri použití Altmanovho indexu. (17) 

 Index IN01 i Altmanov index sú vhodné pre väčšie firmy a umožňujú medzi 

podnikové zrovnanie. (17) 

 

x1 = Čistý prac. kap. / Cel. aktíva  x2 = HV min. rokov / Cel. aktíva x3 = EBIT / Cel. aktíva    

x4 = Účt. hod. aktív / Cudzie zdroje x5 =  Tržby / Cel. aktíva 

 Z-skóre sa vyčísľuje podľa rovnice: 

IN01 = 0,13x1 + 0,04x2 + 3,92x3 + 0,21x4 + 0,09x5 

Odporúčané hodnoty:  IN01 > 1,77   zóna prosperity 
    0,75 < IN01 < 1,77  šedá zóna 

     IN01 < 0,75   zóna bankrotu 
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4 ANALÝZA KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ 
 ZÁVIERKY SKUPINY MATADOR 

 

 Podkladmi finančnej analýzy aplikovanej na skupine Matador sú predovšetkým 

konsolidované účtovné výkazy za celý tento gumárenský koncern. Konkrétne ide 

o konsolidovanú rozvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidovaný výkaz 

CashFlow.9 Spomínané výkazy (v zjednodušenej forme) a na ich základe vykonané testy 

vybraných veličín sú uvedené v nasledujúcej časti. 

 Je si potrebné však uvedomiť, že skôr než sa pustíme do samotných výpočtov 

jednotlivých parametrov, je nevyhnutné utvoriť si dobrý obraz o fungovaní, vzťahoch 

a súvislostiach v spoločnosti, ktorá je predmetom nášho skúmania.10 

 

4.1 Profil spoločnosti Matador 
 

Gumárenská spoločnosť Matador, a. s. predstavuje materskú spoločnosť stojacu na  

najvyššom stupienku skupiny s trinástimi domácimi i zahraničnými dcérskymi podnikmi 

a piatimi spoločnými podnikmi. S počtom zamestnancov i výškou obratu patrí medzi 

najväčšie a najvýznamnejšie slovenské spoločnosti. 

 

Strategická vízia: 
 „V rámci globalizácie si Matador, ako efektívna a moderne komunikujúca 

spoločnosť, získa pevné miesto na svetových trhoch a bude dosahovať trvalý rast hodnoty 

spoločnosti.“ (www.matador.sk, 2006) 

 

Organizačnú štruktúru skupiny Matador môžte vidieť na ďalšej strane na Schéme 1. 

 

 

                                                 
9 Každý z výkazov  je zastúpený rokmi 2003, 2004 a 2005 
10 Podkapitola 4.1 spracovaná podľa:  www.matador.sk, 2006 
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Schéma 1 Štruktúra spoločnosti Matador, a. s. 

 
Zdroj: www.matador.sk, 2006 

 
4.1.1 História spoločnosti 

Matador, a. s. je nositeľom tradičnej obchodnej známky MATADOR, ktorú 

používala bratislavská gumárenská firma Matador, š. p. - prvý výrobca pneumatík v 

bývalom Československu. Matador Bratislava vyrábal autoplášte od roku 1925. V 
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tridsiatych rokoch sa matadorky montovali na všetky slávne československé automobily a 

natrvalo sa zapísali do rozvoja automobilového priemyslu po boku ŠKODY AUTO Mladá 

Boleslav či TATRY Kopřivnice. 

7. septembra 1947 bol v Púchove slávnostne položený základný kameň novej 

pneumatikárne Matador, a. s.  

Výroba v novovybudovanom závode bola oficiálne spustená 1. mája 1950. V roku 

1955 sa začala výroba dopravných pásov. Monopolným výrobcom autoduší v 

Československu je firma od r. 1962. V roku 1968 začala firma vyrábať nákladné radiálne 

plášte STEEL. O tri roky neskôr začínajú gumárne v Púchove vyrábať osobné radiálne 

plášte. V roku 1976 bol výrobný program firmy rozšírený o nákladné radiálne plášte ALL 

STEEL. V roku 1979 sa začala výroba oceľolanových dopravných pásov.  

Transformácia gumárenského závodu v Púchove začala v roku 1988. V tomto roku 

bol podniku udelený štatút štátneho podniku a o dva roky neskôr bol transformovaný na 

akciovú spoločnosť, ktorej formu má dodnes.  

 

4.1.2 Výrobné portfólio 

  V súčasnosti predstavuje spoločnosť Matador nezávislú podnikateľskú 

skupinu, ktorá sa pohybuje na medzinárodných trhoch v dvoch základných odvetviach: 

o RUBBER  Pneumatiky, Dopravné pásy, Stroje a zariadenia pre ťažobný priemysel,   

o AUTOMOTIVE – dodávky dielov pre automobilový priemysel.  

 

 Za uplynulých 10 rokov zaznamenal Matador výrazný krok vpred v rozšírení 

produktového portfólia a v zvýšení kvality produktov – dnes už vyrába celú škálu profilov 

pneumatík vrátane vysoko rýchlostných a off-roadových, t.j. kompletný sortiment 

autoplášťov. Svoje produktovo-výrobné portfólio presmerúva na vývojového dodávateľa 

celkových komponentov pre automobilový priemysel.  
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4.1.3 Zákazníci 

Keďže drvivú časť produkcie spoločnosti tvoria dodávky komponentov pre 

automobilový priemysel, ďalej dopravné pásy, stroje a zariadenia pre ťažobný priemysel, je 

zrejmé, že väčšina zákazníkov sú významný veľkoodberatelia z týchto dvoch odvetví. 

Zároveň ale treba podotknúť, že Matador nezabúda ani na bežných zákazníkov z radov 

občanov. Na Slovensku, v susedných Čechách i Maďarsku má vybudovanú sieť 

podnikových predajní s kompletnou ponukou autoplášťov,  vrátane autorizovaných 

pneuservisov „Pneubox“. 

 

4.1.4 Trhy 

Matador počas svojej existencie získal kredit silného práča, a to hneď na niekoľkých 

frontoch. Pochopiteľne má najväčší záber i objem výroby na Slovensku či v Českej 

republike, ale netreba zabudnúť ani na zastúpenie značky v Nemecku, Veľkej Británii, 

Francúzsku, Rusku, Kanade a Južnej Kórei či východnej Afrike. 

 

4.1.5 SWOT analýza 

 Nakoľko, pri správnom stanovení diagnózy o finančnom stave podniku, je doslova 

nevyhnutné vnímať, pochopiť nielen niektoré, no maximum aspektov, ktoré pôsobia na 

jednotlivé vzťahy v podniku, ešte pred samotným zahájením finančnej analýzy sa odporúča 

vykonať takzvanú „SWAT analýzu“, teda posúdenie silných, slabých stránok, hrozieb 

a príležitostí nami testovanej spoločnosti.  

 

Za najsilnejšie stránky konsolidačného celku Matador sa počíta: 

o pozícia na trhu ľahkých nákladných plášťov, 

o pozícia na trhu zimných plášťov, 

o šírka výrobného portfólia, 

o kvalitná pracovná sila, 

o flexibilita dodávok, 
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o nezávislosť. 

 
 

Na citlivú otázku ohľadom slabých stránok skupiny Matador sa podľa očakávaní 

žiadnemu z kompetentných pracovníkov nechcelo odpovedať. Tento prístup vo mne 

evokoval; buď žiadne slabé stránky skupina nemá alebo naopak, a čo je oveľa 

pravdepodobnejšia varianta, je ich viac než dosť. 

 
Najvýraznejšími príležitosťami odkrývajúcimi sa konsolidačnému celku Matador sú: 

o rozvoj automobilového priemyslu v strednej Európe, 

o vzrastajúci trend používania zimných pneumatík, 

o rozvoj retailovej siete, 

o rozširovanie ponuky služieb, 

o neobsadené teritóriá. 

 

Najvážnejšími hrozbami skupiny Matador ako takej sú: 

o rast cien vstupov, 

o prienik ázijských výrobcov – silnejúca konkurencia, 

o vyrovnávanie cenových rozdielov, 

o možné krízy v automobilovom priemysle, 

o neustále posilňovanie slovenskej koruny. 
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4.2 Analýza stavových a tokových veličín 

 
Tabuľka 3 Horizontálna analýza rozvahy - aktíva 

Aktíva 2005 2004 2003 
2005 - 2004 2004 - 2003 

absolútna 
hodnota % zmena absolútna 

hodnota % zmena 

Nehmotný majetok 392 453 62 -61 -13,47% 391 630,65% 
Emisné kvóty 84 0 0 84   0   
Dlhodobý hmotný majetok  5 645 5 724 3 814 -79 -1,38% 1 910 50,08% 
Investície do nehnuteľností 140 270 22 -130 -48,15% 248 1127,27% 
Investície do pridružených a 
spoločných podnikov 1 307 1 086 1 031 221 20,35% 55 5,33% 
Majetok určený na predaj  3 6 0 -3 -50,00% 6   
Pohľadávky z obchodného 
styku a iné pohľadávky 65 99 98 -34 -34,34% 1 1,02% 
Deriváty a finančné nástroje 8 7   1 14,29% 7   
Neobežný majetok  7 644 7 645 5 027 -1 -0,01% 2 618 52,08% 
Zásoby 2 177 1 569 1 226 608 38,75% 343 27,98% 
Pohľadávky z obchodného 
styku a iné pohľadávky 2 783 2 265 1 677 518 22,87% 588 35,06% 
Pohľadávka z dane z príjmov 19 0 14 19   -14 -100,00% 
Deriváty a finančné nástroje 48 68 0 -20 -29,41% 68   
Peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty 213 408 297 -195 -47,79% 111 37,37% 
Ostatný krátkodobý majetok 45 23 15 22 95,65% 8 53,33% 
Obežný majetok  5 285 4 333 3 229 952 21,97% 1 104 34,19% 
Dlhodobý majetok určený na 
predaj  86 0 0 86   0   
Aktíva spolu 13 015 11 978 8 256 1 037 8,66% 3 722 45,08% 

Zdroj: práca autora 

 

 Horizontálna analýza ukazuje, že rok 2004 bol pre skupinu Matador veľmi silným 

investičným rokom. Dlhodobý majetok vzrástol o 52 % oproti roku 2003 a to najmä 

vplyvom začlenenia nových spoločností Matador ATC, Matador Inalfa a.s., BAZ a.s. 

Bratislava, Inalfa a.s. Nitra, Obnova Brno, a.s. a Výrobní závody Brno spol. s r.o. Súčasne 

osamostatnením obchodnej siete SR vznikla spoločnosť Matador Slovensko s.r.o., a 

v priebehu roka bola vytvorená spoločnosť Matador UK, LTD. na realizáciu obchodnej 

politiky vo Veľkej Británii.11 

                                                 
11 V podkapitolách  4.2 až 4.5 a v kapitole 5 sú použité informácie doplnkového charakteru obsiahnuté v 
 Annual Report of  Matador, 2004 a 2005 
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Veľké prírastky zaznamenali takisto zásoby a pohľadávky z obchodného styku. 

V roku 2005 spoločnosť pokračovala v nastolenom trende, sústredila sa však i na investície 

do obežného majetku, významne vzrástli hlavne zásoby, a to o 27 %. Ďalšou položkou, 

ktorá sa výrazne zvýšila boli pohľadávky z obchodného styku. 

 

Graf 1  Horizontálna analýza rozvahy - aktíva 

 
Zdroj: práca autora 

 
Pokiaľ ide o pasíva, v roku 2004 nastal najvýraznejší pohyb v položke dlhodobé 

úvery, čo bolo zase vyvolané masívnou investičnou činnosťou v tomto roku. Významne 

vzrástli aj záväzky z obchodného styku, keďže skupina nebola schopná uhrádzať všetky 

svoje záväzky včas, a to vďaka zmieneným akvizíciám a ďalším značným investíciám 

predovšetkým do Matador Puchov, a. s. a Matador Omskšina, a. o. z. t. V roku 2005 

konsolidačný celok zvýšil vlastné imanie o 12 %, a to hlavne v dôsledku rastu 

nerozdeleného zisku.  

Trend rastu záväzkov pokračoval aj v roku 2005, a to konkrétne o 14 %. Práve 

v dôsledku potreby zlepšenia svojej platobnej kondície, objem krátkodobých, takzvaných 

preklenovacích úverov v roku 2005 oproti predchádzajúcemu obdobiu opäť vzrástol, a to 

o viac než 29 %. Treba podotknúť, že napriek pomerne vysokému nárastu krátkodobých 

úverov, spoločnosti naopak poklesli dlhodobé úvery, čo naznačuje zdravý rast skupiny 

postupne sa zbavujúcej dlhodobých záväzkov. 
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Tabuľka 4 Horizontálna analýza rozvahy - pasíva 

Pasíva 2 005 2 004 2 003 
2005 - 2004 2004 - 2003 

absolútna 
hodnota % zmena absolútna 

hodnota % zmena 

Základné imanie 2 229 2 229 2 229 0 0,00% 0 0,00% 
Zákon.  rez. fond a ostatné fondy 812 780 770 32 4,10% 10 1,30% 
Nerozdelený zisk 2 452 1 931 1 358 521 26,98% 573 42,19% 
Rezerva na kurzové rozdiely -30 -92 -23 62 -67,39% -69 300,00% 
Vlastné imanie 5 463 4 848 4 334 615 12,69% 514 11,86% 
Podiel menšinových vlastníkov  715 760 185 -45 -5,92% 575 310,81% 
Vlastné imanie spolu 6 178 5 608 4 519 570 10,16% 1 089 24,10% 
Úvery - dlhodobé 2 069 2 414 1 378 -345 -14,29% 1 036 75,18% 
Odložené daňové záväzky 246 212 65 34 16,04% 147 226,15% 
Záväzky z dôchod. programov 23 19 0 4 21,05% 19   
Ostatné dlhodobé záväzky  77 53 22 24 45,28% 31 140,91% 
Dlhodobé záväzky  2 415 2 698 1 465 -283 -10,49% 1 233 84,16% 
Záväzky z obchodného styku a 
iné záväzky  2 657 2 332 1 308 325 13,94% 1 024 78,29% 
Splatná daň z príjmov 46 82 0 -36 -43,90% 82   
Záväzky z dôchod.programov 4 3 0 1 33,33% 3   
Rezervy na ostat. záväz. a náklad. 100 7 0 93 1328,57% 7   
Úvery - krátkodobé 1 615 1 248 964 367 29,41% 284 29,46% 
Krátkodobé záväzky  4 422 3 672 2 272 750 20,42% 1 400 61,62% 
Pasíva spolu 13 015 11 978 8 256 1 037 8,66% 3 722 45,08% 

Zdroj: práca autora 

 
Graf 2  Horizontálna analýza rozvahy - pasíva 

 
Zdroj: práca autora 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


48 
 

Tabuľka 5 Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát 

Položka 2 005 2 004 2 0034 
2005 - 2004 2004 - 2003 

absolútna 
hodnota % zmena absolútna 

hodnota % zmena 

Pneumatiky a súvisiace produkty 11 479 10 535 7 436 944 8,96% 3 099 41,68% 
Strojárenská výroba 1 196 821 993 375 45,68% -172 -17,32% 
Automobilové komponenty 2 974 0 0 2 974   0   
Ostatné výnosy 25 301 1 872 -276 -91,69% -1 571 -83,92% 
Tržby spolu 15 674 11 657 10 301 4 017 34,46% 1 356 13,16% 
Aktivácia 479 513 470 -34 -6,63% 43 9,15% 
Zmeny stavu zásob hotových 
výrobkov a nedokončenej výroby 464 1 -162 463 464 x 163 -100,62% 
Spotreba základného a ostatného 
materiálu -6 336 -4 435 -6 787 -1 901 42,86% 2 352 -34,65% 
Náklady na predaný tovar -4 293 -3 311   -982 29,66% -3 311   
Služby -2 039 -1 539 -1 253 -500 32,49% -286 22,83% 
Osobné náklady -1 957 -1 503 -1 490 -454 30,21% -13 0,87% 
Odpisy -831 -573 -512 -258 45,03% -61 11,91% 
Ostatné prevádzkové (-) náklady / 
výnosy - netto -228 -139 -114 -89 64,03% -25 21,93% 
Trvalý odpis hodnoty majetku 
určeného na predaj -44 0   -44   0   
Strata z úbytku investícií -14 -54   40 -74,07% -54   
Prevádzkové náklady a výnosy 
spolu 

-14 
799 -11 040 -9 848 -3 759 34,05% -1 192 12,10% 

Prevádzkový zisk (EBIT) 875 617 453 258 41,82% 164 36,20% 
Podiel na zisku pridružených 
spoločností a spoločných podnikov 63 121 132 -58 -47,93% -11 -8,33% 
Finančné (-) náklady / výnosy - 
netto  -38 19 -202 -57 -300,00% 221 -109,41% 
Zisk pred zdanením  900 757 383 143 18,89% 374 97,65% 
Daň z príjmov  -213 -183 -86 -30 16,39% -97 112,79% 
Zisk za účtovné obdobie 687 574 297 113 19,69% 277 93,27% 

Podiely menšinových vlastníkov -93 9 -1 -102 
-

1133,33% 10 
-

1000,00% 
Zisk vlastníkov podielov v 
spoločnosti 594 583 296 11 1,89% 287 96,96% 
Zdroj: práca autora 

 
Pri pohľade na vývoj tržieb v roku 2005 je badateľné, akým výrazným spôsobom sa 

začali prejavovať investičné akcie uskutočnené v roku 2004; tržby vzrástli o 34 %. Tomuto 

rastu pomohlo hlavne spustenie výroby automobilových komponentov v dcérskych 

spoločnostiach Matador Automotive Vráble, a. s. a Matador Automotive Dubnica, a. s., 

ktorá odštartovala začiatkom roka 2005. Zvýšenie objemu výroby so sebou samozrejme 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory Pro http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


49 
 

prinieslo i následný rast nákladových položiek, no čo je oveľa dôležitejšie – ich nárast 

v porovnaní s rastom tržieb nebol tak markantný, čo samozrejme viedlo k zvýšeniu 

ziskových položiek.  

 
Tabuľka 6 Vertikálna analýza rozvahy - aktíva 

Aktíva 2 005 2 004 2 003 2005 2004 2003 

Nehmotný majetok 392 453 62 3,01% 3,78% 0,75% 
Emisné kvóty 84 0 0 0,65% 0,00% 0,00% 
Dlhodobý hmotný majetok  5 645 5 724 3 814 43,37% 47,79% 46,20% 
Investície do nehnuteľností 140 270 22 1,08% 2,25% 0,27% 
Investície do pridružených a spoločných 
podnikov 1 307 1 086 1 031 10,04% 9,07% 12,49% 
Majetok určený na predaj  3 6 0 0,02% 0,05% 0,00% 
Pohľadávky z obchodného styku a iné 
pohľadávky 65 99 98 0,50% 0,83% 1,19% 
Deriváty a finančné nástroje 8 7   0,06% 0,06% 0,00% 
Neobežný majetok  7 644 7 645 5 027 58,73% 63,83% 60,89% 
Zásoby 2 177 1 569 1 226 16,73% 13,10% 14,85% 
Pohľadávky z obchodného styku a iné 
pohľadávky 2 783 2 265 1 677 21,38% 18,91% 20,31% 
Pohľadávka z dane z príjmov 19 0 14 0,15% 0,00% 0,17% 
Deriváty a finančné nástroje 48 68 0 0,37% 0,57% 0,00% 
Peňažné prostriedky a peňažné 
ekvivalenty 213 408 297 1,64% 3,41% 3,60% 
Ostatný krátkodobý majetok 45 23 15 0,35% 0,19% 0,18% 
Obežný majetok  5 285 4 333 3 229 40,61% 36,17% 39,11% 
Dlhodobý majetok určený na predaj  86 0 0 0,66% 0,00% 0,00% 
Aktíva spolu 13 015 11 978 8 256 100,00% 100,00% 100,00% 
Zdroj: práca autora 

 
Keď sa pozrieme na rok 2003, najväčšou položkou v aktívach bol dlhodobý hmotný 

majetok, ktorý sa podieľal celkovo 46 %, druhou a treťou najvýraznejšou položkou boli 

pohľadávky z obchodných stykov a zásoby. V roku 2004 došlo iba k drobným zmenám 

v štruktúre aktív, nastal mierny nárast dlhodobého hmotného majetku, v dôsledku čoho 

vzrástol o 4 %. V poslednom hodnotenom roku 2005 sa znížil dlhodobý majetok, čo bolo 

výsledkom odpredaja časti nepotrebného majetku Obnovy Brno, a. s. Naopak nepatrne 

vzrástli pohľadávky. Celkovo je však potrebné skonštatovať, že za posledné 3 roky nedošlo 

k žiadnym podstatným zmenám v štruktúre aktív skupiny Matador. 
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Tabuľka 7 Vertikálna analýza rozvahy - pasíva 
Pasíva 2 005 2 004 2 003 2005 2004 2003 

Základné imanie 2 229 2 229 2 229 17,13% 18,61% 27,00% 
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 812 780 770 6,24% 6,51% 9,33% 
Nerozdelený zisk 2 452 1 931 1 358 18,84% 16,12% 16,45% 
Rezerva na kurzové rozdiely -30 -92 -23 -0,23% -0,77% -0,28% 
Vlastné imanie 5 463 4 848 4 334 41,97% 40,47% 52,50% 
Podiel menšinových vlastníkov  715 760 185 5,49% 6,34% 2,24% 
Vlastné imanie spolu 6 178 5 608 4 519 47,47% 46,82% 54,74% 
Úvery - dlhodobé 2 069 2 414 1 378 15,90% 20,15% 16,69% 
Odložené daňové záväzky 246 212 65 1,89% 1,77% 0,79% 
Záväzky z dôchodkových programov 23 19 0 0,18% 0,16% 0,00% 
Ostatné dlhodobé záväzky  77 53 22 0,59% 0,44% 0,27% 
Dlhodobé záväzky  2 415 2 698 1 465 18,56% 22,52% 17,74% 
Záväzky z obchodného styku a iné 
záväzky  2 657 2 332 1 308 20,41% 19,47% 15,84% 
Splatná daň z príjmov 46 82 0 0,35% 0,68% 0,00% 
Záväzky z dôchodkových programov 4 3 0 0,03% 0,03% 0,00% 
Rezervy na ostatné záväzky a náklady 100 7 0 0,77% 0,06% 0,00% 
Úvery - krátkodobé 1 615 1 248 964 12,41% 10,42% 11,68% 
Krátkodobé záväzky  4 422 3 672 2 272 33,98% 30,66% 27,52% 
Pasíva spolu 13 015 11 978 8 256 100,00% 100,00% 100,00% 
Zdroj: práca autora 

 
Základný kapitál skupiny Matador v roku 2003 tvoril 24 % podiel na celkových 

pasívach. Medzi ďalšie významné položky v štruktúre pasív sú napr. nerozdelený zisk a 

dlhodobé úvery a záväzky z obchodných vzťahov. Rok 2004 bol rokom zmien, výrazne 

poklesol podiel vlastného kapitálu, a to až na hranicu 47 %. Naopak, je vidieť, že 

konsolidovaný celok kvôli objemným investíciám do výroby bol nútený začať s čerpaním 

niekoľkých nových úverov, čo zvýšilo ich podiel na celkových pasívach na skoro 20 %. 

V roku 2005 sa podiel vlastného kapitálu takmer nezmenil, poklesli nám však dlhodobé 

záväzky, no predovšetkým položka dlhodobé úvery. Nárast je badať v položke krátkodobé 

úvery, a to o 2 %. 
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Tabuľka 8 Vertikálna analýza výkazu ziskov a strát 
Položka 2 005 2 004 2 003 2005 2004 2003 

Pneumatiky a súvisiace produkty 11 479 10 535 7 436 73,24% 67,21% 72,19% 
Strojárenská výroba 1 196 821 993 7,63% 5,24% 9,64% 
Automobilové komponenty 2 974 0 0 18,97% 0,00% 0,00% 
Ostatné výnosy 25 301 1 872 0,16% 1,92% 18,17% 
Tržby spolu 15 674 11 657 10 301 100,00% 100,00% 100,00% 
Aktivácia 479 513 470 3,06% 3,27% 4,56% 
Zmeny stavu zásob hotových výrobkov a 
nedokončenej výroby 464 1 -162 2,96% 0,01% -1,57% 
Spotreba základného a ostatného materiálu -6 336 -4 435 -6 787 -40,42% -28,30% -65,89% 
Náklady na predaný tovar -4 293 -3 311   -27,39% -21,12% 0,00% 
Služby -2 039 -1 539 -1 253 -13,01% -9,82% -12,16% 
Osobné náklady -1 957 -1 503 -1 490 -12,49% -9,59% -14,46% 
Odpisy -831 -573 -512 -5,30% -3,66% -4,97% 
Osatné prevádzkové (-) náklady / výnosy - 
netto -228 -139 -114 -1,45% -0,89% -1,11% 
Trvalý odpis hodnoty majetku určeného na 
predaj -44 0   -0,28% 0,00% 0,00% 
Strata z úbytku investícií -14 -54   -0,09% -0,34% 0,00% 

Prevádzkové náklady a výnosy spolu 
-14 
799 

-11 
040 -9 848 -94,42% -70,44% -95,60% 

Prevádzkový zisk (EBIT) 875 617 453 5,58% 3,94% 4,40% 
Podiel na zisku pridružených spoločností a 
spoločných podnikov 63 121 132 0,40% 0,77% 1,28% 
Finančné (-) náklady / výnosy - netto  -38 19 -202 -0,24% 0,12% -1,96% 
Zisk pred zdanením  900 757 383 5,74% 4,83% 3,72% 
Daň z príjmov  -213 -183 -86 -1,36% -1,17% -0,83% 
Zisk za účtovné obdobie 687 574 297 4,38% 3,66% 2,88% 
Podiely menšinových vlastníkov -93 9 -1 -0,59% 0,06% -0,01% 
Zisk vlastníkov podielov v spoločnosti 594 583 296 3,79% 3,72% 2,87% 

Zdroj: práca autora 

 
Tento typ analýzy nám tiež pomáha zistiť štruktúru jednotlivých položiek vzhľadom 

k celkovým tržbám. Napríklad v roku 2003 sa prevádzkové náklady podieľali na tržbách   

95 %, kým v roku 2004 to bolo už len 70 %. Čo sa týka zisku po zdanení, na tejto položke 

je vidieť, že spoločnosť sa uberá správnym smerom, neustále vylepšuje jeho pomer 

k celkovým tržbám. 
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Tabuľka 9 Horizontálna analýza CashFlow 

Položky 2 005 2 004 2 003 
2005 - 2004 2004 - 2003 

absolútna 
hodnota % zmena absolútna 

hodnota % zmena 

Z. Zisk za bežné obdobie 900 757 383 143 18,89% 374 97,65% 
A.* Čistý peňažný tok z prevádzkovej 
činn. pred zdanením 2 131 1 578 1 108 553 35,04% 470 42,42% 
A.** Peňažné prostriedky z prevádzky  1 190 2 146 1 135 -956 -44,55% 1 011 89,07% 
A.*** Čisté peňažné toky z 
prevádzkovej činnosti  806 1 880 897 -1 074 -57,13% 983 109,59% 
B.*** Čisté peňažné toky z investičnej 
činnosti  -899 

-1 
903 -620 1 004 -52,76% -1 283 206,94% 

C.*** Čisté peňažné toky z finančnej 
činnosti -102 134 -559 -236 -176,12% 693 -123,97% 
F. Čistý (-) úbytok/prírastok peňažných 
prostriedkov, peňažných ekvivalentov 
a kontokorentných úverov -195 111 -282 -306 -275,68% 393 -139,36% 
Zdroj: práca autora 

 
Analýza CashFlow poodhaľuje výrazný nárast zisku v roku 2004 oproti roku 2003. 

Čo sa týka peňažných tokov z prevádzkovej činnosti je badať ich vzostup v roku 2004 

o viac ako 100 %. Naopak investičná činnosť nám neustále vykazovala stratu, nakoľko sa 

viac majetku nakupovalo ako predávalo. Finančná činnosť v rámci sledovaného obdobia 

zaznamenala značné výkyvy. Celkovo bol najmenej úspešný rok 2003, naopak najväčší 

prírastok peňažných prostriedkov nám priniesol rok 2004. 

 

4.3 Analýza rozdielových veličín 
 

Čistý pracovný kapitál (ČPK) = obežné aktíva – cudzí krátkodobý kapitál 
 

Tabuľka 10 Čistý pracovný kapitál 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 863 661 957 

Zdroj: práca autora 

 
Pri analýze čistého pracovného kapitálu platí, že čím vyššie hodnoty dosahujeme, 

tým viac by sme mali byť schopní uhrádzať svoje finančné záväzky. Pri podrobnej analýze 
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sa dá zistiť, že nižšiu hodnotu roku 2004 spôsobil pomalší rast obežných aktív ako 

krátkodobého cudzieho kapitálu. Pozitívny trend sa naopak prejavil v roku 2005.  

 

Čisté pohotové prostriedky (ČPP) =  
= pohotové finančné prostriedky – okamžite splatné záväzky 
 

Tabuľka 11 Čisté pohotové prostriedky 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa -6 624 -5 962 -3 440 

Zdroj: práca autora 

 

Z analýzy ukazovateľa čistých pohotovostných prostriedkov je možné vyčítať, že 

spoločnosť má neustále menej a menej pohotových prostriedkov na úhradu svojich 

záväzkov, čo negatívne vplýva na celkovú výšku záväzkov, tá sa neustále zvyšuje. 

 

Čistý peňažný majetok (ČPM) = (obežné aktíva – zásoby) – krátkodobé záväzky 
 

Tabuľka 12 Čistý peňažný majetok 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa -1 314 -908 -269 

Zdroj: práca autora 

 
Aj ukazovateľ čistého pracovného kapitálu nám potvrdzuje, že spoločnosť má 

pretrvávajúce  problémy s likviditou, ktoré sa rok čo rok stupňujú. 

 
 

4.4 Analýza pomerových veličín 
 

 Ďalším dôležitým krokom finančnej analýzy je vyčíslenie pomerových 

ukazovateľov. Tie obsahujú všetky najzásadnejšie zložky výkonnosti každého podniku. 

 

4.4.1 Ukazovatele likvidity 

Bežná likvidita = obežné aktíva / krátkodobé záväzky 
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Tabuľka 13 Bežná likvidita 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 1,195 1,180 1,421 

Zdroj: práca autora 

 
Pokiaľ ide o likviditu, je očividné, že rok 2003 bol pre spoločnosť tým najlepším v 

rámci sledovaného obdobia. Príčinou masívnych investícií sa likvidita v rokoch 2004 

a 2005 výrazne znižovala, pričom spoločnosť (skupina) zaznamenala rapídny nárast 

záväzkov. 

 

Pohotová likvidita = (obežné aktíva – zásoby) / krátkodobé záväzky 

 

Tabuľka 14 Pohotová likvidita 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 0,703 0,753 0,882 

Zdroj: práca autora 

 
Výsledky výpočtov pohotovej likvidity poukazujú na fakt, že skupina má až príliš 

veľa prostriedkov viazaných v zásobách. Konsolidačný celok sa vzďaľuje od stredovej 

hodnoty 1, čo sa vo všeobecnosti považuje za negatívny trend. Na druhej strane je však 

potrebné podotknúť, že nepresvedčivé hodnoty tohto parametra môžu byť do značnej miery 

spôsobení i zmenou oceňovacích metód po zavedení informačného modulu SAP do celej 

skupiny, počnúc materskou spoločnosťou Matador Púchov, a. s. a končiac Matador Addis 

Tyre Share Company v Etiópii. 

 

Okamžitá likvidita = finančný majetok / krátkodobé záväzky 

 

Tabuľka 15 Okamžitá likvidita 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 0,059 0,130 0,131 

Zdroj: práca autora 
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V rokoch 2003 a 2004 spoločnosť nemala výrazné problémy uhrádzať svoje 

záväzky, čo sa nedá povedať o roku 2005. 

 

4.4.2 Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovateľ veriteľského rizika = cudzie zdroje / celkové pasíva 

 

Tabuľka 16 Celková zadlženosť 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 0,525 0,532 0,453 

Zdroj: práca autora 

 
Podnik si počas sledovaného obdobia 3 rokov drží priemerné úrovne zadlženosti. 

Roky 2004 a 2005 boli poznačené zvyšovaním investícií, čo spôsobilo mierny nárast 

cudzieho kapitálu. 

 

Koeficient samo financovania = vlastný kapitál / celkové pasíva 

 

Tabuľka 17 Koeficient samo financovania 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 0,475 0,468 0,547 

Zdroj: práca autora 

 

 Medzi ukazovateľom celkovej zadlženosti a koeficientom samo financovania 

funguje nepriama úmernosť, tj. keď vieme, že v sledovanom období konsolidačný celok 

zvyšoval položku „cudzie zdroje“, automaticky to vyvolalo zníženie vlastného kapitálu. 

 
Doba splácania dlhu = (cudzie zdroje – finančný majetok) / prevádzkový CashFlow 

 

Tabuľka 18 Doba splácania dlhu 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 8,159 3,135 3,835 

Zdroj: práca autora 
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Ukazovateľ doba splácania dlhu zobrazuje, po koľkých rokoch by bola skupina 

Matador schopná iba pomocou vlastných prostriedkov splatiť svoje dlhy. Roky 2003 a 

2004 znamenajú dobré, zdravé výsledky. Vysoký nárast v roku 2005 je spôsobený 

mohutným rastom zásob, tie vzrástli až o 39 %, čo výrazne znížilo prevádzkový CashFlow. 

Rozhodujúcim faktorom, ktorý spôsobil tento nárast bol rast cien vstupov na svetových 

trhoch, a to predovšetkým hlavnej suroviny kaučuku. 

 

4.4.3 Ukazovatele rentability 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) =  

= prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) / celkový kapitál * 100 

 

Tabuľka 19 Rentabilita investovaného kapitálu 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 8,72% 7,15% 7,49% 

Zdroj: práca autora 

 

V praxi je dosiahnutý výsledok pod 12 % hodnotený ako neefektívny. Skupina 

Matador negeneruje dostatočný zisk vzhľadom k celkovému kapitálu. 

 

Rentabilita aktív (ROA) =   

= hospodársky výsledok po zdanení  (EAT) / celkové aktíva * 100 

 

Tabuľka 20 Rentabilita aktív 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 6,92% 6,32% 4,64% 

Zdroj: práca autora 

 

 Počas sledovaného obdobia konsolidačný celok zaznamenával každoročný nárast 

ziskovosti celkových aktív, pričom k najväčšiemu skoku došlo v roku 2004. 
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Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) =   

= hospodársky výsledok po zdanení  (EAT) / vlastný kapitál * 100 

 

Tabuľka 21 Rentabilita vlastného kapitálu 

 Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 11,12% 10,24% 6,57% 

Zdroj: práca autora 

 

Z porovnania ukazovateľov ROA a ROE vychádza, že konsolidačný celok využíva 

vlastný kapitál efektívne.  

 

Rentabilita tržieb (ROS) =  hospodársky výsledok po zdanení  (EAT) / tržby * 100 

 

Tabuľka 22 Rentabilita tržieb 

 Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 4,38% 4,92% 2,88% 

Zdroj: práca autora 

 

Ukazovateľ ziskovosti tržieb dokladá, že skupina Matador zlepšuje ziskovosť tržieb. 

Hodnota tohto parametra sa blíži k priemernej hodnote dosahovanej porovnateľnými 

spoločnosťami v západnej Európe alebo USA, a tá je okolo 5 %.  

 

Vyššej úrovni rentability zabránila až nezdravo posilňujúca slovenská koruna voči 

euru a americkému doláru, rovnako i rast materiálových nákladov. Na druhej strane sa pod 

úroveň rentability pozitívne podpísal rast pridanej hodnoty a zmena ocenenia zásob vlastnej 

výroby v zmysle IFRS/IAS. 

 

4.4.4 Ukazovatele aktivity 

Obrat celkových aktív = tržby / celkové aktíva 
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Tabuľka 23 Obrat celkových aktív 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 1,204 0,973 1,248 

Zdroj: práca autora 

    

           Konsolidačný celok by mal zvážiť celkovú výšku majetku. Odporúčané hodnoty sa 

pohybujú v intervale 1,6 – 2,9. 

 

Obrat stálych aktív = tržby / stále aktíva 

 

Tabuľka 24     Obrat stálych aktív  

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 2,050 1,525 2,049 

Zdroj: práca autora 

 

          Ukazovateľ doby obratu stálych aktív je vhodný pre porovnávanie s odvetvovým 

priemerom. Rok 2005 signalizuje zvýšenie výrobnej kapacity, naopak rok 2004 je rokom 

investícií. 

 

Doba obratu zásob = zásoby / denné tržby 

 

Tabuľka 25 Doba obratu zásob 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 50,001 48,455 42,846 

Zdroj: práca autora 

 

          Vysoké hodnoty signalizujú vysokú efektivitu využívania zásob a dobrú odbytovú 

situáciu. 

 

Doba obratu krátkodobých obchodných pohľadávok =  

= krátkodobé obchodné pohľadávky / denné tržby 
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Tabuľka 26 Doba obratu krátkodobých obchodných pohľadávok 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 63,920 69,949 58,608 

Zdroj: práca autora 

 

         Čím vyššie hodnoty tohto ukazovateľa podnik dosiahne, tým dlhšiu dobu musí čakať 

na úhrady od svojich zákazníkov. Prichádza o úroky a podstupuje riziko, že dlžník 

nezaplatí. V roku 2004 je badať výrazný nárast, ktorý sa v roku 2005 podarilo mierne 

znížiť. Podnik však stále dosahuje vysoké hodnoty tohto ukazovateľa, pretože poskytuje 

obchodný úver s veľmi vysokou splatnosťou. 

 

Doba obratu záväzkov z obch. styku = záväzky z obch. styku / denné tržby 

 

Tabuľka 27 Doba obratu záväzkov z obchodného styku 

Rok 2 005 2 004 2 003 
Hodnota ukazovateľa 61,026 72,019 45,712 

Zdroj: práca autora 

 

          Doba obratu záväzkov patrí medzi najviac sledované ukazovatele za celú skupinu, 

nakoľko nám udáva po akú dlhú dobu podnik čerpá „lacný úver“. I tu skupina dosahuje 

dobré hodnoty tohto ukazovateľa, ten sa oproti roku 2003 výrazne zvyšoval. Konsolidačný 

celok sa pravdepodobne dohodol so svojimi dodávateľmi na neskorších dobách splatnosti 

svojich záväzkov. 
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4.5 Analýza sústav ukazovateľov – Bankrotné modely 
 

Tabuľka 28 Altmanov model 
      2 005 2 004 2 003 

x1 0,717 Čistý prac. kap. 863 0,048 661 0,040 957 0,083 
Cel. aktíva 13015 11978 8256 

x2 0,847 HV min. rokov 2452 0,160 1931 0,137 1358 0,139 
Cel. aktíva 13015 11978 8256 

x3 3,107 EBIT 900 0,215 757 0,196 383 0,144 
Cel. aktíva 13015 11978 8256 

x4 0,42 Účt. hod. aktív 2229 0,137 2229 0,147 2229 0,251 
Cudzie zdroje 6837 6370 3737 

x5 0,998 Tržby 15674 1,202 11657 0,971 10301 1,245 
Cel. aktíva 13015 11978 8256 

Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 1,761 1,491 1,862 
Zdroj: práca autora 
 
         Skupina sa počas celého sledovaného pohybovala v pásme šedej zóny, tj. v rozpätí 1,2 

až 2,9. Z toho vyplýva, že konsolidačný celok sa ani raz nevystavil priamej hrozbe 

bankrotu, no napriek tomu sa ani zďaleka nedá hovoriť o oslnivých podnikateľských 

výsledkoch súčasnosti.  

        Čo sa dá vnímať ako pozitívny jav, skupina Matador v roku 2005 zaznamenala síce 

mierne, no predsa zlepšenie situácie oproti slabému roku 2004. 

 

Tabuľka 29 Index IN01 

      2 005 2 004 2 003 

x1 0,13 Cel. aktíva 13015 
0,247 

11978 
0,244 

8256 
0,287 

Cudzie zdroje 6837 6370 3737 

x2 0,04 EBIT 900 
0,200 

757 
0,228 

383 
0,096 

Nákl.uroky 180 133 160 

x3 3,92 EBIT 900 
0,271 

757 
0,248 

383 
0,182 

Cel. aktíva 13015 11978 8256 

x4 0,21 Výnosy 16617 
0,268 

12190 
0,273 

10609 
0,351 

Cel. aktíva 13015 11978 8256 

x5 0,09 Obez. aktiva 5285 
0,111 

4333 
0,109 

3229 
0,128 

Kr.záv. + Kr.BU 4272 3580 2272 
IN01 = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 1,098 1,102 1,043 

Zdroj: práca autora 
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          Index IN01 potvrdzuje výsledok Altmanovho indexu, tj. konsolidačný celok sa 

nenachádza na pokraji ekonomického kolapsu, no jeho výsledky nepatria medzi 

chvályhodné a je na samotnom vedení skupiny ako sa s týmto nie ideálnym stavom dokáže 

vyrovnať. 
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5 SÚHRNNÉ HODNOTENIE FINANČNÝCH 
 UKAZOVATEĽOV SKUPINY MATADOR 

 

Z hľadiska štruktúry majetku skupina Matador v priebehu sledovaného obdobia až 

na pár výnimiek nezaznamenala významnejšie zmeny, z čoho sa dá očividne poznať, že ide 

o silnú stabilizovanú skupinu. Čo je však podstatné, každý rok jej celkový majetok narastal, 

a to sa dá vnímať ako vysoko pozitívny jav nielen smerom k investorom. 

Jednou zo spomínaných výnimiek bol nárast dlhodobých záväzkov, ktorý však mal 

v roku 2004 objektívne príčiny; bol spôsobený hlavne rastom investícií, ktoré, vďaka svojej 

veľkosti, nedokázal v plnej výške pokryť ani každoročne narastajúci zisk. Bohužiaľ, 

negatívny trend vývoja záväzkov sa nezastavil a pokračoval i v roku nasledujúcom, kedy 

celkové záväzky síce oproti „investičnému“ roku 2004 mierne poklesli, no ich vysoký 

podiel zostal zachovaný. Išlo predovšetkým o záväzky vyplývajúce z upísaných vkladov, 

a to spoločností Matador ATC a Cyflex Trading Limited. 

Pohľadávky z obchodného styku sa počas sledovaného obdobia podieľali na 

celkovej bilančnej sume približne 20 %, čo prevyšuje odvetvový priemer. Z toho vyplýva, 

že skupina Matador financuje svojich odberateľov výraznejšie ako odvetvie. Tí odkladajú 

úhrady svojich záväzkov a nepriaznivo tak ovplyvňujú likviditu konsolidačného celku, 

ktorý potom musí využívať vlastné peňažné prostriedky ku krytiu svojich bežných aktív, 

z ktorých následne stráca výnos. Na druhú stranu však na základe týchto zistení nemožno 

povedať, že likvidita skupiny je v priamom ohrození, hoci v priebehu rokov pozvoľne 

klesala. 

Myslím si, že sa dá pochvalne hovoriť o všetkých ukazovateľoch rentability. Práve 

na ziskovosti a jej dlhodobom vývoji je totiž veľmi jasne vidieť vplyv investícií, resp. 

vplyv dobrých investícií, a to  napríklad do nových modernejších technológií či 

rozširovania portfólia prostredníctvom vývoja nových výrobkov, čo sa s prichádzajúcim 

časom začína prejavovať stále viac a viac. 

Nakoľko finančná analýza poskytuje informácie „iba“ o finančnej výkonnosti 

podniku, je nutné, aby k dosahovaniu kvalitných ekonomických výsledkov, vrcholný 
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manažment meral a zvyšoval celkovú výkonnosť konsolidačného celku v súlade s jeho 

dlhodobou stratégiou.  

Na základe mojich súčasných poznatkov o skupine Matador, ako jednu z možností 

zlepšenia súčasného stavu v oblasti, o ktorej v bakalárskej práci pojednávam, vidím 

v postupnom znižovaní stavu pohľadávok celého konsolidačného celku. Tie v sledovanom 

období vzrástli o  35 % resp. 22 %, a to najmä za divíziu výroby automobilových plášťov. 

Táto divízia pozostáva z Matadoru Púchov, a. s., ďalej Continentalu Matador, s. r. o., 

Matadoru Omskšina, a. o. z. t. a závodu Matador Addis Tyre share company v Etiópskom 

Addis a jej podiel na celkovom raste pohľadávok tvoril 71 %, resp. 58 % v roku 2005. 

Ako konkrétnym opatrením by bolo zavedenie kvalitnejšieho systému riadenia 

pohľadávok, čím by sa konsolidačný celok chránili pred vysokým podielom faktúr, ktoré 

zákazníci platia s oneskorením a zároveň by znížil i podiel nedobytných pohľadávok.  

Navrhujem zaviesť prísnu prevenciu, a to predovšetkým prostredníctvom týchto 

nástrojov: 

o limity dodávateľských úverov – stanovenie maximálnej sumy všetkých faktúr, ktoré 

sme ochotný takto „financovať“, 

o posudzovanie bonity každého klienta a až na základe toho stanovenie platobných 

podmienok pre tohto klienta, 

o zaistenie pohľadávok - využívanie bankových záruk, akreditívov, ručenie 

majiteľom, istenie hmotným majetkom alebo zmenkou. (20) 

 

Napriek nie zlým hospodárskym výsledkom stále vnímam rezervy skupiny v ochote 

neustále pracovať na svojom CashFlow prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov. 

Demonštratívne uvádzam niektoré z nich: 

o eliminácia neskorých, prip. žiadnych úhrad od dodávateľov, 

o odpredaj rizikových pohľadávok faktoringovým spoločnostiam, 

o zvyšovanie cien,  

o znižovanie režijných nákladov a platieb za ne,  

o odďaľovanie platieb svojim dodávateľom, 
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o znižovanie zásob, 

o založenie vnútropodnikovej banky, 

o využívanie svojej potenciálnej vyjednávacej sily vo vzťahu ku komerčným bankám, 

k zisku ešte výhodnejších úverov. (20) 

Ako posledné navrhujem uskutočniť reštrukturalizáciu v oblasti personalistiky. 

Podľa môjho názoru je potrebné spomaliť, eliminovať rast osobných nákladov, a to 

efektívnejším využívaním ľudských zdrojov, kedy by mala produktivita práce rásť 

rýchlejšie ako rast miezd v odvetví. 

Na druhú stranu si uvedomujem, že v tomto smere je situácia o to komplikovanejšia, 

že manažéri jednotlivých podnikov skupiny, pri každej snahe o zmeny, narážajú na tvrdý 

odpor odborových zväzov. 
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6 ZÁVER 

 
Cieľom bakalárskej práce bolo podrobíť konsolidované finančné výkazy 

konsolidačného celku Matador testu, ktorý mal poodhaliť skutočnú úroveň finančného 

zdravia tejto skupiny podnikov, a určiť podiel jednotlivých faktorov na výsledku finančnej 

analýzy.  

 Konsolidovaná účtovná závierka má slúžiť k informovaniu akcionárov, veriteľov, 

zákazníkov a ďalších užívateľov účtovnej závierky o finančnej pozícii spoločnosti, jej 

výkonnosti, peňažných tokoch a o hospodárení manažmentu so zverenými zdrojmi. 

Konsolidovaná účtovná závierka neslúži k rozdeľovaniu zisku a ani ako prostriedok 

fiškálnej politiky štátu. Výkazy sa iba zostavujú, v konsolidovanej účtovnej závierke sa 

neúčtuje. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje na základe dielčich účtovných 

závierok za materský podnik, dcérske, pridružené a spoločné podniky skupiny za príslušné 

účtovné obdobie k dátumu riadnej účtovnej závierky materského podniku. (14) 

 Nech analyzujeme ktorýkoľvek z finančných výkazov konsolidovanej účtovnej 

závierky, je nutné mať na pamäti, že zdrojom všetkých nadväzujúcich analýz sú práve tieto 

ukazovatele a je celkom isté, že sa k nim počas analýzy treba vracať. (7) 

 Horizontálna a vertikálna analýza či pomerové ukazovatele tvoria iba pomocné 

nástroje, ktoré nám umožnia ľahšie vidieť niektoré súvislosti vo finančných výkazoch. 

Finančná analýzu tak v žiadnom prípade nemôžme vnímať iba ako aplikáciu niekoľkých 

dobre známych postupov, no omnoho viac ako cyklus, kedy sa v každom ďalšom kroku 

môže objaviť nejaká dôležitá súvislosť, ktorá nám umožní vnímať analyzovanú firmu zase 

v inom svetle a celkom iste nás donúti niektoré predchádzajúce kroky prehodnotiť. (7) 

 Moja hĺbková analýza konsolidačného celku Matador preukázala, že ide o silnú 

a stabilnú skupinu podnikov, ktorá rozhodne netrpí „detskými chorobami“, ako by sa na 

prvý pohľad mohlo zdať (výsledky výpočtu niektorých ukazovateľov). Napríklad jej slabšie 

výsledky v oblasti likvidity, vysoký nárast záväzkov, či problémy s CashFlow boli 

spôsobené predovšetkým realizáciou dlhodobo a dôsledne plánovaných investičných 

projektov, ktoré pozostávali jednak z nákupu modernejších konkurencie schopnejších 

technológií do vtedajších podnikov skupiny, a na druhej strane niekoľkých nových 
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akvizícií, s cieľom expanzie do ďalších a ďalších krajín a segmentov. Myslím si, že je iba 

otázkou času, kedy spomínané investíčné akcie začnú prinášať požadované ovocie, a to 

v podobe veľmi kvalitných ekonomických výsledkov celej skupiny.  
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