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ABSTRAKT 
Bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti podniku 

POVSTAV. Na základe popísaných teoretických poznatkov uskutočňuje finančnú 

a ekonomickú analýzu, zhodnocuje súčasný stav podniku a vyvodzuje odporúčania pre 

stabilizáciu jeho majetkovej a kapitálovej štruktúry. 

 

ABSTRACT 
Bachelor thesis is focused on evaluation of economic performance of POVSTAV 

company. Based on specified theoretical knowledge below, it makes financial and 

economic analysis, reviewes current state of the company and recommends references 

for stabilization assets and liabilities´ structure. 
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1 ÚVOD 
Úspešnosť podniku závisí od schopnosti manažmentu podniku správne reagovať na 

vzniknuté situácie na trhu a od znalosti svojej finančnej situácie. Hodnotenie finančného 

zdravia podniku sa uskutočňuje prostredníctvom finančnej analýzy. Je neoddeliteľnou 

súčasťou finančného riadenia podniku, pretože ponúka manažérom porovnanie medzi 

skutočnosťou dosiahnutou v podniku a plánovanými, predpokladanými výsledkami. 

Úlohou finančnej analýzy je taktiež identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by 

v budúcnosti mohli vyústiť k problémom a silných stránok, ktoré umožňujú podniku 

získať konkurenčnú výhodu a predstavuje východisko pri strategickom plánovaní o 

rozvoji podniku. 

Zmyslom a poslaním zhodnotenia finančného zdravia podniku je zhodnotiť finančnú 

situáciu podniku a určiť príčiny ktoré ju ovplyvnili. Táto analýza má pritom tendenciu 

komplexne určiť všetky činitele, ktoré ovplyvňujú túto situáciu. Za finančné zdravý 

podnik môžeme označiť taký, ktorý napĺňa podstatu svojej existencie z trhového 

hľadiska, resp. taký, ktorý dosahuje zhodnotenie kapitálu požadované investormi. 

Táto analýza síce vychádza z historických hodnôt, no na jej základe môžeme určiť trend 

vývoja finančnej situácie podniku a odhadovať tak jeho ďalšie smerovanie. 
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CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

Hlavným cieľom práce je na základe ekonomickej analýzy posúdiť finančné zdravie 

vybraného podniku. Práca je rozdelená na 2 časti. V prvej časti sa zameriava na 

teoretické východiská, metódy a postupy finančnej analýzy a v druhej časti na aplikáciu 

teoretických poznatkov a návrhov na zlepšenie finančnej situácie podniku. 

Finančná analýza využíva dve skupiny metód a síce fundamentálna finančná analýza 

a technická finančná analýza. Fundamentálna sa zameriava vyhodnotenie predovšetkým 

kvalitatívnych  údajov podniku založenom najmä na odbornom odhade a skúsenostiach  

analytika. Technická analýza pozná dva spôsoby analýzy, elementárne metódy 

a metódy vyššie. Elementárne metódy sú postavené na jednoduchých operáciách 

s ukazovateľmi a medzi ich výhody patrí najmä nenáročnosť a jednoduchosť ich 

výpočtu. Zaradzujeme sem napríklad analýzu absolútnych a rozdielových extenzívnych 

ukazovateľov, ale aj analýzu pomerových ukazovateľov. Môžeme ju tiež rozdeliť na 

analýzu horizontálnu, pri ktorej skúmame  vývoj ukazovateľov v čase za sledované 

obdobia a analýzu vertikálnu, ktorá sa zameriava na skúmanie štruktúry jednotlivých 

ukazovateľov analýzy.  Druhou skupinou metód sú takzvané vyššie metódy, ktoré 

môžeme rozdeliť na matematicko-štatistické a neštatistické metódy. Z praktického 

hľadiska  je dôležité, aby pri analýzy rôznych období v jednom podniku boli používané 

rovnaké postupy a metódy analýzy a tak boli získané údaje porovnateľné.  

Cieľom finančnej analýzy je identifikovať pozitívne a negatívne faktory, ktoré ho 

ovplyvňujú a predstavujú potenciálnu hrozbu a určuje jeho silné stránky, ktoré 

v budúcnosti môže zúročiť. Rozpoznaním týchto skutočností môžeme spoznať 

ekonomickú situáciu podniku, odhaliť jeho ďalšie smerovanie a určiť návrhy na jej 

zlepšenie. 
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2 HODNOTENIE VÝKONNOSTI PODNIKU 
Túto analýzu môžeme chápať ako sledovanie určitého ekonomického celku, javu alebo 

súčasti, z ktorých pozostávajú a ich zhodnotenie s cieľom zvýšenia efektivity 

a výkonnosti ich fungovania. Ekonomická analýza môže byť vykonaná na podniku ako 

celku, alebo na jeho vnútropodnikových útvaroch a všetkých činnostiach ktoré sa ich 

dotýkajú. Jej predmetom nemusí byť iba finančná činnosť, ale aj ostatné činnosti 

a procesy v podniku. Neodmysliteľnou súčasťou  ekonomickej analýzy je hodnotenie 

a návrhy na zlepšenie súčasného stavu. Býva úzko spojená s controllingom, najmä 

s jeho funkciou kontroly, so zistením skutočného stavu, porovnaním s plánom, 

odborovým priemerom, konkurenciou a podobne. Na záver a vyvodzuje návrhy na 

zlepšenie tohto stavu (1, str. 7). 

 „Cieľom podniku všeobecne je dosiahnuť určitý stav v určenom budúcom čase. Nemá 

to byť akýkoľvek stav, ale taký, ktorý sa vyznačuje relatívne najpriaznivejšími 

výsledkami ekonomickej aktivity podniku. Cieľ podniku predstavuje normatív 

podnikovej činnosti a výstupov v stanovenom budúcom období“ (2, str. 83). 

Inými slovami, základným cieľom podnikateľskej činnosti je nepretržitý rast podniku, 

ktorého realizácia prebieha prostredníctvom kapitálu podniku. Ten umožňuje podniku 

produkovať viac, ako bolo do podniku vložené. Okrem veľkosti kapitálu túto 

skutočnosť ovplyvňuje aj manažment firmy, ktorý rozhoduje o využití týchto zdrojov 

a plánuje budúci vývoj podniku. 

Finančná analýza predstavuje dôležité východisko pri rozhodovaní o podniku. 

Poskytuje podniku informácie o stave financií a vývojovom trende v čase a možnosť 

porovnania sa s konkurenciou alebo odborovými priemermi. Z komplexného hľadiska 

ju môžeme chápať ako súbor činností, ktoré vykresľujú finančnú situáciu podniku (2, 

str. 83). 

2.1 Užívatelia finančnej analýzy 
Je v záujme nielen manažérov, teda interných používateľov analýzy, ale aj externých 

používateľov, teda investorov, bánk, štátu, obchodných partnerov, aby finančné analýzy 

boli v podniku vykonávané pravidelne, pretože môžu s predstihom upozorňovať na 

prípadné problémy pri hospodárení podniku. 
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K interným užívateľom napríklad patria: 

− manažéri – využívajú výsledky finančnej analýzy pre operatívne aj strategické 

riadenie podniku. Z hľadiska spracovania analýzy podniku majú najlepší možný 

prístup k informáciám, nakoľko disponujú aj informáciami, ktoré nie sú verejné 

dostupné externým užívateľom finančnej analýzy, 

 

− zamestnanci -  majú prirodzený záujem na ekonomickej stabilite a prosperite 

svojho podniku, najmä z dôvodu istoty zamestnania, rôznych mzdových 

a sociálnych programov podniku a podobne.  

 

K externým používateľom môžeme napríklad zaradiť: 

− investori – majú záujem sledovať informácie o finančnej výkonnosti z viacerých 

dôvodov. Prvým je získanie presných a pravdivých informácii nutných 

k rozhodovaniu o investíciách podniku, teda najmä k úrovni rizika a výnosu 

spojeného s vloženým kapitálom. Druhým dôvodom je kontrola, resp. 

informácie o využití zdrojov podniku, ktoré mu poskytli, nakoľko dochádza 

k oddeleniu vlastníctva od riadenia podniku, 

 

− banky a veritelia – využívajú informácie z finančnej analýzy na zhodnotenie 

potenciálneho alebo existujúceho dlžníka. Na základe týchto informácii sa banka 

rozhoduje či poskytne úver a za akých podmienok, 

 

− štát – má záujem najmä o správnosť priznaných daní od podnikov. Ďalším 

využitím informácii môžu byť napríklad štatistické prieskumy podnikov, 

kontrola podniku so štátnou majetkovou účasťou, prideľovanie finančných 

stimulov alebo kontrola podnikov, ktoré uskutočňujú štátne zákazky, 

 

− obchodní partneri – ich záujem ja upiera najmä o informácie o schopnosti 

podniku platiť splatné záväzky, sledujú najmä solventnosť, likviditu 

a zadlženosť (3, str. 33). 
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2.2 Zdroje finančnej analýzy 
Elementárnym informačným zdrojom pre finančnú analýzu predstavuje finančné 

účtovníctvo podniku. Jeho úlohou je podávať verné informácie o podniku, 

o efektívnosti vykonávania podnikateľskej činnosti a o finančnej situácii a jej zmenách.  

Miera uspokojenia používateľov informácii z účtovnej analýzy je hlavným spôsobom 

hodnotenia užitočnosti analýzy. Medzi základné kvalitatívne požiadavky na účtovné 

informácie z hľadiska potrieb užívateľov sú: 

• dôležitosť, 

• zrozumiteľnosť, 

• spoľahlivosť, 

• porovnateľnosť. 

 Hlavným výstupom z finančného účtovníctva je účtovná závierka podniku, 

pozostávajúca zo súvahy - bilancie, výkazu zisku a strát – výsledovky a z výkazu cash 

flow – prehľade o peňažných tokoch. Spoločne tvoria takzvaný tribilančný systém 

a preto je nutné ich analyzovať súbežne (4, str. 42). 

Základom účtovnej závierky je súvaha. Podáva informácie o majetku, jeho štruktúre, 

a zdrojoch krytia. Majetok predstavuje aktíva podniku, zatiaľ čo zdroje jeho 

financovania predstavujú pasíva. Aktíva sa rozdeľujú podľa časovej náročnosti 

transformácie do peňažnej formy, likvidity, na obežné aktíva a stále aktíva, ktoré 

predstavujú majetok s použiteľnosťou viac ako 1 rok a tvorí ho hmotný a nehmotný 

investičný majetok. Na strane pasív je ako východiskové kritérium uplatnené hľadisko 

vlastníctva a potom podľa časového hľadiska. Na základe tohto princípu je súvaha vždy 

vyrovnaná. Pre finančnú analýzu je podstatný fakt, že súvaha zachytáva stavové, 

okamžité veličiny k určitému dátumu, čo má význam pri porovnávaní výsledkov za 

rôzne obdobia. Obsahuje údaje v peňažných merných jednotkách. Nevýhodou analýzy 

súvahy je, že zachytáva stav majetku a zdrojov v historických cenách a z toho 

vyplývajúceho problému obmedzenej aktuálnosti (3, str. 37).  

15 
 



 

Obr. 1: Štruktúra súvahy (vlastné spracovanie) 

 

Druhú časť závierky predstavuje Výkaz ziskov a strát. Zachytáva všetky ekonomické 

úžitky a úbytky podniku v prehľadnej forme a na jeho základe vypočítavame zisk 

podniku, respektíve stratu. Zachytáva transakcie vykonané v období, ktorého sa časovo 

a vecne týkajú, nie podľa toho, či došlo v danom období  k peňažnému príjmu alebo 

výdavku. Rozdeľuje sa na dve hlavné časti, a síce nákladová časť, predstavujúcu 

ekonomické úbytky, teda prostriedky vynaložené na získanie výnosov, aj keď k ich 

zaplateniu mohlo dôjsť v inom časovom období a výnosová časť, ktorá predstavuje 

ekonomické úžitky podniku. Finančné toky vo výkaze zisku a strát sa nerovnajú so 

skutočnými hotovostnými tokmi, preto ani výsledný zisk sa nerovná so skutočnou 

získanou hotovosťou a slúži hlavne na posúdenie schopnosti podniku zhodnocovať 

vložený kapitál. Najdôležitejšou položkou výkazu predstavuje výsledok hospodárenia 

z prevádzkovej činnosti, pretože zobrazuje tvorbu výsledku hospodárenia z hlavnej 

činnosti podniku. Vo výkaze  zisku a strát možno nájsť viacero stupňov výsledku 

hospodárenia, líšia sa od seba tým, aké náklady a výnosy vstupujú do ich štruktúry. 

Výsledok hospodárenia získaný z výsledovky je zistený na základe princípu akruálnosti, 

t.j. uznanie finančných výnosov a nákladov v čase kedy vznikli, nie kedy sa za ne 

vydávajú alebo prijímajú finančné prostriedky. Z podstaty tohto princípu je zrejmé, že 
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výsledok hospodárenia sa vypočíta z rozdielu výnosov a nákladov bez ohľadu na to, či 

majú v tom istom období výnosy formu peňažných príjmov, a náklady peňažných 

výdavkov (4, str. 52). 

 

Obr. 2: Zjednodušená štruktúra výkazu ziskov a strát (vlastné spracovanie) 

 

Poslednou časťou je výkaz Cash flow, respektíve prehľad o peňažných tokoch. Slúži 

k posúdeniu skutočnej finančnej situácie podniku, pretože dosahovanie zisku nemusí 

znamenať dostatok peňažných prostriedkov. Cash flow podáva informácie o pohyboch 

peňazí za sledované obdobie, o príjmoch a výdavkoch peňažných prostriedkov a ich 

ekvivalentoch a o skladbe jednotlivých príjmov a výdavkov.  

Najčastejšie používame dve metódy vyčíslenia cash flow – priamu a nepriamu. 

Priama metóda vychádza z peňažných príjmov a výdavkov firmy, o ktorých informácie 

podnik čerpá z výpisov z bankových účtov a pokladničnej knihy. Predstavuje však 

veľmi náročnú metódu a preto je častejšie vyskytujúca sa takzvaná upravená priama 

metóda, ktorá transformuje náklady a výnosy z výkazu ziskov a strát na príjmy 

a výdavky na základe zmien na účtoch aktív a pasív. Výkaz cash flow sa zostavuje 

z údajov, ktorých zdrojom sú súvaha, výkaz ziskov a strát a dodatočné informácie 

z bežného účtovníctva. 

Nepriama metóda predstavuje úpravu výsledku hospodárenia o nepeňažné 

a mimoriadne  položky hospodárenia podniku a o zmeny súvahových položiek.  
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Cash flow analýza ponúka odpovede na základné otázky fungovania podniku, napríklad 

aký veľký úver si môže spoločnosť získať, čo spôsobuje zmeny pracovného kapitálu, 

z akých zdrojov spoločnosť financuje pohľadávky a záväzky a podobne (5). 

 

Obr. 3: Zjednodušená štruktúra výkazu Cash flow (vlastné spracovanie) 
 

2.3 Metódy finančnej analýzy 
Z viacerých hľadísk môžeme určiť 2 základné prístupy k finančnej analýze: 

1. fundamentálna analýza – je založená na poznaní súvislostí medzi ekonomickými 

a mimoekonomickými javmi, skúsenostiach odborníkov, ich subjektívnych 

odhadoch ale aj intuície. Zaoberá sa teda skôr údajmi kvalitatívneho charakteru. 

Zaoberá sa najmä analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku, cyklami 

životnosti podniku a cieľov podniku. Môže spracovávať aj údaje kvantitatívnej 

povahy, tie však využíva bez algoritmizovaných postupov. Výstupom tejto 

metódy býva verbálne hodnotenie situácie prostredníctvom nástrojov ako SWOT 

analýza, SLEPT analýza, metóda balanced scorecard a iné (6, str. 7), (7, str. 15). 

 

2. technická analýza – sa naopak opiera o použitie matematických, štatistických 

a iných algoritmizovaných postupov k spracovaniu dát kvantitatívneho charakteru 

a ich následným kvalitatívnym, ekonomickým posúdením (7, str. 15).  
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Na základe toho radíme finančnú analýzu k technickej analýze, pretože spracúva 

kvantitatívne údaje na základe matematických postupov a následne ich verbálne 

interpretuje. Finančná analýza využíva dve skupiny metód, elementárne metódy 

a vyššie metódy. 

K elementárnym metódam technickej analýzy patria: 

1. analýza absolútnych ukazovateľov, 

• analýza trendov (horizontálna analýza) 

• percentuálny rozbor (vertikálna analýza) 

2. analýza rozdielových ukazovateľov, 

3. analýza pomerových ukazovateľov, 

• rentability 

• likvidity 

• zadlženosti a finančnej štruktúry 

• aktivity 

• prevádzkovej činnosti (8, str. 8). 

2.4 Analýza absolútnych ukazovateľov 
K vypracovaniu tejto analýzy sa priamo využívajú údaje z účtovných výkazov. Okrem 

sledovania absolútnych zmien ich vývoja v čase  sa taktiež zaznamenáva percentuálna 

zmena jednotlivých položiek. Cieľom analýzy absolútnych ukazovateľov je najmä 

zhodnotenie minulej finančnej situácie podniku a stanovenie budúceho vývoja. 

Predstavujú základné východisko finančnej analýzy a podávajú analytikovi prvotný 

pohľad na podnik (8, str. 15), (9). 

2.4.1 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza, alebo aj analýza trendov skúma vývoj ukazovateľov z časového 

hľadiska. Vyjadruje zmenu buď v percentuálnom alebo indexovom znení. Jej názov je 

odvodený od metódy vypracovania tejto analýzy, pričom jednotlivé položky výkazov 

porovnávame horizontálne, po riadkoch. Horizontálna analýza udáva o koľko jednotiek 

sa zmenila určitá položka v čase. Táto analýza však nie je vhodná na porovnanie vývoja 

rôzne veľkých podnikov (9). 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 =
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1 

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡−1
𝑥100(%) 
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2.4.2 Vertikálna analýza 

Podstata vertikálnej, alebo tiež štrukturálnej analýzy tkvie v porovnaní jednotlivých 

položiek finančných výkazov k určitej veličine alebo zvolenej pomerovej základni. Táto 

analýza ponúka odpoveď na otázku štruktúry majetku a jeho zdrojov pre výrobný alebo 

obchodný podnik a na schopnosti podniku vytvoriť vyrovnaný stav majetku nevyhnutný 

pre ekonomicky stabilný podnik. Jej názov je odvodený od postupu práce, kde sa pri 

vyjadrení pomeru jednotlivých položiek ku základni postupuje v rámci jedného roka 

vertikálne, po stĺpcoch (9).  

V prípade súvahy je voľba pomerovej základne jednoznačná ako celková bilančná suma 

a udáva tak v akom pomere je celková bilančná suma tvorená jednotlivými položkami 

súvahy. Pomerovú základňu však môžeme chápať nielen ako celkovú sumu, ale aj ako 

sumu jednotlivých podpoložiek ktoré chceme rozanalyzovať. Menej jednoznačná 

situácia pri určení pomerovej základne nastáva pri analýze výkazu ziskov a strát, kde 

ostáva na voľbe analytika či bude porovnávať vzťah jednotlivých položiek napríklad ku 

celkovým výnosom alebo tržbám (10, str. 15). 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛𝑎 𝑧𝑚𝑒𝑛𝑎 =
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦

𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑜𝑣á 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑ň𝑎
𝑥100(%) 

 

2.5 Analýza rozdielových ukazovateľov 
Okrem analýzy absolútnych ukazovateľov v podniku využívame okrem iných aj 

rozdielové ukazovatele. Predstavujú rozdiel dvoch absolútnych ukazovateľov a 

v podniku majú význam z hľadiska finančného riadenia, najmä likvidity. Bývajú tiež 

označované ako finančné fondy, pričom názov fond môžeme  chápať ako rozdiel medzi 

určitými stavovými veličinami aktív a pasív, resp. ako rozdiel medzi určitými 

položkami krátkodobých aktív a krátkodobých pasív (8, str. 35). 

2.5.1 Čistý pracovný kapitál 

Čistý pracovný kapitál patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúcim rozdielovým 

ukazovateľom.  Pre manažéra predstavuje tento finančný fond časť obežného majetku, 

ktorá je financovaná dlhodobým kapitálom, resp. časť dlhodobého kapitálu, ktorá je 

viazaná v obežnom majetku.  
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Obr. 4: Čistý pracovný kapitál (6) 

 

Predstavuje teda potenciálne voľný kapitál, ktorý je využívaný pre plynulú hospodársku 

činnosť podniku. Vzťah medzi obežným majetkom a krátkodobým kapitálom je 

výrazným indikátorom platobnej schopnosti podniku, tzn. čím vyššia úroveň ČPK, tým 

vyššia likvidita. V prípade záporných hodnôt ukazovateľa sa jedná o tzv. nekrytý dlh. 

Vypočíta sa teda ako rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými cudzími 

zdrojmi (6, str. 35). 

Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐾𝐶𝑍 

 

2.5.2 Čisté pohotové prostriedky 

Vypočítame ich ako rozdiel medzi krátkodobým finančným majetkom a krátkodobými 

záväzkami po splatnosti. 

Č𝑃𝑃 = 𝐾𝐹𝑀 − 𝐾𝑍 

ČPP má veľmi obmedzené použitie ako nástroj likvidity, nakoľko môže obsahovať aj 

nelikvidné položky, napr. nevymožiteľné pohľadávky, nepredajné výrobky a podobne. 

V prípade potreby zistenia likvidnejšieho fondu peňažných prostriedkov do výpočtu 

zahrnieme iba peniaze v pokladnici a na bankových účtoch, v ostatných prípadoch 

môžeme zahrnúť aj menej likvidné položky majetku ako napr. šeky, zmenky, 

krátkodobé termínované vklady a iné (8, str. 38). 

2.5.3 Čistý peňažný majetok 

ČPM alebo aj čistý peňažno-pohľadávkový fond predstavuje kompromis medzi dvomi 

predchádzajúcimi rozdielovými ukazovateľmi. Pri jeho výpočte sa z obežných aktív 
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vylučujú zásoby alebo nelikvidné pohľadávky a odpočítajú sa krátkodobé záväzky (8, 

str. 38). 

Č𝑃𝑀 = (𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠. ) − 𝐾𝑍 

2.6 Analýza pomerových ukazovateľov 
Finančné pomerové ukazovatele vyjadrujú vzájomný vzťah medzi dvomi alebo 

viacerými absolútnymi veličinami prostredníctvom podielu. Tieto veličiny najčastejšie 

vychádzajú zo súvahy a výsledovky. Patria medzi najrozšírenejšie ukazovatele 

finančnej analýzy, nakoľko poskytujú rýchly a jednoduchý pohľad na o finančnej 

situácii podniku. Umožňujú analytikovi stanoviť trendy budúceho vývoja alebo 

komparáciu s podobnými podnikmi. Vo všeobecnosti býva veľmi často mylná 

predstava, že je možné stanoviť pevné, doporučené alebo optimálne hodnoty 

vypočítaných ukazovateľov. Na základe takýchto pevných hodnôt by v procese 

finančného rozhodovania postačovalo porovnať vypočítané a stanovené hodnoty. 

Realita ekonomického prostredia však predstavuje komplexný súhrn mnohých faktorov, 

ktoré výsledok ukazovateľov do značnej miery ovplyvňujú. Preto aj v prípade 

doporučených hodnôt sa jedná skôr o hodnotové intervaly, ktoré predstavujú prijateľné 

hodnoty (11, str. 53), (12, str. 92). 

Medzi pomerové ukazovatele patria ukazovatele rentability, likvidity, zadlženosti, 

aktivity a ukazovatele prevádzkovej činnosti (6, str. 55). 

2.6.1 Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability patria v praxi k najpoužívanejším ukazovateľom, nakoľko 

vyjadrujú nakoľko sa zhodnotil vložený kapitál z príslušného objemu činnosti alebo 

tržieb. Vyjadrujú závislosť medzi dosiahnutým hospodárskym výsledkom a vloženými 

prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme vzorec rentability vyjadriť ako podiel výsledku 

hospodárenia po zdanení a príslušného vstupu, resp. kapitálu, alebo výstupu, resp. tržieb 

z hospodárskej činnosti (13, str. 136). 

• Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

ROA (return on assets) vypovedá o efektívnosti používania vloženého kapitálu, resp. 

návratnosť celkového vloženého kapitálu bez ohľadu na spôsob jeho financovania 

(vlastné alebo cudzie zdroje, krátkodobé alebo dlhodobé). Vypočíta sa ako podiel 

22 
 



výsledku hospodárenia z hosp. činnosti a celkových aktív a vyjadruje ako efektívne 

podnik využíva svoje aktíva (13, str. 137). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑉𝐻 𝑧 ℎ𝑜𝑠𝑝. č𝑖𝑛𝑛.
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

 

  

• Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Do ukazovateľa ROE (return on equity) sa okrem samotnej efektívnosti využitia 

vlastného kapitálu premieta aj miera zadlženosti firmy. Vyjadruje zhodnotenie 

vloženého kapitálu zakladateľov alebo akcionárov a či výnosnosť vloženého kapitálu 

odpovedá miere rizika. Odporúčaná výška ROE je nejednoznačne definovateľná, 

požiadavkou je, aby ROE bola vyššia ako ROA (13, str. 137), (6, str. 57). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

 

 

• Rentabilita tržieb (ROS) 

ROS (return on sales) udáva zisk, ktorý sa vzťahuje k tržbám za určité obdobie. 

Vyjadruje efektívnosť použitia všetkých prostriedkov podniku na k vytváraniu 

podnikových výkonov. Pri použití zisku po zdanení v čitateli sa jedná o tzv. ziskovú 

maržu. Vyjadruje koľko centov zisku pripadá na jedno euro tržieb (3, str. 84). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

• Rentabilita dlhodobých zdrojov (ROCE) 

ROCE (return on capital employed) slúži najmä na medzipodnikové porovnávanie. 

Vyjadruje úroveň zhodnotenia všetkých aktív podniku financovaných dlhodobým 

kapitálom, komplexne teda vyjadruje efektívnosť hospodárenia podniku (13, str. 139). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝑉𝐻 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
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2.6.2 Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity vyjadrujú schopnosť podniku splniť svoje záväzky. Likvidita 

podniku býva definovaná ako súhrn všetkých likvidných prostriedkov podniku, ktoré sú 

v podniku k dispozícii na úhradu svojich záväzkov. Naproti tomu pojem solventnosť 

vyjadruje schopnosť podniku hradiť svoje splatné záväzky. Túto prípadnú neschopnosť 

nazývame insolventnosť. Môžeme povedať, že podmienkou pre solventnosť podniku je 

likvidita. Tieto ukazovatele dávajú do pomeru v čitateli platobné prostriedky podniku 

ku záväzkom podniku. Nevýhodou týchto ukazovateľov však je, že hodnotia likviditu 

na základe zostatkov obežného majetku, pričom ich budúca hodnota závisí na vývoji 

cash flow (8, str. 73). 

• Bežná likvidita  

Bežná likvidita, alebo aj ukazovateľ solventnosti podniku, resp. celkovej likvidity 

vyjadruje, do akej miery sú krátkodobé cudzie zdroje kryté obežným majetkom 

podniku. Tento ukazovateľ v sebe zahŕňa hodnotu zásob, u ktorých môže byť ich 

likvidnosť vysoká. Využívaný je najmä ako predikcia budúcej solventnosti podniku, 

resp. čím vyššia je jej hodnota, tým je pravdepodobnejšie zachovanie solventnosti. 

Odporúčaná hodnota tohto ukazovateľa je v intervale od 1,5 do 2,5. Ak hodnota klesne 

pod 1, je vážne ohrozená likvidita podniku (13, str. 126), (6, str. 66). 

𝑏𝑒ž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣𝑒𝑟𝑦
 

 

• Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, alebo aj likvidita 2. stupňa vylučuje z čitateľa predchádzajúceho 

ukazovateľa zásoby, ako menej likvidnú časť majetku. V čitateli tak ostávajú iba 

peňažné prostriedky, a krátkodobé CP a pohľadávky. Na základe tohto faktu prípadná 

výrazne nižšia hodnota pohotovej likvidity oproti bežnej znamená, že podnik má 

nadmerné množstvo zásob. Odporúčaná hodnota ukazovateľa by nemala klesnúť pod 1 

(6, str. 67). 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣𝑒𝑟𝑦
 

 

24 
 



• Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita, tiež nazývaná aj ako likvidita 1. stupňa vyjadruje schopnosť 

podniku uhrádzať splatné záväzky. Do čitateľa vstupujú iba najlikvidnejšie položky ako 

peniaze a ich ekvivalenty, pričom likvidita podniku je zabezpečená pri hodnote 

ukazovateľa aspoň 0,2 (8, str. 75).  

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣𝑒𝑟𝑦
 

2.6.3 Ukazovatele zadlženosti 

Pojem zadlženosť označuje stav, kedy podnik využíva k financovaniu svojich aktivít 

okrem vlastných zdrojov aj cudzie zdroje. Najvhodnejší pomer medzi vlastnými 

a cudzími zdrojmi vyjadrujú teoretické, zlaté pravidlá finančnej štruktúry. Tie môžeme 

zhrnúť ako rovnaký podiel vlastného a cudzieho kapitálu na celkovom kapitáli 

spoločnosti (pravidlo 1:1) a zásada, podľa ktorej podiel vlastného kapitálu na celkových 

zdrojoch by mal byť pokiaľ možno vyšší ako podiel financovania na dlh. Nízka úroveň 

vlastného kapitálu na celkových zdrojoch je považovaná za rizikovú a ohrozuje 

finančnú stabilitu podniku. Zadlženosť však nemožno považovať iba za negatívnu 

vlastnosť podniku. Jej zvyšovanie môže prispieť k zvyšovaniu rentability podniku, 

avšak súčasne s ňou rastie aj riziko nestability (14, str. 86), (15, str. 352). 

Ukazovatele finančnej štruktúry v podstate informujú analytika o 2 skutočnostiach, 

o miere zadlženosti podniku a jeho schopnosti toto zadlženie znášať. 

• Celková zadlženosť 

Meria percentuálny podiel zdrojov, ktorý spoločnosti poskytli veritelia. Do čitateľa sa 

zahŕňajú krátkodobé aj dlhodobé záväzky. Pri optimálnej hodnote tohto koeficienta 

dochádza ku konfliktu veriteľov a majiteľov, veritelia majú záujem nízku hodnotu 

ukazovateľa, majitelia naopak väčšiu finančnú páku aby znásobili svoje výnosy. 

Zvyšovanie tohto ukazovateľa zvyšuje riziko finančnej stability podniku (13, str. 140). 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =
𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑥100(%) 

 

• Koeficient samofinancovania 
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Predstavuje doplňujúci ukazovateľ ku celkovej zadlženosti. Ich spoločný súčet je 1, 

resp. 100%. Udáva mieru financovania podniku z vlastných zdrojov (13, str. 140). 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑥100(%) 

 

 

• Dlhodobá zadlženosť 

Vyjadruje, nakoľko je majetok spoločnosti financovaný dlhodobými zdrojmi. 

Predstavuje významný ukazovateľ z hľadiska zabezpečenia optimálneho pomeru medzi 

krátkodobými a dlhodobými cudzími zdrojmi (6, str. 65). 

𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =
𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

• Bežná zadlženosť 

Predstavuje opak predchádzajúceho ukazovateľa. Dáva do pomeru krátkodobé cudzie 

zdroje a celkové aktíva (8, str. 72). 

𝑏𝑒ž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

• Miera zadlženosti 

Nazýva sa aj pomer cudzích zdrojov ku vlastnému kapitálu. Má obdobnú vypovedaciu 

hodnotu ako celková zadlženosť. Oba ukazovatele rastú s rastom cudzieho kapitálu. 

Dáva do pomeru cudzie zdroje ku vlastným zdrojom. Z hľadiska analýzy je významný 

nakoľko stanovuje trend zvyšovania alebo znižovania cudzích zdrojov podniku (7, str. 

67).  

𝑚𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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• Doba splácania dlhu 

Ukazovateľ doba splácania dlhu vyjadruje dobu, za aký čas (obdobie) by podnik 

dokázal splatiť cudzie zdroje, za predpokladu, že udrží súčasnú úroveň tvorby cash 

flow. Pre ukazovateľ je žiaduci klesajúci vývoj (16). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙ℎ𝑢 =
𝑐𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝐾𝐹𝑀
𝑝𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣ý 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

 

 

2.6.4 Ukazovatele aktivity 

Ich hlavnou úlohou je posúdenie efektívneho využívania podnikových aktív. V aktívach 

má podnik uložené svoje vlastné aj cudzie finančné prostriedky, a preto vyžadujú určitú 

správu a starostlivosť (17). 

Ak má podnik nadbytočné aktíva, vznikajú tak bezúčelné náklady, ktoré znižujú zisk. 

Naopak, ak má podnik nedostatok aktív, ohrozuje to jeho hospodársku činnosť a musí 

sa vzdať určitých aktivít z ktorých prichádza o výnosy, ktoré by pri dostatočných 

aktívach mohol získať. Tieto ukazovatele obvykle vyjadrujú viazanosť kapitálu 

v určitých položkách aktív a pasív, obrátkovosť alebo dobu obratu aktív a pasív (13, str. 

119). 

• Obrátkovosť celkových aktív 

Vyjadruje počet obrátok aktív za určitý časový interval. Ak je intenzita využívania aktív 

podniku nižšia ako počet obrátok v odvetví, je potrebné zvýšenie tržieb alebo odpredať 

určité aktíva (13, str. 119). 

𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

• Obrátkovosť stálych aktív 

Hodnotí, ako podnik efektívne využíva svoje stále aktíva. Jeho význam spočíva najmä 

v odhalení potreby obstarania dodatočného dlhodobého výrobného majetku. Nízka 

hodnota je signálom pre zvýšenie využitia stávajúcich výrobných kapacít, resp. 
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odpredanie stálych aktív a pre manažment podniku, aby obmedzili investície podniku 

(6, str. 61). 

𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑠𝑡á𝑙𝑦𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 

 

• Obrátkovosť zásob 

Udáva hodnotu, koľkokrát je každá položka zásob v podniku predaná a opätovne 

uskladnená. Nedostatkom tohto ukazovateľa je fakt, že zásoby sa udávajú 

v obstarávacích cenách, ale tržby zohľadňujú trhovú cenu. Ak je hodnota ukazovateľa 

dostatočne vysoká, znamená to, že podnik nemá nadbytočné zásoby, v ktorých by 

zadržiaval finančné prostriedky. Na druhej strane ak je hodnota ukazovateľa 

podpriemerne nízka, prebytočné zásoby zvyšujú skladovacie náklady a sú časťou 

majetku s nulovým alebo nízkym výnosom (13, str. 120). 

𝑜𝑏𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

 

 

• Doba obratu zásob 

Vyjadruje priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podniku do času ich 

spotreby (suroviny, materiál) alebo predaja (vlastná výroba). Môžeme ho teda 

charakterizovať ako pomer stavu zásob ku priemerným denným tržbám. Pre zásoby 

výrobkov a podniku predstavuje tiež ukazovateľ likvidity, pretože udáva počet dní 

počas ktorých sa zásoby premenia na hotovosť alebo pohľadávku (8, str. 67), (13, str. 

120). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

 

 

28 
 



• Doba obratu pohľadávok 

Stanovuje priemernú dobu splatnosti pohľadávok. Vypočíta sa ako podiel stavu 

obchodných pohľadávok a priemerných tržieb. Výsledok predstavuje počet dní, 

v ktorých sú každodenné tržby viazané v pohľadávkach, resp. počas tejto doby musí 

firma čakať na inkaso svojich vykonaných tržieb. Dobu obratu pohľadávok má význam 

porovnávať s dobou obratu záväzkov. Pokiaľ je nižšia, znamená to, že podnik čerpá 

prevádzkový úver od svojich dodávateľov (6, str. 63). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑑𝑒𝑛𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

 

 

• Doba obratu záväzkov 

Ukazovateľ vyjadruje, ako dlho odkladá podnik úhradu svojich záväzkov, resp. 

vyjadrenie platobnej disciplíny voči dodávateľom. Ukazovateľ má význam porovnávať 

s dobou obratu pohľadávok. Ak je doba obratu záväzkov nižšia, podnik umožňuje 

poskytovať tzv. bezúročný obchodný úver svojim partnerom, mala by byť teda vyššia 

ako hodnota predchádzajúceho ukazovateľa (6, str. 63), (13, str. 120). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

2.6.5 Ukazovatele prevádzkovej činnosti 

Nazývajú sa aj výrobné ukazovatele. Orientujú sa smerom do firmy a využíva ju 

manažment pre riadenie podniku. Pomáhajú riadiacim pracovníkom analyzovať 

základné aktivity firmy. Ich podstatou sú tokové veličiny, vo väčšine prípadov náklady, 

ktorých riadenie má za cieľ ich efektívne využívanie (8, str. 78).  

• Nákladovosť výnosov 

Alebo aj koeficient nákladovosti vyjadruje, aký objem nákladov pripadá na 1 euro 

výnosov. Čím je hodnota nižšia, resp. čím rýchlejšie klesá, tým je výsledok lepší (13, 

str. 216). 
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𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣 =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

 

 

• Materiálová náročnosť výnosov 

Vyjadruje zaťaženie výnosov podniku spotrebovaným materiálom a energiami (6, str. 

71). 

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑜𝑣á 𝑛á𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠ť 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣 =
𝑠𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

 

• Viazanosť zásob na výnosy 

Udáva objem zásob viazaných v 1 eure výnosov. Žiaduce hodnoty sú minimálne (6, str. 

71). 

𝑣𝑖𝑎𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠ť 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
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3 Charakteristika podniku 
Spoločnosť POVSTAV, s. r. o. podniká ako spoločnosť s ručením obmedzeným v 

oblasti stavebníctva. Spoločnosť vznikla v roku 2009 a sídli v Považskej Bystrici. 

Regionálne spadá do Trenčianskeho kraja, okresu Považská Bystrica. Svoju 

podnikateľskú činnosť rozvíja v oblasti priemyselnej výstavby (výstavba výrobných hál, 

výrobných komplexov), stavebných uprav, výstavby rodinných domov a pod. 

Obchodnými partnermi spoločnosti sú nielen domáce, ale i zahraničné obchodné 

subjekty, predovšetkým z Francúzska, resp. Nemecka. Ročný obrat spoločnosti 

presahuje hodnotu 600 000 EUR s DPH. 

 

Počas jej krátkeho pôsobenia má za sebou viaceré úspešne realizované zákazky 

menšieho aj väčšieho rozsahu. Spoločníci firmy POVSTAV s. r. o. majú dlhoročné a 

bohaté skúsenosti v oblasti stavebníctva z predošlej podnikateľskej činnosti. Keďže 

patrí k menším v obore, je schopná sa prispôsobiť požiadavkám trhu a maximálne 

vyhovieť zákazníkovi k najvyššej spokojnosti. 

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva jedného zo spoločníkov ako zamestnanca, no 

stavebné činnosti zabezpečuje dodávateľsky, najímaním podnikateľov - živnostníkov. 

Na základe tejto skutočnosti sa očakáva jednoduchá organizačná štruktúra v podniku. 

Na čele spoločnosti sú dvaja konatelia, každý s právom konať v mene spoločnosti 

samostatne, ktorí zodpovedajú za  činnosť firmy, prerozdeľujú prácu najatým 

živnostníkom a starajú sa o technické a materiálové vybavenie pracoviska.  

Jednou s nesporných výhod zabezpečovania podnikateľskej činnosti najímaním oproti 

zamestnancom na trvalý pracovný pomer je jednoduchá agenda týkajúca sa 

živnostenských podnikateľov. V prípade zamestnávania zamestnancov vznikajú 

podniku dodatočné náklady na mzdovú učtáreň, resp. jej outsourcovanie, nadbytočná 

administratíva, ktorá v prípade živnostníkov odpadá, pretože v tomto prípade stačí iba 

spracovať faktúru, odvodové náklady a ďalšie. Ďalšiu výhodu predstavuje odpadnute 

celého radu povinností a obmedzení na strane zamestnávateľa týkajúcich sa hlavne 

práce nadčas, nočnej práce, príplatkov alebo náhrad, zákonné nároky na dovolenku, 

tvorbu sociálneho fondu alebo stravovanie zamestnancov, pretože všetky tieto 

skutočnosti je možné riešiť neformálnou dohodou medzi živnostníkmi a odberateľom 

ich služieb. Ďalšou podstatnou výhodou pre spoločnosť predstavuje ukončenie 
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dodávateľsko-odberateľského vzťahu so živnostníkom v porovnaní s prepustením 

zamestnanca. Zamestnávateľ tak nepotrebuje jeden z piatich výpovedných dôvodov 

podľa Zákonníka práce, resp. prípadné vyplácané odstupné. Túto výhodu spoločnosť 

využíva najmä pri realizovaní menej náročných zákaziek.  

Na druhej strane vychádzajú z tohto vzťahu pre podnik aj určité nevýhody. Jednou 

z nich predstavuje organizačný problém súvisiaci napríklad s opakovaným 

zoznamovaním živnostníkov so spoločnosťou a jeho majetkom, vyvodenie 

zodpovednosti voči živnostníkom, problémy plynúce so zabezpečením špeciálnych 

štátnych skúšok, napr. strojnícke preukazy, zváračské preukazy a iné. Druhé riziko tohto 

zabezpečovania výkonu podniku predstavuje možná kolízia so Zákonníkom práce, 

podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať prevažujúci predmet svoje 

činnosti najmä zamestnancami v pracovnom pomere a môže mu hroziť pokuta a daňový 

neuzná výdavky vyplatené živnostníkom do daňových nákladov. 

V súčasnosti podnik nedisponuje ekonomickým oddelením, všetky finančné 

rozhodnutia prijímajú konatelia spoločnosti. Spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo, 

ktorého vedenie a všetky povinnosti voči Daňovému úradu rieši formou outsourcingu 

u spoločnosti SPES s. r. o.   

3.1 Predmet podnikania 
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

• murárstvo, 

• prípravné práce k realizácii stavby, 

• zámočníctvo, 

• kovoobrábanie, 

• kúpa tovaru na účely jeho predaja (maloobchod alebo veľkoobchod), 

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

• prenájom hnuteľných veci. 

 

Na základe prevažujúcej činnosti podniku je podnik zaradený do klasifikácie 

ekonomických činnosti SK NACE rev. 2 pod kódom 41209 Výstavba obytných 

a neobytných budov i. n. POVSTAV s. r. o. v súčasnosti nie je držiteľom žiadneho ISO 

certifikátu, nakoľko nebol požadovaný zo strany dodávateľov. Z dlhodobého hľadiska 
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má však podnik záujem v budúcnosti získať ISO certifikáty pre stavebnú činnosť a 

neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. 

 

3.2 Informačný systém podniku 
V dnešnej dobe sa žiadna spoločnosť nezaobíde bez informačných technológii. 

Výnimkou nie je ani spomínaná spoločnosť, ktorá by svoju činnosť bez takéhoto 

vybavenia mohla vykonávať iba ťažko. Elektronická pošta, návrhy rozpočtov a mnohé 

iné sú neoddeliteľnou súčasťou jej každodenného života. Spoločnosť POVSTAV s. r. o. 

najčastejšie využíva programový balík Microsoft Office, ktorý plne vyhovuje jej 

požiadavkám.  

Priebeh spracovania zákazky 

Prvé miesto v procese spracovania zákazky predstavuje identifikácia odberateľa. Tá 

v sebe zahŕňa prvotnú konzultáciu, zoznámenie sa so zámerom odberateľa, jeho víziu 

a časové požiadavky na cenovú ponuku a na samotnú realizáciu projektu. Po tomto 

kroku nasleduje porovnávanie týchto požiadaviek s možnosťami podniku a prípadné 

korekcie. Odberateľ obdrží cenovú ponuku na požadované práce a po akceptovaní 

dohodnutej ceny zákazky zo strany zákazníka dôjde k uzavretiu zmluvy o dielo, 

zadávateľ vystavuje objednávku, na základe ktorej spoločnosť môže  začať realizovať 

zákazku.  

  

 

 

 

 

 

Obr. 5: Priebeh spracovania zákazky (vlastné spracovanie) 
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rozpočtu 
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Software 

POVSTAV s. r. o. využíva najmä programový balík Microsoft Office, ktorý spolu so 

stavebným softwarom ODIS predstavuje základné programové vybavenie počítačov 

spoločnosti. Z balíku Office sa najčastejšie využíval Microsoft Word, Microsoft Excel a 

Microsoft Outlook. 

Druhý spomenutý program ODIS patrí medzi stavebnými spoločnosťami medzi 

obľúbenú voľbu. Tento informačný systém spoločnosti poskytuje mnohé služby, 

nevyhnutné pre podnikanie v stavebníctve, napríklad: 

− firemné cenníky, 

− riadenie realizácie, 

− výrobná faktúra, 

− výrobná kalkulácia, 

− čerpanie rozpočtu, 

− oferta (vyhodnotenie výberových konaní), 

− harmonogram prác, 

− rozpočet zákazky. 

Rozpočet predstavuje základný a v praxi najčastejšie využívaný oceňovací nástroj 

nielen v stavebníctve. Slúži zároveň ako podklad pre vytvorenie ďalších dokumentov 

potrebných pre riadenie a fakturáciu stavebnej výroby. Umožňuje napríklad prácu 

s výkazom výmer, indexovanie cien, hromadné úpravy množstva, zostavuje súhrny za 

stavbu, profesionálne tlačové zostavy, databázu stavebných položiek (druh práce, 

materiál), automatický prepočet presunu hmôt a sutiny a mnohé iné. 
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3.3 Analýza odvetvia 
Stavebníctvo patrí k odvetviam, ktoré bolo taktiež vystavené následkom finančnej krízy. 

Obmedzenie investícii sa podpísalo na poklese podielu odvetvia na HDP krajiny 

z 8,3 % v roku 2010 na 7,5 %  v roku 2012, resp. na poklese celkovej stavebnej 

produkcie v roku 2011 o 3% a v ďalšom o 10,5 % (19), (20), (21). 

 

  

 

 

 

 

Graf 1: Stavebná produkcia v stálych cenách (2010)  
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa Ročenky stavebníctva SR 2013) 

Podobná situácia nastala aj vo vývoji regionálneho stavebníctva v Trenčianskom kraji, 

kde stavebná produkcia medziročne klesla o 2 %, resp. 16,5 % pre rok 2012. Z pohľadu 

klasifikácie produkcie SK NACE rev. 2 podniky s činnosťou 42109 v prvej medziročnej 

zmene zaznamenali pokles iba 1,5 %, no v nasledujúcom období až o 50,6 %. Napriek 

týmto skutočnostiam sa však podarilo podniku ďalej rozrastať a udržať si rastúci trend 

vývoja rentability, ktorý bude predstavený v analytickej časti práce. 

Stavebná spoločnosť POVSTAV, s. r. o. vykonávala svoju podnikateľskú činnosť 

prevažne pre podniky v Považskobystrickom okrese alebo blízkom okolí, spoločnosť 

mala doteraz pomerne úzke pole pôsobnosti. Prevažná orientácia na okres sídla 

spoločnosti je však opodstatnená existenciou viacerých priemyselných zón ako 

Priemyselného parku Považská Bystrica a Súkromného priemyselného parku 

Šebešťanová, v ktorých sídliace podniky a ich dopyt po stavebných službách poskytujú 

priestor na ďalší rozvoj podnikania. 
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3.4 Vybraná konkurencia  
Za priamu konkurenciu spoločnosti POVSTAV, zohľadňujúc pôsobisko, veľkosť tržieb, 

charakter vykonávaných prác a majetkovú štruktúru môžeme považovať tri stavebné 

spoločnosti, všetky spadajúce pod rovnakú klasifikáciu SK NACE, ako analyzovaný 

podnik: 

Aktivpro s. r. o. 

Spoločnosť Aktivpro bola založená v roku 2007 so sídlom v Považskej Bystrici 

spoločníkmi so skúsenosťami s prechádzajúcej stavebnej činnosti. Spoločnosť 

Aktivpro s.r.o. je držiteľom licencie od Technického a skúšobného ústavu stavebného 

na realizáciu zatepľovacích systémov STN EN ISO 9001:2009. V súčasnosti dokáže 

zákazníkovi ponúknuť odborné poradenstvo v oblasti energetickej úspornosti budov, 

spracovanie projektových dokumentácii, inžiniering a prenájom alebo predaj lešenia. 

Uskutočnila viaceré stavebné práce od stavieb na kľúč až po rekonštrukcie bytových 

domov. Podnik v roku 2008 taktiež založil dcérsku spoločnosť Aktiv project, zameranú 

na 3D vizualizáciu projektov. 

 

Tristav s. r. o. 

Stavebná spoločnosť Tristav vznikla ako nástupca spoločnosti TRISTAV Slovakia s. r. 

o. Vznikla v roku 2006 so sídlom v Považskej Bystrici. Predmet podnikania podniku 

zahŕňa stavebníctvo, poradenská činnosť v stavebníctve, výkon činnosti stavbyvedúceho 

a stavebného dozoru, prenájom strojov a prístrojov, realitná činnosť a iné. Počas svojej 

existencie spoločnosť realizovala viaceré projekty, od terénnych úprav, stavby obytných 

domov na kľúč až po verejnoprospešné projekty realizované z fondov Európskej únie, 

napr. detské ihriská alebo úpravy koryta rieky. 

 

Hladký&Bibiš s. r. o. 

Spoločnosť Hladký&Bibiš vznikla v roku 1994 v Považskej Bystrici so zameraním na 

stavebníctvo. Predmet činnosti zahŕňa sprostredkovanie obchodu, staviteľstvo, 

vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (napr. vybavenosť 

sídliskových celkov) a veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Z ponúkaných prác 

konkrétne napr. výkopové práce, rôzne druhy konštrukcii, izolácie proti vode, tepelné 

izolácie, klampiarske a tesárske konštrukcie, omietky, betonáže a iné. Spoločnosť je 

držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 a má za sebou bohaté skúsenosti v obore, 
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napr. výstavba a rekonštrukcie pobočiek a pracovísk bánk, polyfunkčných objektov, ale 

aj rodinných domov na kľúč.  

 

3.5 Najvýznamnejší dodávatelia 
Správny výber dodávateľa je pre každý podnik kľúčový. Odvíja sa totiž od neho 

spoľahlivosť odberateľa samotného a ovplyvňuje jeho ekonomické výsledky. Faktory, 

ktoré ovplyvňujú tento výber patrí najmä predmet dodania, časová náročnosť dodávky, 

realizácia dodávky, získanie dodávateľa pre dlhodobú alebo krátkodobú spoluprácu, 

spôsob platby, kvalita dodávky a mnohé iné. Podnik musí pri svojej činnosti neustále 

rozhodovať medzi jednotlivými variantmi od rôznych dodávateľov. Kým v minulosti sa 

pozeralo hlavne na zisky, resp. cenu, dnes sa kladie dôraz na spokojnosť zákazníkov, 

stabilné partnerské vzťahy, komunikáciu a maximalizáciu pridanej hodnoty. Výsledkom 

tohto rozhodovacieho procesu nemusí byť iba jeden víťazný dodávateľ, podnik si môže 

vybrať aj viacerých, čo mu poskytuje výhodu nižšieho rizika pri možnom neplnení 

záväzku zo strany jedného z dodávateľov. Na základe týchto kritérií, ktoré boli 

posúdené najmä na základe skúseností z predošlej podnikateľskej činnosti, patria medzi 

najvýznamnejších dodávateľov podniky (18): 

Sadro s. r. o. 

Spoločnosť Sadro, s.r.o. vznikla v októbri 1995 v Považskej Bystrici. Jej činnosť bola 

zameraná na stavebný materiál (veľkoobchod aj maloobchod) pre suchú výstavbu – 

sadrokartónové systémy, izolácie, dokončovanie stavieb a realizácie pri dokončovaní 

interiérov. Od svojho vzniku sa stala najdôležitejším predajcom materiálov pre suchú 

výstavbu v regióne. Svojím sortimentom a pohotovosťou uspokojí dopyt od veľkých 

firiem až po samostatných stavebných majstrov. V rámci stavebného sortimentu majú 

zastúpené napr. materiály ako cement a vápno, krytiny a strešné doplnky, 

sadrokartónové systémy, strešné okná, odvodňovacie a zatepľovacie systémy, 

drevotrieskové výrobky, stavebná chémia farby, fasády, omietky, komínové systémy, 

dvere a zárubne, obkladové kamene a mnohé iné. Spolu s jej doplnkovými službami, 

najmä odborným poradenstvom a dovozom stavebného materiálu predstavuje 

spoľahlivého a flexibilného partnera pre podnikanie. O výborné partnerstvo sa 

Sadro s. r. o. zaslúžilo aj vďaka programu pre stálych odberateľov a na základe obratu. 
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Spoločnosť POVSTAV, s. r. o. nakupuje od Sadro s. r. o. prevažne bežné stavebné 

materiály a sadrokartóny a patrí medzi obratovo najväčších dodávateľov spoločnosti. 

 

Raven a. s. 

Vznik skupiny RAVEN sa viaže k roku 1993, kedy slovenský akcionár založil v 

Považskej Bystrici akciovú spoločnosť RAVEN a. s.. Po otvorení prvého 

veľkoobchodného skladu v Považskej Bystrici nasledovalo rozširovanie siete nových 

skladov na Slovensku v mestách Bratislava, Košice a Banská Bystrica. Svoje 

podnikateľské portfólio tvorené širokým sortimentom hutníckeho materiálu spoločnosť 

RAVEN a. s. rozšírila o predaj stavebného materiálu otvorením veľkoskladu 

v Považskej Bystrici. Neskôr, v roku 2002, vstúpila značka Raven aj na český trh kde 

má v súčasnosti 3 pobočky a v roku 2011 aj na poľský trh. Dôkazom spoľahlivého 

dodávateľa je okrem získaných ISO certifikátov aj ocenenie SLOVAK GOLD za 

poskytovanie služieb v oblasti predaja hutníckeho materiálu s doplnkovými službami – 

výrobou hutníckych polotovarov a dopravou na miesto určenia. Spoločnosť Povstav 

využívala služby Raven a. s. najmä pre cenovú výhodnosť a širokému sortimentu, ktorý 

poskytuje, napr. rôzne druhy plechov, betonársku oceľ, rúry, tyče profilového prierezu, 

uzavreté profily, zvárané siete, stavebný materiál, betonárske výrobky, asfaltové 

hydroizolácie, výroba armokošov, betonárske práce, doprava a iné. Spoločnosť 

POVSTAV, s. r. o. od tejto spoločnosti nakupuje hlavne hutnícky materiál a špeciálne 

betonárske výrobky. 

 

Miškech s. r. o. 

Firma Miškech je stabilnou obchodnou spoločnosť s regionálnou pôsobnosťou a patrí 

medzi najväčších dodávateľov služieb a sortimentu týkajúcich sa vodoinštalácie, 

plynovodov a kúrenia. Vznikla v roku 1992 ako stavebná spoločnosť a od roku 1994 

rozšírila svoje portfólio o predaj hutníckeho, vodoinštalačného, kúrenárskeho 

a plynoinštalačného materiálu. V rámci poskytovania služieb zákazníkom ponúka 

odborné poradenstvo, rozvoz materiálu, ale aj prenájom strojov súvisiacich so 

stavebnými a kúrenárskymi prácami. Medzi hlavné prednosti dodávateľa patrí rýchlosť 

dodania, pričom väčšina sortimentu je dostupná priamo skladom, napr. armatúry, 

čerpadlá, tepelné čerpadlá, kanalizácia, kotly, obklady dlažby, sanita, solárne systémy, 

vane a sprchové kúty, vodovodné batérie  a ďalšie. Spoločnosť je držiteľom certifikátu 

ISO 9001. 
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Vodotech s. r. o. 

Spoločnosť Vodotech vznikla  v roku 1997 s hlavným zameraním, podobne ako 

Miškech s. r. o. v oblasti montážnych prác orientovaných predovšetkým na realizáciu 

ústredného vykurovania, vodoinštalatérskych prác, sanitárnej inštalácie a 

plynoinštalácie. V roku 2009 bol predmet činnosti rozšírený o veľkoobchodný a 

maloobchodný predaj kúrenárskeho, vodoinštalatérskeho, plynoinštalačného, 

izolačného sortimentu a čerpacej techniky. Prednosti spoločnosti sú najmä nižšie ceny 

oproti konkurencii, nedostatkom naopak menšie skladové zásoby. Spolu 

s predchádzajúcou firmou však plne uspokojujú požiadavky Povstav s. r. o.. 

 

Ramirent s. r. o. 

Ramirent Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. V súčasnosti ponúka 

svoje služby prostredníctvom 13 pobočiek po celom Slovensku a je lídrom v segmente 

prenájmu stavebnej mechanizácie a zariadení na Slovensku i v celej Európe. Spoločnosť 

Ramirent ponúka prenájom veľkej i malej mechanizácie, kontajnerov, lešenia či 

pracovných plošín, ručného náradia, výťahov, generátorov a ohrievačov a iného náradia. 

Spoločnosť POVSTAV, s. r. o. využíva služby tejto spoločnosti pri určitých, občasných 

prácach, ktoré si vyžadujú špeciálnu mechanizáciu, ktorú samotná spoločnosť nevlastní. 

Jedná sa najmä o väčšiu hutniacu techniku, čerpadlá na kal, frézy a podobne. 

 

Colormetal s. r. o. 

Je obchodná spoločnosť zameraná na predaj a distribúciu hutníckych polotovarov 

z farebných kovov, plechov a stavbu výrobných hál. Založená bola v roku 1995 

a v súčasnosti má na Slovensku 4 pobočky, z ktorých najbližšia je v Žiline. Spoločnosť 

Povstav využíva najmä dodávku a montáž hál, oceľových konštrukcii ich opláštenie 

a klampiarske práce. Colormetal s. r. o. je držiteľom certifikátu ISO a ponúka riešenie 

komplexnej problematiky súvisiacej s výstavbou výrobných priestorov, ako napr. 

statické výpočty, montáž, energetická náročnosť a pod. 

 

3.6 Najvýznamnejší odberatelia 
V podnikateľskom prostredí je orientácia na zákazníka a jeho spokojnosť veľmi 

dôležitá. Pokiaľ odberateľsko-dodávateľské vzťahy dospejú až do situácie partnerstva, 
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podnik tak získava neoceniteľnú konkurenčnú výhodu.  Vyjednávacia sila odberateľov 

priamo súvisí s ich počtom. Spoločnosť POVSTAV sa v súčasnosti prioritne orientuje 

na odberateľa CCN Group, ktorý tak môže vstupovať do cenotvorby a ktorého 

vyjednávacia sila je podstatná. V drvivej väčšine vyjednávaní sa však darí dospieť ku 

konsenzu rýchlo a k obojstrannej spokojnosti. 

Skupina CCN Group bola založená v roku 1986 vo Francúzsku a za uplynulý čas sa 

stala lídrom v oblasti výroby a kompletizácie presných súčiastok pre automobilový 

priemysel. CCN Group sa zameriava na motorové súčiastky priamo súvisiace 

s efektivitou, emisiami a spotrebou paliva, konkrétne turbodúchadlá, vstrekovacie 

systémy, variabilné časovania ventilov a posilňovače riadenia. Okrem 4 tovární vo 

Francúzsku, kde je zamestnaných viac ako 300 ľudí, CCN Group expandovala taktiež 

na Slovensko, kde jej 2 továrne CCN Castings a CCN Slovakia zamestnávajú v súčte 

viac ako 300 ľudí, do Mexika so 110 zamestnancami a v roku 2013 do novootvorenej 

továrne do Číny. Celkové výrobné kapacity skupiny zaberajú 50 000 m2 a momentálne 

zamestnáva viac ako 700 zamestnancov. 

 

 
Obr. 6: Umiestnenie výrobných kapacít CCN Group a ich zákazníkov 

(http://www.ccn2.com/en/about-us/footprint.html) 
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Už od začiatku vzniku skupiny CCN, bolo jej dlhodobým cieľom investícia do know-

how, nových technológii a automatizácie výroby. Vrcholom tohto úsilia je zahájenie 

výskumu vákuového odlievania súčiastok, pričom túto technológiu výroby dokáže 

okrem CCN Group ponúknuť celosvetovo iba jediný konkurent. Všetky prevádzky 

CCN Group sú držiteľom francúzskeho certifikátu ISO/TS 16949.  

 

CCN Castings 

Prevádzka CCN Castings vznikla na Slovensku v roku 2007 v Priemyselnom areáli 

v Považskej Bystrici na mieste bývalej spoločnosti Letecké motory a. s.. Spoločnosť sa 

zameriava na odstredivé liatie rúr, presné liatie piestov a vložiek do turbodúchadla a 

turbínových lopatiek pre dieselové aj benzínové motory. Celková výrobná plocha 

zaberá 8 000 m2 a firma zamestnáva viac ako 100 zamestnancov. Výrobná kapacita 

firmy činí ročne 60 000 ks odliatych rúr a 300 000 ks piestov a vložiek. 

Tieto zakúpené priestory plne nevyhovovali charakteru a rozsahu výroby, odkiaľ 

pramení aj rozsah stavebných investícii spoločnosti v začiatkoch jej fungovania. Počas 

niekoľko rokov spoločnosť zmenila kompletne pôdorys výroby. Spoločnosť začínala 

s jednou výrobnou linkou, pričom v súčasnosti disponuje už 3 klasickými linkami 

a jednou linkou s vákuovou pecou, novými skladovými priestormi, prístreškami, 

spevnenými plochami a mnohými inými stavebnými úpravami, vďaka čomu predstavuje 

najväčšieho odberateľa spoločnosti POVSTAV. 

CCN Slovakia 

CCN Slovakia s. r. o. vznikla v roku 2005, v Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici, 

neďaleko CCN Castings. Zaoberá sa ďalším, presným opracovaním výrobkov z CCN 

Group a jej montážou. Jej výrobná plocha zaberá 4 000 m2 a zamestnáva 200 

zamestnancov, z ktorých 100 pracovníkov pracuje na CNC zariadeniach a ďalších 100 

pracuje na kompletizácii turbodúchadiel s variabilnou geometriou lopatiek. Výrobňa 

opracováva polotovary výhradne na CNC zariadeniach, ktorých vlastní viac ako 60, či 

už ide o sústruhy, frézy alebo brúsky.  

Spoločnosť je prioritne orientovaná najmä na výrobu súčiastok pre turbodúchadlá. 

Jedná sa o krúžky pre variabilné časovanie, lopatky pre variabilné časovanie a hriadele 

turbodúchadla, ktorých presnosť výroby je iba niekoľko mikrónov.  
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Spoločnosť najvýznamnejšie stavebné úpravy vykonala ešte pred vznikom spoločnosti 

POVSTAV, a tak sa nemohla uchádzať o získanie týchto zákaziek. Pre CCN Slovakia 

boli uskutočnené viaceré stavebné práce, v porovnaní s CCN Castings sa však jednalo 

o menej objemnejšie zákazky. 
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4 Analýza spoločnosti a komparácia s konkurenciou 
V nasledujúcej časti bude rozpracovaná finančná analýza spoločnosti POVSTAV 

a porovnanie výsledkov analýzy s vybranou konkurenciou. 

4.1 Analýza súvahy 

4.1.1 Horizontálna analýza aktív 

Porovnáva vývoj jednotlivých položiek aktív z časového hľadiska a určuje trendy 

vývinu položiek. 

Tabuľka 1: Horizontálna analýza aktív 

Položka/rok 2010 2011 2012 2010-2011 % 2011-2012 % 
Aktíva celkom 89 136 251 591 219 158 162 455 182,26% -32 433 -12,89% 

Dlhodobý majetok 8 175 76 760 67 894 68 585 838,96% -8 866 -11,55% 
Dlhodob. hm. 

majetok 8 175 76 760 67 894 68 585 838,96% -8 866 -11,55% 

Obežné aktíva 80 867 174 568 150 013 93 701 115,87% -24 555 -14,07% 
Zásoby 0 0 14 774 0 0,00% 14 774 100,00% 

Krát. pohľadávky 8 248 148 796 59 243 140 548 1704,03% -89 553 -60,19% 
Krátkodobý fin. 

majetok 72 619 25 664 75 996 -46 955 -64,66% 50 332 196,12% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky spoločnosti) 

Z uvedenej horizontálnej analýzy je zreteľne vidieť nárast hodnoty celkových aktív, 

a síce o 182 % v roku 2011. Ten bol zapríčinený najmä viac ako 8 násobným nárastom 

dlhodobého majetku, konkrétne hmotného a viac ako 2 násobným zvýšením hodnoty 

Obežných aktív. Podnik v roku 2010 a 2011 mal nulové zostatky zásob, nakoľko 

používa účtovanie o zásobách spôsobom B.  

Osemsto percentný nárast hodnoty dlhodobého majetku v roku 2011 spôsobilo 

obstaranie pozemku v priemyselnom parku, na ktorom má v pláne v budúcnosti podnik 

postaviť svoje sídlo a skladové priestory. Druhým dôvodom zvýšenia hmotného 

majetku bolo obstaranie dvoch služobných a dodávkových vozidiel, nevyhnutných pri 

vykonávaní činnosti. Ďalšou položkou s až 17 násobným nárastom predstavujú 

krátkodobé pohľadávky. Ich rast spôsobilo najmä realizovanie väčších zákaziek, ktoré 

firma získala a ich vysoký zostatok na konci roka mesačnou lehotou splatnosti jeho 

odberateľov.   

V roku 2012 podnik vykázal zostatok aj na účte zásob. Ostatné položky  horizontálnej 

analýzy aktív zaznamenali mierny pokles, vynímajúc krátkodobé pohľadávky so 
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znížením 60 % a z nich vyplývajúci nárast finančného majetku o 190 %. Ten signalizuje 

lepšiu schopnosť podniku vymáhať svoje pohľadávky po splatnosti. 

  

Graf 2: Vývoj jednotlivých položiek aktív z časového hľadiska (Zdroj: vlastné spracovanie podľa   
účtovnej závierky) 

 

4.1.2 Vertikálna analýza aktív 

Predstavuje porovnávanie položiek aktív ku celkovej bilančnej sume, čím stanovuje 

majetkovú štruktúru podniku. 

Tabuľka 2: Vertikálna analýza aktív 

Položka/rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Aktíva 89 136 251 591 219 158 100,00% 100,00% 100,00% 

Dlhodobý majetok 8 175 76 760 67 894 9,17% 30,51% 30,98% 
Obežné aktíva 80 867 174 568 150 013 90,72% 69,39% 68,45% 

Zásoby 0 0 14 774 0,00% 0,00% 6,74% 
Krátkodobé 
pohľadávky 8 248 148 796 59 243 9,25% 59,14% 27,03% 

Krátkodob. fin. 
majetok 72 619 25 608 75 996 81,47% 10,18% 34,68% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Z hľadiska vývoja majetkovej štruktúry podniku je možné pozorovať vyššiu úroveň 

obežných aktív ku dlhodobým aktívam. Podnik sa však tento pomer v ďalších rokoch 

eliminuje, a to viac ako 20 % poklesom v roku 2011 oproti roku 2010 pričom pomer 

ostáva bez výraznejších zmien aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Obežné aktíva boli 

tvorené prevažne krátkodobými pohľadávkami, ktoré zaznamenali vysoký nárast v roku 

2011 až na 60 % celkovej hodnoty aktív ale v ďalšom roku nasleduje ich pokles takmer 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2010

2011

2012

44 
 



na polovicu. Ďalej môžeme pozorovať rastúci podiel dlhodobého majetku podniku z 9 

% až na 31% v roku 2012 tvoreným najmä stavbami a samostatnými hnuteľnými 

vecami a súbormi hnuteľných vecí. 

 

Graf 3: Porovnanie dlhodobého a obežného majetku (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 

Horizontálna analýza pasív 

Sleduje vývoj pasívnych položiek súvahy z časového hľadiska a určuje budúci vývoj. 

Tabuľka 3: Horizontálna analýza pasív 

Položka/rok 2010 2011 2012 2010-
2011 % 2011-

2012 % 

Pasíva celkom 89 136 251 591 219 158 162 455 182,26% -32 433 -12,89% 
Vlastný kapitál 8 457 15 529 34 277 7 072 83,62% 18 748 120,73% 

Základný kapitál 7 000 7 000 7 000 0 0,00% 0 0,00% 
VH minulých 

období 347 1 457 8 529 1 110 319,88% 7 072 485,38% 

Cudzie zdroje 80 679 236 062 184 881 155 383 192,59% -51 181 -21,68% 
Krátkodobé 

záväzky 80 679 236 062 178 037 155 383 192,59% -58 025 -24,58% 

Záväzky z obch. 
styku 6 514 180 167 168 534 173 653 2665,84% -11 633 -6,46% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Na prvý pohľad je zrejmé, že za rastom celkových pasív o 180 % v roku 2011 je najmä 

rast cudzích zdrojov so zmenou o 192 %, respektíve rast krátkodobých záväzkov. Ich 

vzostup bol spôsobený 26 násobným rastom záväzkov z obchodného styku, vyplývajúci 

z rozšírenia podnikateľskej pôsobnosti. Podnik v minulosti neprijal žiadny bankový 

úver, čo svedčí o jeho dobrom financovaní vo vlastnom kapitále, ktorý v priebehu roku 

2011 vzrástol o 83 % a v nasledujúcom roku až o 120 % zadržaním dosiahnutého zisku 
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spoločnosti. Celkové cudzie zdroje v roku 2012 poklesli o 21 % zásluhou zníženia 

záväzkov voči spoločníkom a združeniu a záväzkov z obchodného styku. 

Ďalšou výrazným údajom s vysokým rastom je výsledok hospodárenia minulých 

období, s viac ako trojnásobným rastom v roku 2011 a ktorý v raste ďalej pokračoval 

v roku 2012 takmer päťnásobne. 

 

Graf 4: Vývoj jednotlivých položiek pasív z časového hľadiska (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 
účtovnej závierky) 

 

4.1.3 Vertikálna analýza pasív 

Skúma štruktúru zdrojov financovania majetku podniku. 

Tabuľka 4: Vertikálna analýza pasív 

Položka/rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Pasíva celkom 89 136 251 591 219 158 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastný kapitál 8 457 15 529 34 277 9,49% 6,17% 15,64% 

Základný kapitál 7 000 7 000 7 000 7,85% 2,78% 3,19% 
VH minulých období 347 1 457 8 529 0,39% 0,58% 3,89% 

Cudzie zdroje 80 679 236 062 184 881 90,51% 93,83% 84,36% 
Krátkodobé záväzky 80 679 236 062 178 037 90,51% 93,83% 81,24% 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Vo všetkých sledovaných rokoch predstavujú hlavnú časť pasív podniku cudzie zdroje, 

z nich konkrétne krátkodobé záväzky z obchodného styku. Prevaha tejto časti cudzích 

zdrojov majetku bola spôsobená faktom, že podnik vykonáva svoju činnosť 

prostredníctvom najatých živnostníkov a nákupom 2 oceľových konštrukcii pre CCN 
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Castings. V roku 2010 a 2011 dosahujú podiel nad 90 %, pričom v roku 2012 

zaznamenávame pokles na úroveň 84 % spôsobených zmenou  krátkodobých záväzkov 

a záväzkov voči spoločníkom. Druhou najvýznamnejšou časťou je vlastný kapitál, ktorí 

cez mierny pokles v roku 2011 z 9 % na 6 % v roku 2012 opäť vzrástol a to až na 

úroveň 15 %. 

 

 

Graf 5: Pomer medzi vlastným a cudzím kapitálom za sledované obdobie (Zdroj: vlastné spracovanie 
podľa účtovnej závierky podniku) 
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4.2 Analýza výkazu ziskov a strát 
Zameriava sa na analyzovanie výkazu účtovej závierky Výkaz ziskov a strát. 

4.2.1 Horizontálna analýza 

Horizontálna analýza skúma vývoj jednotlivých položiek z časového hľadiska. 

Tabuľka 5: Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát 

Položka/rok 2010 2011 2012 2010-2011 % 2011-2012 % 

Výroba 265 723 493 595 402 404 227 872 85,76% -91 191 -18,47% 

Tržby z predaja vl. 
výrobkov a služieb 265 723 493 595 402 404 227 872 85,76% -91 191 -18,47% 

Výrobná spotreba 263 807 470 937 360 580 207 130 78,52% -110 357 -23,43% 

Pridaná hodnota 1 916 22 658 41 824 20 742 1082,57% 19 166 84,59% 

Osobné náklady 0 0 7 496 0 0,00% 7 496 100,00% 

Tržby z predaja 
DM a mat. 0 0 10 833 0 0,00% 10 833 100,00% 

Odpisy a OP k DM 174 11 386 12 958 11 212 6443,68% 1 572 13,81% 

VH z hosp. činnosti 1 741 9 350 19 298 7 609 437,05% 9 948 106,40% 

VH z finančnej 
činnosti -120 -368 -545 -248 -206,67% -177 -48,10% 

VH za účt. ob. po 
zdanení 1 110 7 072 18 748 5 962 537,12% 11 676 165,10% 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

Z uvedenej analýzy je zrejmé, že podniku sa v roku 2011 podarilo napriek 

pretrvávajúcej kríze v stavebníctve zvýšiť hodnotu výroby o viac ako 85 %. Táto 

skutočnosť je pripisovaná uskutočnením rozsiahlejších zákaziek, ako stavba novej 

výrobnej haly, prístreškov a iných finančne náročnejších investícii. Mierny pokles však 

podnik zaznamenal v roku 2012, konkrétne o 16 % z dôvodu obmedzenia investičnej 

činnosti majoritného odberateľa stavebných služieb, spoločnosti CCN Castings. 

Prevažnú časť celkových výnosov tvoria tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, 

v roku 2012 aj tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu vyvolané odpredajom 

nevyužitého osobného auta. Podobný trend sledovala aj výrobná spotreba, ktorá sa 

v roku 2011 zvýšila o takmer 80 %. Kontinuálne k položke výroba, v nasledujúcom 

roku klesla o 23 % aj výrobná spotreba. Podstatný bol rok 2012 v ktorom sa podarilo 
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celkové náklady znížiť až o 20 %, respektíve o približne 4 percentné body viac ako bol 

pokles celkových výnosov. 

Pozitívnou správou pre podnik je aj vývoj položky pridaná hodnota. V roku 2011 

vzrástla hodnota viac ako 10 násobne a tento trend pokračoval aj v nasledujúcom roku, 

kedy sa ďalej hodnota zvýšila dvojnásobne. 

Od roku 2012 podnik zaznamenal nárast položky osobné náklady. Tie v celej výške 

predstavuje mzda vlastníka podniku, ktorý je vo firme zamestnaný. Významný, až 64  

násobný nárast zaznamenali odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku. Ich 

rastúci trend odráža najmä investičná činnosť firmy v roku 2011. Pre účely podnikania 

bolo zakúpené osobné auto a šmykom riadený nakladač spolu s príslušenstvom. 

V ďalšom roku  rast odpisov pokračuje, súvisel najmä s prebratím leasingu na 

dodávkový automobil a jeho následným odkúpením. Ostatné položky zaregistrovali iba 

nepatrné zmeny. 

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti si počas celého sledovaného obdobia, aj napriek  

situácii na trhu, zachováva kladný vývoj. V roku 2011 to znamenalo 4,3 násobný 

a v roku 2012  viac ako dvojnásobný nárast hodnoty. Táto pozitívna zmena v prvom 

roku bola vyvolaná najmä 10 násobným a v druhom roku takmer 2 násobným rastom 

pridanej hodnoty. O výšku takmer 20 000 € VH z bežnej činnosti v roku 2012 tiež 

napomohli tržby z predaja DM vo výške 10 800 €. 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo všetkých 3 rokoch dosahoval záporných 

hodnôt. V roku 2011 zaznamenal pokles o 200 %, v ďalšom roku však nastal rastúci 

trend, jeho hodnota bola iba - 48 %. Jeho záporné hodnoty sú zapríčinené hlavne 

nízkymi výnosovými úrokmi, ktoré predstavujú jediný výnos vo finančnej činnosti, 

v porovnaní s položkou ostatné finančné náklady, zahrnujúcu predovšetkým poplatky za 

vedenie účtu a uskutočnené transakcie. 
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Graf 6:  Vývoj výsledku hospodárenia v rokoch 2010 - 2012 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 
účtovnej závierky podniku) 

 

4.2.2 Vertikálna analýza 

Pre výpočet vertikálnej analýzy výkazu ziskov a strát bola ako pomerová základňa 

vybraná položka výroba. 

Tabuľka 6: Vertikálna analýza výkazu zisku a strát 

Položka/rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Výroba 265 723 493 595 402 404 100,00% 100,00% 100,00% 

Tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 
265 723 493 595 402 404 100,00% 100,00% 100,00% 

Výrobná spotreba 263 807 470 937 360 580 99,28% 95,41% 89,61% 

Pridaná hodnota 1 916 22 658 41 824 0,72% 4,59% 10,39% 

Osobné náklady 0 0 7 496 0,00% 0,00% 1,86% 

Tržby z predaja DM a 

mat. 
0 0 10 833 0,00% 0,00% 2,69% 

Odpisy a OP k DM 174 11 386 12 958 0,07% 2,31% 3,22% 

VH z hosp. činnosti 1 741 9 350 19 298 0,66% 1,89% 4,80% 

VH z finančnej činnosti -120 -368 -545 -0,05% -0,07% -0,14% 

VH za účt. ob po zdanení 1 110 7 072 18 748 0,42% 1,43% 4,66% 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 
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Vzhľadom k zvolenej pomerovej základni, mali 100% podiel na jej tvorbe tržby 

z predaja vlastných výrobkov a služieb. Tento stav je daný skutočnosťou, že podnik 

vykonáva iba zákazkovú stavebnú výrobu. 

Podiel výrobnej spotreby v roku 2010 na úrovni 99 % postupne klesá až na hodnotu 89 

%, čo znamená, že podnik bol schopný znižovať svoje náklady. Svoj podiel na tom 

majú zjednané výhodnejšie ceny a obratové zľavy od dodávateľov, resp. podiel spotreby 

materiálu a energii, ktorý klesá z 66 % až na 44 %. Druhú zložku výrobnej spotreby 

predstavujú služby, ktorých podiel v prvých dvoch rokoch taktiež klesá z 33 % v roku 

2010 až na 25 % v roku 2011, no v ďalšom roku opäť stúpa na hodnotu 55 %. Tento 

nárast je zapríčinený hlavne výstavbou 2 výrobných hál, ktorých oceľová konštrukcia 

a opláštenie boli vykonané dodávateľsky, nakoľko podnik vo vtedajšej situácii nebol 

schopný tieto práce vykonať efektívnejšie a dodržať tak termín odovzdania stavby. 

Ďalšou položkou s kladným vývojom bola pridaná hodnota. Jej percentuálny podiel 

vzhľadom k výrobe zaznamenal nárast z 0,7 % v 2010 až na hodnotu viac ako 10 % 

v roku 2012. Tento rast bol zapríčinený najmä úspešnou snahou podniku o znižovanie 

výrobných nákladov hľadaním výhodnejších dodávateľov, uplatnených vernostných 

zliav a obratových zliav. 

Podnik v jeho začiatkoch nezamestnával žiadneho zamestnanca. Výrobnú činnosť 

zabezpečoval najímaním živnostníkov, o čom svedčí aj  nulový podiel osobných 

nákladov v prvých dvoch rokoch. Až v roku 2012 stúpli na úroveň necelých 2 % keď sa 

v podniku zamestnal jeden z vlastníkov. Podobný vývoj zachytili aj tržby z predaja DM 

a materiálu. V prvých 2 rokoch, keďže išlo o začínajúci podnik bol tento podiel nulovej 

úrovni. V poslednom sledovanom roku však vystúpil na úroveň 2,7 % hlavne zásluhou 

predaja nevyužitého osobného auta. 

Odpisy a OP k DM vzrástli z 0,07 % až na hodnotu 3,2 % v poslednom roku. Hodnotu 

tejto položky tvorili najmä odpisy za šmykom riadený nakladač, 2 dodávkové 

automobily a služobné osobné auto. 

VH za účtovné obdobie po zdanení v sledovanom období tiež rástol, z necelých 0,5 % 

až na úroveň 4,5 % v roku 2012. Podnik neuskutočnil žiadnu mimoriadnu činnosť, jeho 

výška je ovplyvnená VH z hospodárskej a finančnej činnosti. VH z hospodárskej 

činnosti narastal mierne vyšším tempom ako VH za účtovné obdobie. Túto skutočnosť 
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zapríčinil výsledok z finančnej činnosti, ktorý je vo všetkých 3 rokoch záporný a klesal 

z úrovne -0,05 % na – 0,14 %. 

 

4.3 Analýza rozdielových ukazovateľov 
Analýza rozdielových ukazovateľov predstavuje rozdiel medzi určitými aktívami 

a pasívami. Zahŕňa analýzu čistého pracovného kapitálu, čistých pohotových 

prostriedkov a čistého peňažného majetku. 

Tabuľka 7: Analýza rozdielových ukazovateľov 

  vzorec 2010 2011 2012 

ČPK ČPK=OA-KCZ 188 -61594 -28024 

ČPP ČPP=KFM-KZ -8060 -210398 -102041 

ČPM ČPM=(OA-Zás.)-KZ 188 -61594 -42798 
(Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Z uvedenej analýzy ČPK môžeme zaznamenať v roku 2010 jeho nízku, kladnú úroveň, 

ktorá však v nasledujúcom roku poklesla do vysokých záporných hodnôt. Podiel na 

tomto výsledku je zapríčinený najmä vysokými krátkodobými cudzími zdrojmi, 

konkrétne záväzkov z obchodného styku. Aj cez výrazné zlepšenie hodnoty záporného 

ČPK v roku 2012 tento stav znamená, že dlhodobý kapitál je menší ako dlhodobé aktíva 

a ktorých časť je financovaná aj z krátkodobých zdrojov. Táto situácia znamená 

porušenie základného princípu financovania. Ohrozená je tak najmä jeho platobná 

schopnosť. Takéto podkapitalizovanie nastáva najmä v čase rýchlej expanzie podniku. 

Tento agresívny prístup k financovaniu by mal podnik v budúcnosti obmedziť 

a zamerať sa na financovanie neobežného majetku dlhodobými zdrojmi.  

Čisté peňažné prostriedky, ktoré podniku ostanú po úhrade všetkých záväzkov taktiež 

dosahujú záporných hodnôt vo všetkých sledovaných rokoch, avšak zo získaných 

účtovných výkazov nebolo možné presne určiť okamžite splatné záväzky a preto bola 

použitá konečná hodnota podľa súvahy. 

Čistý peňažný majetok dosahuje podobných hodnôt ako ČPK v danom roku, keďže 

podnik vykazoval nulové zostatky na účtoch zásob a nevlastnil žiadnu nelikvidnú 

pohľadávku, ktorá by mohla výraznejšie zmeniť výsledok tohto ukazovateľa. Zmena 

prichádza až v roku 2012, kedy konečný zostatok zásob ovplyvnil hodnotu ČPM na 

úroveň viac ako – 42 000 €. Tieto hodnoty majú za následok nízku úroveň bežnej 
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likvidity, ktorá ani v jednom sledovanom roku nedosahuje odporúčaných hodnôt 

a ohrozuje tak platobnú schopnosť podniku, resp. signalizuje problémy so splácaním 

záväzkov podniku. 

 Graf 7: Vývoj rozdielových ukazovateľov (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

4.4 Analýza pomerových ukazovateľov 

4.4.1 Ukazovatele rentability 

Tieto ukazovatele vyjadrujú nakoľko sa zhodnotil príslušný kapitál. Pre skúmaný 

podnik boli vyčíslené ukazovatele ROA, ROE, ROS a ROCE. 

Tabuľka 8: Ukazovatele rentability 

  vzorec 2010 2011 2012 

Rentabilita 
celkového kapitálu   

1,82% 3,57% 8,55% 

Rentabilita 
vlastného kapitálu   

13,13% 45,54% 54,70% 

Rentabilita tržieb 
  

0,42% 1,43% 4,54% 

Rentabilita dl. 
zdrojov 

  
13,13%  45,54%  45,59% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 
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Z tabuľky č. 8 je zrejmé, že všetky ukazovatele rentability medziročne zaznamenali rast. 

Rentabilita celkového kapitálu ROA v prvom sledovanom roku bola iba úrovni 1,8 % 

ale v ďalších rokoch dosiahla úroveň 3,5 % a 8,5 %, čím stanovila rastúci trend aj pre 

budúce obdobia. 

Rentabilita vlastného kapitálu v jednotlivých rokoch dosahovala oveľa vyšších hodnôt, 

oproti ROA. Tieto hodnoty spočiatku súviseli s nižšou hodnotou vlastného kapitálu 

v prvom roku, iba 8400 €. Aj napriek postupnému nárastu vlastného kapitálu v roku 

2012 až na úroveň 34 000 € rentabilita vlastného kapitálu rástla vyšším tempom, 

konkrétne na úroveň 45,5 % v roku 2011 a 54,7 % v roku 2012. Nakoľko podnik 

neprijal žiadny dlhodobý úver,  rentabilita dlhodobých zdrojov dosahovala podobnej 

úrovne s výnimkou roku 2012, kde dosiahla hodnotu 45, 6 % a toto zníženie bolo 

zapríčinené vznikom dlhodobého záväzku voči dodávateľovi stavebného materiálu. 

Rentabilita tržieb v roku 2010 dosahovala iba 0,4 %, najmä kvôli nízkemu VH. 

V ďalších rokoch však rentabilita rástla rýchlejším tempom, v roku 2011 na úroveň 1,4 

% a v roku 2012 na 4,5 % a stanovila tak pozitívny trend vývoja tohto ukazovateľa. 

V porovnaní s hodnotami rentability tržieb celého odvetvia, vypočítaných na základe 

Ročenky stavebníctva SR 2011, 2012 a 2013 boli v prvom roku, 2010 nižšie o približne 

2,2 % v porovnaní s odvetvím ktoré dosiahlo rentabilitu vo výške 2,65 %, v roku 2011 

ROS odvetvia bola pre malé podniky na úrovni 5,03 %  pričom podnik dosiahol 1, 43 

%. Zmena nastala až v roku 2012 kde ROS podniku na úrovni 4,54 %  bola vyššia ako 

rentabilita tržieb v odvetví, ktorá dosahovala iba 2, 78%. 

 

Graf 8: Vývoj ukazovateľov rentability (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 
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4.4.2 Ukazovatele likvidity  

Nasledujúca tabuľka vypovedá o hodnotách likvidity podniku v sledovanom období. 

Tabuľka 9: Ukazovatele likvidity 

  vzorec 2010 2011 2012 

Běžná likvidita   1,00 0,74 0,84 

Pohotová likvidita   1,00 0,74 0,76 

Okamžitá likvidita   0,90 0,11 0,43 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Napriek uvedenej doporučenej hodnote bežnej likvidity v intervale od 1,5 – 2,5 (13, str. 

126) podnik túto hodnotu v ani jednom roku nedosahuje. Najlepšia situácia nastala 

v roku 2010, kde bežná likvidita dosiahla úroveň 1,00. V ďalšom roku podnik 

zaznamenáva jej prepad až na hodnotu 0,74, pričom je v nasledujúcom roku mierne 

kompenzovaný na hodnotu 0,84. Táto úroveň je však nedostačujúca a banky môžu tento 

podnik považovať za finančne nezdravý. Tento nepriaznivý stav zapríčinil hlavne 

vysoký objem krátkodobých záväzkov, na ktorých znížení by mal podnik v budúcnosti 

dbať najmä ich včasnou úhradou. 

Pohotová likvidita v prvom analyzovanom roku tesne splnila  odporúčanú hodnotu, od 1 

do 1,5. (13, str. 126), v nasledujúcich rokoch sa však táto hodnota znížila  na 0,74 

v roku 2011 a s nepatrným rastom na hodnotu 0,76 pre rok 2012. Podobná veľkosť 

ukazovateľa pohotovej a bežnej likvidity v prvých dvoch rokoch je zapríčinená 

skutočnosťou, že podnik vykázal nulový zostatok na účtoch zásob. 

Vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku podniku, a síce krátkodobým finančným 

majetkom a krátkodobými záväzkami zachytáva ukazovateľ okamžitá likvidita. Ideálnu 

hodnotu väčšiu ako 0,2  (6, str. 67) v roku 2010 s úrovňou 0,9 výrazne presahuje. 

V nasledujúcich rokoch však zaznamenala pokles na úroveň 0,11, resp. mierny nárast 

v roku 2012 na úroveň 0,43, pričom táto hodnota predstavuje ideálny stav okamžitej 

likvidity. Tento pád bol zapríčinený najmä poklesom krátkodobého finančného majetku, 

konkrétne zostatku na bankových účtoch z dôvodu neskorých úhrad zo strany 

odberateľov. V roku 2012 okamžitá likvidita opäť vzrástla a to na hodnotu 0,43. Ide 

o optimálny pomer, ktorý pre podnik znamená dobré hospodárenie s kapitálom. 

𝐵𝐿 =
𝑂𝐴

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

𝑃𝐿 =
𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú

 

𝑂𝐿 =
𝐾𝐹𝑀

𝐾𝑍 + 𝐾𝐵Ú
 

55 
 



 

Graf 9: Vývoj ukazovateľov likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

4.4.3 Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti merajú, ako podnik využíva k svojej činnosti okrem vlastných 

zdrojov aj cudzie zdroje. 

Tabuľka 10: Ukazovatele zadlženosti 

  vzorec 2010 2011 2012 
Celková 
zadlženosť 

  
90,51% 93,83% 84,36% 

Koeficient 
samofinancovania   9,49% 6,17% 15,64% 

Dlhodobá 
zadlženosť   0,00% 0,00% 3,12% 

Bežná zadlženosť 
  

90,51% 93,83% 81,24% 

Pomer cudzích 
zdrojov k VK   9,54 15,20 5,39 

Doba splácania 
dlhu (obdobie) 

  
 0,10 6,81 2,23 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Z tabuľky č. 10 môžeme zistiť vysokú úroveň ukazovateľa celková zadlženosť, ktorý 

porovnáva cudzie zdroje s celkovým majetkom firmy. Zadlženosť v prvých dvoch 

rokoch cez 90 % je vyhodnocovaná ako vysoko riziková a podnik by mal prijať 

opatrenia na zníženie. Táto situácia nastala z dôvodu vysokých záväzkov z obchodného 

styku. V roku 2012 sa oproti predchádzajúcemu roku 2011 podarilo zadlženosť znížiť 
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o 10 %, no aj tak presahuje priemerné hodnoty zadlženosti. Koeficient 

samofinancovania predstavuje doplnok  ku celkovej zadlženosti a určuje, z akej časti sú 

celkové aktíva financované vlastnými zdrojmi. 

Ukazovateľ dlhodobej zadlženosti mierne narastá až v roku 2012 z dôvodu prijatia 

dlhodobého záväzku od odberateľa na stavebné materiály. Bežná zadlženosť, ktorá 

predstavuje opak predchádzajúceho ukazovateľa, porovnáva krátkodobé zdroje 

s celkovými aktívami v roku 2011 zaznamenala rast o viac ako 3 % oproti 

predchádzajúcemu roku. Na základe poklesu v roku 2012 o 12 % však môžeme 

očakávať, že klesajúci vývoj bude aj naďalej pokračovať. 

Pomer cudzích zdrojov k VK má podobnú vypovedaciu schopnosť ako celková 

zadlženosť. Cez zvýšenie v roku v roku 2011 z hodnoty 9,54 na 15,20 sme mohli 

sledovať jeho pokles na úroveň 5,39. Optimálna výška ukazovateľa predstavuje 1. Pri 

tejto situácii sa vlastný a cudzí kapitál rovnajú. Podnik tento stav nedosiahol ani 

v jednom roku, nastolil však trend poklesu tohto ukazovateľa na prijateľné hodnoty. 

Doba splácania dlhu v roku 2011 prudko narástla z hodnoty 0,10 na 6,81. 

V nasledujúcom roku však klesla úroveň 2,23 roka, čo už predstavuje nadpriemernú 

hodnotu a podnik tvorí dostatočne vysoký disponibilný cash flow aby bol schopný 

splatiť svoje dlhy. 

Ukazovateľ úrokové krytie má nulové hodnoty, nakoľko podnik neprijal žiadny 

bankový úver, respektíve jeho nákladové úroky sú 0. 

 

Graf 10: Vývoj ukazovateľov zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 
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4.4.4 Ukazovatele aktivity 

Posudzujú efektívnosť využívania podnikových aktív. 

Tabuľka 11: Ukazovatele aktivity 

  vzorec 2010 2011 2012 
Obrátkovosť celkových 
aktív   

2,98 1,96 1,89 

Obrátkovosť stálych aktív 
  

32,50 6,43 6,09 

Obrátkovosť zásob 
  

0,00 0,00 27,97 

Doba obratu zásob (dni)   0,00 0,00 12,87 

Doba obratu krátk. 
pohľadávok (dni) 

  
11,17 108,52 51,61 

Doba obratu krátk. 
záväzkov (dni) 

  
109,30 172,17 155,10 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Z priloženej tabuľky je zrejmé, že obrátkovosť celkových aktív má klesajúci trend. 

Z hodnoty 2,98 obrátky za obdobie klesla v roku 2011 na úroveň 1,96 a v ďalšom roku 

zaznamenala ešte mierny pokles na úroveň 1,89 obrátky. Toto zhoršenie znamená 

pokles využitia disponibilného majetku podniku. Ukazovateľ obrátkovosti stálych aktív 

v roku 2010 z hodnoty 32,50 obrátky klesol v roku 2011 na 6,43 a v roku 2012 na 6,09 

čo predstavuje značné, je nutné ale dodať, že táto zmena je zapríčinená najmä 

obstaraním nových stálych aktív. 

Analyzovaná firma v prvých dvoch sledovaných rokoch vykázala nulový zostatok 

zásob. V poslednom roku 2012 však dosiahla úroveň 27,97 obrátok za rok, 

zapríčinených v dôsledku zmeny spôsobu účtovania o zásobách. Obdobná situácia 

nastala aj pri dobe obratu zásob ktorá v roku 2012 dosiahla hodnotu 12,87 dní. 

Doba obratu pohľadávok v roku 2010 mierne prevyšuje dobu obratu záväzkov, čo 

znamená, že podnik nevyužíva výhodu lacného obchodného úveru a naopak ho 

poskytuje svojím partnerom. V nasledujúcom roku sa tento pomer zmenil a POVSTAV 

tak získal tento druh financovania k dispozícii. Táto situácia ostáva aj v roku 2012 s tým 

rozdielom, že rozdiel medzi jednotlivými ukazovateľmi dosiahol až 100 dní najmä 

v dôsledku poklesu doby obratu krátkodobých pohľadávok. Z interných údajov 

podniku, ktoré sa rozhodol nezverejniť bolo zrejmé, že v čase  účtovných závierok boli 
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krátkodobé pohľadávky splatné priemerne v 11 % prípadov za sledované roky 

a krátkodobé záväzky splatné približne zo 17 % ich objemu.  

4.4.5 Analýza prevádzkových ukazovateľov  

Sú orientované smerom do podniku a využíva ich najmä manažment pre riadenie 

podniku. 

Tabuľka 12: Prevádzkové ukazovatele 

Ukazovateľ/rok 
vzorec 

2010 2011 2012 

Nákladovosť 
výnosov   0,99 0,98 0,95 

Materiálová 
náročnosť výnosov 

  
0,66 0,71 0,39 

Viazanosť zásob na 
výnosy   0,00 0,00 0,04 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Ukazovateľ nákladovosť výnosov udáva, koľko centov nákladov pripadá na 1 euro 

výnosov. Napriek spočiatku vysokej hodnote tohto ukazovateľa, až 0,99, mal jeho vývoj 

v sledovanom období klesajúci charakter. 

Materiálová náročnosť výnosov, podobne ako predchádzajúci ukazovateľ vyjadruje, 

zaťaženie 1 eura výnosov nákladmi na materiál a spotrebované energie. V roku 2010 

bola hodnota tohto ukazovateľa 0,66, no v ďalšom roku vzrástla až na 0,71 centov. Na 

toto zvýšenie mal vplyv hlavne charakter uskutočnených stavieb, resp. ich vyššia 

materiálová náročnosť. V roku 2012 jeho hodnota klesla na najnižšiu úroveň 0,39. 

Ďalším prevádzkovým ukazovateľom bola viazanosť zásob na výnosy. Ten v prvých 

dvoch rokoch dosahuje hodnôt 0. V roku 2012 jeho hodnota rastie na úroveň 4 stotín, 

spôsobených zmenou účtovania o zásobách. 

 

4.5 Porovnanie s konkurenčnými podnikmi 
V nasledujúcej kapitole práce budú porovnané hodnoty vybraných ukazovateľov 

spoločnosti POVSTAV s. r. o. s troma ďalšími vybranými stavebnými spoločnosťami. 

Pri ich výbere bola zohľadnená podobná hodnota obratu a charakter poskytovaných 

služieb a pôsobnosť na rovnakom, lokálnom trhu. Vybranými spoločnosťami boli 
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Aktivpro s. r. o., Tristav s. r. o. a Hladký&Bibiš s. r. o., ktoré už boli podrobnejšie 

predstavené. 

4.5.1 Štruktúra majetku a zdrojov 

Nasledujúca časť porovnáva sledovaný podnik s vybranou konkurenciou z hľadiska 

štruktúry majetku a jeho zdrojov za jednotlivé roky. 

Tabuľka 13: Porovnanie majetku a jeho zdrojov za rok 2010 

Položka/podnik POVSTAV Aktivpro Tristav Hladký&Bibiš 
Aktíva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlhodobý majetok 9,17% 38,32% 4,69% 13,70% 
Obežné aktíva 90,72% 61,22% 95,31% 84,67% 
Zásoby 0,00% 11,20% 0,00% 4,07% 
Krátkodobé 
pohľadávky 9,25% 52,94% 95,29% 51,59% 

Krátk. fin. majetok 81,47% -2,91% 0,02% 29,02% 
Pasíva celkom 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastný kapitál 9,49% 23,39% 20,23% 49,25% 
Základný kapitál 7,85% 3,07% 5,96% 2,31% 
VH minulých období 0,39% 12,50% 14,21% 39,04% 
Cudzie zdroje 90,51% 76,61% 79,82% 50,75% 
Krátkodobé záväzky 90,51% 46,78% 65,96% 50,60% 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovných výkazov) 

Z tabuľky č. 13 je zrejmé, že podniky pristupujú k tvorbe majetkovej štruktúry 

rozličným spôsobom. Z hľadiska podielu dlhodobého majetku na celkových aktívach, 

sledujeme, že POVSTAV spolu s podnikom Tristav dosahujú najmenší podiel. Táto 

situácia je zapríčinená najmä krátkou existenciou oboch podnikov, teda menším 

objemom obstaraného majetku. Iná situácia nastáva naopak nastáva u podniku 

Hladký&Bibiš kde je jeho nižšia hodnota zapríčinená  účtovným odpisovaním. Obežné 

aktíva sa podieľajú na majetkovej štruktúre vo všetkých podnikov vo veľkej miere 

a spoločnosť POVSTAV výraznejšie nevybočuje z priemeru týchto podnikov. 

Krátkodobé pohľadávky v prvom roku dosahujú výrazne nižšej hodnoty hlavne 

z dôvodu predošlej včasnej splatnosti od odberateľov. Z tabuľky je zrejmé, že podnik 

oproti konkurencii vo veľkej miere kumuluje voľné finančné prostriedky, a do budúcna 

by mal mať záujem na znižovaní tejto hodnoty.  Z hľadiska porovnania zdrojov 

financovania majetku nastali väčšie rozdiely hlavne v položke vlastný kapitál, jeho 

nižšia hodnota súvisí najmä s mladosťou podniku, resp. nižšou ziskovosťou v prvom 

roku podnikania, a položke cudzie zdroje. Tu môžeme vidieť vysoké zadlženie 
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spoločnosti cudzími zdrojmi oproti konkurencii najmä krátkodobými záväzkami. 

Ideálne hodnoty dosahuje spoločnosť Hladký&Bibiš. 

Tabuľka 14: Porovnanie majetku a jeho zdrojov za rok 2011 

Položka/podnik POVSTAV Aktivpro Tristav Hladký&Bibiš 
Aktíva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlhodobý majetok 30,51% 49,41% 6,32% 11,95% 
Obežné aktíva 69,39% 45,44% 93,68% 87,20% 
Zásoby 0,00% 18,67% 0,00% 0,00% 
Krátkodobé 
pohľadávky 59,14% 55,72% 92,53% 26,04% 

Krátk. fin. majetok 10,18% -28,95% 1,15% 61,16% 
Pasíva celkom 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastný kapitál 6,17% 17,13% 32,98% 54,97% 
Základný kapitál 2,78% 3,37% 9,60% 2,57% 
VH minulých období 0,58% 22,12% 22,89% 43,47% 
Cudzie zdroje 93,83% 82,87% 67,02% 45,03% 
Krátkodobé záväzky 93,83% 45,81% 28,88% 43,48% 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovných výkazov) 

V nasledujúcom roku nastali mnohé zmeny, ktoré finančnú štruktúru viac priblížili ku 

konkurencii. Obstaraním dlhodobého majetku jeho podiel vzrástol na viac ako 30 %, 

čím sa zaraďuje medzi konkurenčné hodnoty a klesol tak aj podiel obežných aktív z 90 

% na 70 %. Krátkodobý finančný majetok taktiež klesol na hodnotu 10 %. Táto hodnota 

je však čiastočne ovplyvnená krátkodobými pohľadávkami, ktoré vzrástli na takmer 60 

%. Z hľadiska zdrojov oproti vybraným podnikom môžeme sledovať nízky podiel 

vlastného kapitálu, resp. opäť vysoký podiel financovania cudzími zdrojmi a to najmä 

krátkodobými záväzkami. Do určitej miery je však táto hodnota ovplyvnená nízkou 

hodnotou VH z min období oproti konkurencii. Najlepšie hodnoty zadlženosti opäť 

dosahuje spoločnosť Hladký&Bibiš, ktoré oproti min. roku ďalej klesali.  
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Tabuľka 15: Porovnanie majetku a jeho zdrojov za rok 2012 

Položka/podnik POVSTAV Aktivpro Tristav Hladký&Bibiš 
Aktíva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlhodobý majetok 30,98% 32,99% 10,37% 9,13% 
Obežné aktíva 68,45% 62,41% 89,63% 88,29% 
Zásoby 6,74% 12,08% 0,00% 16,01% 
Krátkodobé 
pohľadávky 27,03% 55,91% 55,13% 25,28% 

Krátk. fin. majetok 34,68% -5,57% 34,50% 47,00% 
Pasíva celkom 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastný kapitál 15,64% 16,25% 61,64% 48,21% 
Základný kapitál 3,19% 3,13% 17,10% 3,64% 
VH minulých období 3,89% 12,66% 41,62% 54,11% 
Cudzie zdroje 84,36% 83,75% 38,36% 51,79% 
Krátkodobé záväzky 81,24% 60,28% -68,95% 49,59% 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovných výkazov) 

V roku 2012 pokračoval trend priblíženia štruktúry majetku a pasív ku konkurenčným 

podnikom. Viac menej nezmenený ostal pomer dlhodobého a obežného majetku 

vzhľadom ku konkurencii. Zmena nastala u krátkodobých pohľadávok kedy sa 

sledovaný podnik priblížil s 27 % podielom k podniku Hladký&Bibiš, čo znamená 

lepšiu splatnosť pohľadávok. Hodnota krátkodobého finančného majetku vzrástla na 

úroveň 35 % tiež z dôvodu vyššej ziskovosti v danom roku a priblížila sa tak ku 

konkurencii. Z hľadiska zdrojov majetku zaznamenal mierny rast vlastný kapitál, no 

v komparácii s ostatnými podnikmi dosahuje stále najmenšiu úroveň. Financovanie 

cudzími zdrojmi síce pokleslo na 84 % no spoločnosť Tristav a Hladký&Bibiš 

dosahovala lepšie výsledky. 

4.5.2 Rozdielové ukazovatele 

Z priloženého grafu č. 8 môžeme vyvodiť záver, že hodnota čistého pracovného 

kapitálu sledovanej firmy bola v porovnaní s konkurenciou na najnižšej úrovni, okrem 

prvého roka, kde dosahovala kladných hodnôt bola jeho hodnota v ostatných rokoch iba 

záporná. Tento rozdiel oproti iným podnikom je zapríčinený najmä vysokým zostatkom 

krátkodobých záväzkov na konci obdobia, z ktorých však nie všetky boli po splatnosti. 
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Graf 11: Porovnanie ČPK s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

Ďalším porovnaným rozdielovým ukazovateľom boli čisté peňažné prostriedky. Jeho 

hodnoty  v porovnaní s konkurenciou už znamenali menšie rozdiely. V poslednom roku 

však spoločnosť POVSTAV prekonala jedného z konkurentov a stanovila rastúci trend 

vývoja, očakáva sa vyrovnanie hodnôt ČPP so spoločnosťou Hladký&Bibiš, ktorej ČPP 

boli priemerne na najvyššej hodnote. 

 

Graf 12: Porovnanie ČPP s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

Čistý peňažný majetok podobne, ako predchádzajúce ukazovatele, znamenali pre 
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výsledky opäť vykázala spoločnosť Hladký&Bibiš, ktorej hodnoty ČPM boli v celom 

období kladné a na najvyššej úrovni. Pre firmu POVSTAV je však opäť podstatné, že 

po počiatočnom poklese v roku 2011 sa jej podarilo stanoviť rastúci trend pre budúce 

obdobie. 

 

Graf 13: Porovnanie ČPM s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

4.5.3 Ukazovatele rentability 

Rentabilita celkového kapitálu v porovnaní s vybranou konkurenciou dosahovala 

výborných výsledkov. V roku 2010 ju prekonala iba spoločnosť Aktivpro, ale 

v nasledujúcich rokoch dosiahla najvyššiu rentabilitu celkového kapitálu zo všetkých 

firiem. Tento výsledok hospodárenia sa firme POVSTAV podarilo dosiahnuť aj napriek 

prehlbujúcej sa kríze v stavebníctve a dokázala tak negatívne dopady poklesu 

stavebného trhu minimalizovať lepšie, ako konkurencia. 
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Graf 14: Porovnanie ROA s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu zaznamenala podobný vývoj. Okrem prvého roka, 

v ktorom bola ROE spoločnosti Aktivpro vyššia o 20%, bola úroveň rentability oproti 

konkurencii výrazne vyššia a v roku 2012 dosiahla až na úroveň 55 % zásluhou získania 

rentabilnejších zákazok v oblasti zatepľovania bytových objektov. Pozitívny vývoj 

ukazovateľa si zachovali iba Aktivpro a  Tristav. 

 

Graf 15: Porovnanie ROE s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 
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V porovnaní s konkurentmi dosahovala aj ROS uspokojujúce výsledky. V prvých dvoch 

sledovaných rokoch bola približne o 2 % nižšia ako u spoločnosti Aktivpro, ale do 

ďalšieho roka si zachovala rastúci trend a vzrástla na úroveň 4,5 %. Mierny nárast 

v roku 2012 dosiahla aj spoločnosť Tristav, no ostatní konkurenti zaznamenali pokles 

na minimálne, resp. záporné hodnoty ukazovateľa. 

 

Graf 16: Porovnanie ROS s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej závierky) 

 

4.5.4 Ukazovatele aktivity 

Obrátkovosť celkových aktív aj napriek hodnote 3 obrátky v roku 2010 a približne 2 

v roku 2011 a 2012 v porovnaní s konkurenciou zaostáva, kde v roku 2010 spoločnosť 

Tristav vykázala obrátkovosť až viac ako 6 obrátok ročne. V ďalších rokoch, s 

výnimkou spoločnosti Hladký&Bibiš v roku 2011,  všetky firmy stanovili klesajúci 

trend a rozdiel medzi počtom obrátok spoločnosti POVSTAV a Hladký&Bibiš bol viac 

ako 1. 
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Graf 17: Porovnanie obrátkovosti celkových aktív s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 
účtovnej závierky) 

V rámci hodnotenia obrátkovosti zásob, v rokoch 2010 a 2011 vykazovali spoločnosti 

POVSTAV a Tristav nulové hodnoty, nakoľko nemali ku koncu obdobia vykázané 

žiadne zásoby. Rozdiel nastáva až v roku 2012 kde POVSTAV zostatok vykázal 

a prekonal vybranú konkurenciou o 7 obrátok za rok. 

 

Graf 18: Porovnanie obrátkovosti zásob s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 

Doba obratu zásob podobne ako predchádzajúci ukazovateľ v prvých dvoch 

sledovaných rokoch  bola na úrovni 0. Zmena nastáva až v roku 2012 kde doba obratu 

zásob predstavovala 13 dní, no aj tak bola hodnota menšia ako u ostatných dvoch 

konkurentov. 
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Graf 19: Porovnanie doby obratu zásob s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 

 

Doba obratu krátkodobých pohľadávok v roku 2012 vzrástla až na takmer 110 dní a bola 

tak najvyššou z pomedzi všetkých porovnávaných firiem o 25 dní. V ďalšom roku sa 

podarilo túto dobu znížiť na polovicu, a spoločnosť tak zaznamenala 2. najlepší 

výsledok. Táto doba obratu je do istej miery ovplyvnená mesačnou dobou splatnosti, 

ktorú si zvolila spoločnosť CCN Castings. 

 

Graf 20: Porovnanie doby obratu krátk. pohľadávok s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie 
podľa účtovnej závierky) 
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skoršiu úhradu svojich záväzkov najmä z dôvodu rizika spojeného s ohrozením dobrého 

mena podniku. Táto situácia je však čiastočne ovplyvnená 4 týždňovou lehotou 

splatnosti vystavených faktúr a z toho vyplývajúcich občasne oneskorených platieb 

dodávateľom. 

 

Graf 21: Porovnanie doby obratu krátk. záväzkov s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 
účtovnej závierky) 

 

4.5.5 Ukazovatele likvidity 

Hodnota bežnej likvidity sa po všetky sledované roky nachádzala na nižšej úrovni ako 

u konkurencie. V druhom roku môžeme vidieť jej mierny pokles, no v nasledujúcom 

roku zachytila mierny rast. POVSTAV ani v jednom roku neprijal bankový úver, ale aj 

tak by sa mal snažiť o rast týchto hodnôt, predovšetkým skoršou úhradou krátkodobých 

záväzkov. 

 

Graf 22: Porovnanie bežnej likvidity s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 
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V rámci pohotovej likvidity dosahuje nepatrne lepšie výsledky, spôsobené 

skutočnosťou, že v roku 2010 a 2011 spoločnosť neevidovala žiadne zásoby, ktoré by 

mohli pohotovú likviditu ovplyvniť. 

 

Graf 23: Porovnanie pohotovej likvidity s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 

 

Okamžitá likvidita už dosahuje lepšie výsledky. V prvom roku vykázala dokonca 

najlepší výsledok s hodnotou 0,9, no v ďalšom roku došlo k poklesu. V roku 2012 opäť 

vzrástla na hodnotu 0,4, ale menším tempom ako u spoločnosti Tristav, ktorej hodnota 

likvidity bola v poslednom roku najvyššia zo všetkých porovnávaných konkurentov. 

 

Graf 24: Porovnanie okamžitej likvidity s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 
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4.5.6 Ukazovatele zadlženosti 

Celková zadlženosť vo všetkých rokoch osciluje okolo hodnoty 90 % a znamená tak 

najhoršie výsledky oproti konkurentom. Zmena nastáva až v roku 2012 kedy sa podarí 

zadlženosť znížiť na úroveň 84% a priblížiť sa tak ku konkurencii. Naďalej je však táto 

hodnota považovaná za rizikovú a a znižovaním cudzích zdrojov by mala do budúcna 

klesať. Je potrebné však zdôrazniť, že tieto výsledky boli ovplyvnené po všetky roky iba 

krátkodobými cudzími zdrojmi. Najlepšie výsledky dosahuje spoločnosť Hladký&Bibiš, 

ktorej zadlženosť sa pohybuje okolo hodnoty 50 %. 

 

Graf 25: Porovnanie celkovej zadlženosti s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 

Naopak bežná zadlženosť, ako pomer krátkodobých cudzích zdrojov ku celkovým 

aktívam znamenala pre podnik najvyššiu zadlženosť medzi konkurenciou. V poslednom 

roku vplyvom zníženia krátkodobých CZ klesla na úroveň 81 %, naďalej však ostala 

nad priemerom ostatných firiem. Dobrou správou bolo, že sa podarilo nastoliť klesajúci 

trend tohto ukazovateľa a v nasledujúcich obdobiach sa dá očakávať podobná úroveň 

oproti konkurencii. 

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2010 2011 2012

Povstav Aktivpro Tristav Hladký&Bibiš

71 
 



 

Graf 26: Porovnanie bežnej zadlženosti s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 

 

Miera zadlženosti v prvých rokoch výrazne rástla. Tento rast bol spôsobený najmä 

počiatočným financovaním spoločnosti v jej začiatkoch cudzími zdrojmi. Avšak hneď 

v ďalšom roku sa podarilo mieru zadlženosti 3 násobne znížiť a priblížiť sa tak ku 

konkurentom. 

 

Graf 267: Porovnanie bežnej zadlženosti s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa účtovnej 
závierky) 
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4.5.7 Prevádzkové ukazovatele 

Nákladovosť výnosov predstavuje finančné zaťaženie 1 eura výnosov nákladmi. Na 

začiatku sledovaného obdobia firma dosahovala priemerné výsledky. No už 

v nasledujúcom roku 2011 sa jej darilo toto zaťaženie znížiť a ostatné dva roky mala 

nákladovosť výnosov najmenšiu spomedzi  konkurentov. Po celú dobu si trend zachoval 

klesajúci charakter. 

 

Graf 278: Porovnanie nákladovosti výnosov s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 
účtovnej závierky) 

 

Na základe grafu č. 26 zaznamenali všetky porovnávané podniky mierny medziročný 

nárast materiálovej náročnosti  výnosov. POVSTAV v prvých dvoch rokoch vykázala 

najvyššie zaťaženie výnosov materiálom a energiami. V roku 2012 však tento 

ukazovateľ klesal vyšším tempom ako u konkurencie a spoločnosť tak zaznamenala 

najnižší výsledok zo všetkých firiem. 
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Graf 29: Porovnanie materiálovej náročnosti výnosov s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie 
podľa účtovnej závierky) 

 

Viazanosť zásob na výnosy určuje, aká časťou zásob je zaťažené 1 euro výnosov. 

V prvých dvoch rokoch bola táto hodnota na úrovni 0 €, pretože podnik nevykazoval 

žiadne zásoby. Zmena nastáva až v roku 2012 kde, toto zaťaženie predstavuje 4 

eurocenty a oproti konkurencii sa jednalo o najlepší dosiahnutý výsledok. 

 

Graf 30: Porovnanie viazanosti zásob na výnosov s konkurenciou (Zdroj: vlastné spracovanie podľa 
účtovnej závierky) 
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5 Odporúčania a návrhy k udržaniu výkonnosti podniku 
Táto časť bakalárskej práce na základe vyššie vypracovanej analýzy podniku vyvodzuje 

návrhy a odporúčania pre udržanie stávajúcej výkonnosti podniku. Počas sledovaného 

obdobia môžeme vidieť, že štruktúra majetku a vývoj niektorých ukazovateľov sa 

ustálil, a môžeme tak odhadovať ich budúci vývoj. Napriek tomu však niektoré 

výsledky finančnej analýzy obsahujú potenciál pre zlepšenie. 

Prvou z oblastí, na ktorú sa treba zamerať predstavuje bežná a pohotová likvidita 

podniku, čo predstavuje riziko ohrozenia solventnosti v dlhšom časovom horizonte. 

Hodnoty oboch problémových ukazovateľov sú v sledovaných rokoch podobné. Ich 

nižší stav oproti odporúčaným hodnotám je do istej miery ovplyvnený záväzkami a 

najmä pohľadávkami pred splatnosťou a po ich úplnej úhrade došlo k miernemu 

zlepšeniu hodnôt. Napriek tejto skutočnosti by mal podnik venovať väčšiu pozornosť 

správe záväzkov a pohľadávok, najmä tlakom na nižšiu dobu splatnosti pohľadávok, 

stanovenie pravidiel pre zasielanie upomienok a ich vymáhanie. Riešením by mohlo byť 

aj navýšenie obežného majetku formou zvýšenia finančnej hotovosti podniku. Naopak 

hodnoty okamžitej likvidity dosahujú výborných hodnôt, čo znamená, že podnik má 

dostatok prostriedkov na úhradu splatných záväzkov a v krátkom časovom horizonte tak 

nie je ohrozená solventnosť a dobré meno podniku. 

Veľmi spätý s likviditou podniku je aj pracovný kapitál.  Ten vo všetkých 3 

sledovaných rokoch dosahuje záporných hodnôt. Príčinou tohto výsledku sú najmä 

vysoké krátkodobé cudzie zdroje, konkrétne záväzky z obchodného styku. Aj cez 

výrazné zlepšenie hodnoty záporného ČPK v roku 2012 však tento stav znamená, že 

dlhodobý kapitál je menší ako dlhodobé aktíva a ktorých časť je tak financovaná 

z krátkodobých zdrojov podniku. Táto situácia znamená porušenie základného princípu 

financovania, a síce financovania dlhodobého majetku dlhodobými zdrojmi. Ohrozená 

je tak najmä jeho platobná schopnosť. Takéto podkapitalizovanie nastáva najmä v čase 

rýchlej expanzie podniku. Jedná sa o tzv. agresívny prístup k financovaniu a ten by mal 

podnik v budúcnosti obmedziť a zamerať sa na financovanie neobežného majetku 

dlhodobými zdrojmi. 

Ďalšiu oblasť pre zlepšenie predstavuje  zadlženosť podniku. Aj napriek medziročnému 

poklesu o 9 % v roku 2012 predstavuje výsledok 84,36 % naďalej vysokú hodnotu a je 
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vyhodnocovaná ako vysoko riziková. Podnik by sa mal snažiť tento výsledok znížiť na 

odporúčaný pomer financovania vlastnými a cudzími zdrojmi na 1:1. Efektívnym 

riešením pre podnik ako znížiť túto úroveň je prostredníctvom zadržania časti zisku 

v prospech navýšenia vlastného kapitálu spoločnosti. Popri raste vlastného kapitálu je 

dôležité aj znižovať hodnotu záväzkov z obchodného styku najmä ich včasnou úhradou 

ale tak, aby spoločnosť naďalej čerpala výhodu prevádzkového úveru. V súvislosti so 

štruktúrou dlhu a uvedeným riešením celkovej zadlženosti tak môžeme na základe 

týchto opatrení očakávať aj zlepšenie hodnôt ukazovateľov bežnej zadlženosti a pomeru 

cudzích zdrojov k vlastnému kapitálu. 

Poslednú časť pre zlepšenie fungovania podniku môžeme odhaliť v ukazovateľoch 

aktivity. Ide najmä o pokles počtu obrátok celkových a stálych aktív. Tento pokles bol 

ovplyvnený v roku 2011 najmä oveľa vyšším nárastom stálych aktív oproti tržbám, 

resp. jeho počiatočná vysoká hodnota bola zapríčinená nízkou úrovňou týchto aktív. 

Napriek tejto skutočnosti je obrátkovosť u oboch ukazovateľov mierne klesajúca, ale 

očakáva sa, postupné ustálenie hodnôt. Tento efekt by mala spoločnosť dovtedy 

minimalizovať najmä snahou o navýšenie tržieb podniku. 
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6 Záver 
Úspešné riadenie podniku je komplexný proces a vyžaduje od manažmentu 

rozhodovanie za neurčitých podmienok. Výsledkom tohto procesu tak nemusí byť vždy 

iba úspešné rozhodnutie. Práve finančná a ekonomická analýza poskytuje riadiacim 

pracovníkom dodatočné informácie, aby bolo riziko neúspechu minimalizované. 

Cieľom bakalárskej práce bolo na základe teoretických poznatkov zhodnotiť výkonnosť 

spoločnosti POVSTAV s. r. o. v rokoch 2010 až 2012,  jeho porovnanie s konkurenciou 

a na základe zistených skutočností určiť odporúčania pre udržanie a zvýšenie 

výkonnosti podniku. 

Prvá časť práce obsahuje spracované teoretické východiská bakalárskej práce. 

Zameriava sa na kvalitu a výber zdrojov dát pre finančnú analýzu, jej používateľov 

a definuje elementárne metódy tejto analýzy. Jedná sa o analýzu absolútnych 

ukazovateľov, rozdielových ukazovateľov a analýzu pomerových ukazovateľov. 

Druhá časť práce oboznamuje čitateľa o stavebnej spoločnosti POVSTAV s. r. o. od jej 

vzniku až po súčasnosť. Zaoberá sa históriou spoločnosti, jej organizačnou štruktúrou, 

informačným systémom podniku a predstavuje pole pôsobnosti spoločnosti. Taktiež sa 

zaoberá analýzou stavebného odvetvia a blízkych konkurentov spoločnosti ako aj 

predstavením významných obchodných partnerov. 

V tretej časti bola na základe uvedených teoretických poznatkov vypracovaná finančná 

analýza spoločnosti. Jedná sa o horizontálnu a vertikálnu analýzu súvahy a výkazu 

ziskov a strát, analýzu rozdielových ukazovateľov a pomerových ukazovateľov, najmä 

ukazovateľov rentability, likvidity, zadlženosti, aktivity a analýzu prevádzkových 

ukazovateľov. Na základe verejne dostupných účtovných výkazov spoločností bola 

vypracovaná komparácia s vybranou konkurenciou 3 stavebných podnikov z oblasti 

pôsobenia analyzovanej spoločnosti zahŕňajúc porovnanie všetkých vypočítaných 

ukazovateľov finančnej analýzy a analýzy súvahy a výkazu ziskov a strát. 

Štvrtá časť práce pozostáva z vypracovania návrhov a odporúčaní pre udržanie súčasnej 

výkonnosti podniku. Určité nedostatky boli zistené v oblasti riadenia likvidity a s tým 

spojených peňažných fondov, zadlženosti a aktivity. Ostatné ukazovatele finančnej 

analýzy vykazovali uspokojivé hodnoty a mali rastúci trend vývoja. 
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Na základe vypracovanej analýzy výkonnosti podniku môžeme zhodnotiť, že 

spoločnosť POVSTAV nemá vážnejšie problémy, ktoré by mohli ohroziť jej budúcu 

existenciu. Príležitostne zistené menej uspokojivé hodnoty jednotlivých ukazovateľov 

najmä v prvom sledovanom roku si možno spojiť s faktom, že išlo o začínajúci podnik 

a v nasledujúcich obdobiach došlo k stabilizácii jednotlivých hodnôt sledovaných 

ukazovateľov. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

SA  stále aktíva 

CA  celkové aktíva 

ČPK  čistý pracovný kapitál 

OA  obežné aktíva 

VK  vlastný kapitál 

CK  cudzí kapitál 

KCZ  krátkodobý cudzí kapitál 

ČPP  čisté pohotové prostriedky 

KFM  krátkodobý finančný majetok 

KZ  krátkodobé záväzky 

ČPM  čistý peňažný majetok 

Zás.  zásoby 

ROA  rentabilita celkových aktív 

ROE  rentabilita vlastných aktív 

ROS  rentabilita tržieb 

ROCE  rentabilita dlhodobých zdrojov 

VH  výsledok hospodárenia 

OP  opravné položky 

DM  dlhodobý majetok 

Mat.  materiál 

HČ  hospodárska činnosť 
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VH p. z. výsledok hospodárenia po zdanení 

T  tržby 

n. ú.  nákladové úroky 

DZ  dlhodobé zdroje 

BL  bežná likvidita 

PL  pohotová likvidita 

OL  okamžitá likvidita 

KBÚ  krátkodobé bankové úvery 

CZ  cudzie zdroje 

D. záv.  dlhodobé záväzky 

KFV  krátkodobé finančné výpomoci 

DSD  doba splácania dlhu 

O CA  obrátkovosť celkových aktív 

O SA  obrátkovosť stálych aktív 

O Z  obrátkovosť zásob 

DOZÁS doba obratu zásob 

DOKP  doba obratu krátkodobých pohľadávok 

DOKZ doba obratu krátkodobých záväzkov 

Z  zásoby 

V  výnosy 

N  náklady 
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Prílohy 

Príloha 1: Súvaha spoločnosti POVSTAV za obdobie 2010 – 2012 

 
AKTIVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU MAJETOK 001 89 136 251 591 219 158 
A Neobežný majetok 002 8 175 76 760 67 894 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 0 0 0 
1 Aktivované náklady na vývoj 005       
2 Softvér 006       
3 Oceniteľné práva 007       
4 Goodwill 008       
5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 009       
6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 010       
7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 011       
A. II. Dlhodobý hmotný majetok 012 8 175 76 760 67 894 
1 Pozemky 013   40 000 40 000 
2 Stavby 014       
3 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 015 8 175 36 760 25 236 
4 Pestovateľské celky trvalých porastov 016       
5 Základné stádo a ťažné zvieratá 017       
6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018       
7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 019       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020       
9 Opravná položka k nadobudnutému majetku 021       
A. III. Dlhodobý finančný majetok 022 0 0 0 
1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej učt. jednotke 023       
2 Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podst. vplyvom 024       
3 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 025       
4 Pôžičky učtovnej jednotky v konsolidovanom celku 026       
5 Ostatný dlhodobý finančný majetok 027       
6 Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 028       
7 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 029       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 030       
B. Obežný majetok 031 80 867 174 468 150 013 
B. I. Zásoby 032 0 0 14 774 
1 Materiál 033 0 0 14 774 
2 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 034       
3 Výrobky 035       
4 Zvieratá 036       
5 Tovar 037       
6 Poskytnuté preddavky na zásoby 038       
B. II. Dlhodobé pohľadávky 039 0 8 0 
1 Pohľadávky z obchodného styku 040   8   
2 Čistá hodnota zákazky 041       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 042       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 043       
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5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 044       
6 Iné pohľadávky 045       
7 Odložená daňová pohľadávka 046       
B. III. Krátkodobé pohľadávky 047 8 248 148 796 59 243 
1 Pohľadávky z obchodného styku 048 8 248 148 796 46 309 
2 Čistá hodnota zákazky 049       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 050       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 051       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 052       
6 Sociálne poistenie 053       
7 Daňové pohľadávky a dotácie 054     12 934 
8 Iné pohľadávky 055       
B. IV. Finančné účty 056 72 619 25 664 75 996 
1 Peniaze 057 13 826 56 32 030 
2 Účty v bankách 058 58 793 25 608 43 966 
3 Účty v bankách s dobou viazanosti  dlhšou ako 1 rok 059       
4 Krátkodobý finančný majetok 060       
5 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 061       
C. I. Časové rozlíšenie 062 94 363 1 251 
1 Náklady budúcich období dlhodobé 063       
2 Náklady budúcich období krátkodobé 064 94 363 1 251 
3 Príjmy budúcich období dlhodobé 065       
4 Príjmy budúcich období krátkodobé 066       
 

 
PASÍVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 067 89 136 251 591 219 158 
A. Vlastné imanie 068 8 457 15 529 34 277 
A. I. Základné imanie súčet 069 7 000 7 000 7 000 
1 Základné imanie 070 7 000 7 000 7 000 
2 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 071       
3 Zmena základného imania 072       
4 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 073       
A. II. Kapitálové fondy 074 0 0 0 
1 Emisné ážio 075       
2 Ostatné kapitálové fondy 076       
3 Zákonný rezervný fond (nedelitelný fond) z kap. Vkladov 077       
4 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 078       
5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 079       
6 Oceňovacie rozdiely  z precenenia pri zlúčení, splynutí a roz. 080       
A. III. Fondy zo zisku 081       
1 Zákonný rezervný fond 082       
2 Nedeliteľný fond 083       
3 Štatutárne fondy a ostatné fondy 084       
A. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 085 347 1 457 8 529 
1 Nerozdelený zisk minulých rokov 086 347 1 457 8 529 
2 Neuhradená strata minulých rokov 087       
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A. V. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení 088 1 100 7 072 18 748 
B. Záväzky 089 80 679 236 062 184 881 
B. I. Rezervy súčet 090 0 0 0 
1 Rezervy zákonné dlhodobé 091       
2 Rezervy zákonné krátkodobé 092       
3 Ostatné dlhodobé rezervy 093       
4 Ostatné krátkodobé rezervy 094       
B. II. Dlhodobé záväzky 095 0 1 100 6 844 
1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 096       
2 Čistá hodnota zákazky 097       
3 Dlhodobé nevyfakturované dodávky 098       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 099       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 100       
6 Dlhodobé prijaté preddavky 101       
7 Dlhodobé zmenky na úhradu 102       
8 Vydané dlhopisy 103       
9 Záväzky zo sociálneho fondu 104       
10 Ostatné dlhodobé záväzky 105     6 844 
11 Odložený daňový záväzok 106       
B. III. Krátkodobé záväzky 107 80 679 236 062 178 037 
1 Záväzky z obchodného styku 108 6 514 180 167 168 534 
2 Čistá hodnota zákazky 109       
3 Nevyfakturované dodávky 110       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 111       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 112       
6 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 113 70 000 47 800 7 800 
7 Záväzky voči zamestnancom 114     1 186 
8 Záväzky zo sociálneho poistenia 115     23 
9 Daňové záväzky a dotácie 116 4 165 7 888 494 
10 Ostatné záväzky 117   207   
11 Krátkodobé finančné výpomoci 118       
B. IV. Bankové úvery 119 0 0 0 
1 Bankové úvery dlhodobé 120       
2 Bežné bankové úvery 121       
C. I. Časové rozlíšenie 122 0 0 0 
1 Výdavky budúcich období dlhodobé 123       
1 Výdavky budúcich období krátkodobé 124       
3 Výnosy budúcich období dlhodobé 125       
4 Výnosy budúcich období krátkodobé 126       
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Príloha 2: Výkaz ziskov a strát spoločnosti POVSTAV za obdobie 2010 – 2012 

 
POLOŽKA č.r. 2010 2011 2012 

I. Tržby z predaja tovaru 1       
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2       
+ Obchodná marža 3 0 0 0 
II. Výroba 4 265 723 493 595 402 404 
II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 265 723  493 595  402 404  
II. 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6       
II. 3.   Aktivácia 7       
B. Výrobná spotreba 8 263 807 470 937 360 580 
B. 1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 174 124  352 931  159 684  
B. 2. Služby 10 89 683  118 006  200 896  
+ Pridaná hodnota 11 1 916 22 658 41 824 
C. Osobné náklady 12 0 0 7 496 
C. 1. Mzdové náklady 13     7 251  
C. 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14       
C. 3. Náklady na sociálne poistenie 15     245  
C. 4. Sociálne náklady 16       
D. Dane a poplatky 17   920  712  
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 18 174  11 386  12 958  
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19     10 833 
F Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 20     9 168 
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21       
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22     91 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23   1 002 3 116 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24       
G. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25       
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 1 741 9 350 19 298 
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27       
J. Predané cenné papiere a podiely 28       
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 0 0 0 

1 Výnosy z cen. papierov a pod. v dcér. učt. jed. a v spol. s podst. vpl. 30       
2 Výnosy z ostatných dlhodových cenných papierov a podielov 31       
3 Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33       
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34       
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z der. operácií 35       
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na der. operácie 36       
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37       
X Výnosové úroky 38 74 61 66 
N. Nákladové úroky 39       
L. Kurzové zisky 40       
O. Kurzové straty 41       
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42       
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 194  429  611  
XIII. Prevod finančných výnosov 44       
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R. Prevod finančných nákladov 45       
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 -120 -368 -545 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 1 621 8 982 18 753 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 511 1 910   

1 splatná 49 511 1 910   
2 odložená 50       

     ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 1 110 7 072 18 753 
XIV. Mimoriadne výnosy 52       
T. Mimoriadne náklady 53     5 
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 54 0 0 -5 
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55       

1 splatná 56       
2 odložená 57       

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 0 0 -5 
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 1 621 8 982 18 748 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60       
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením 61 1 110 7 072 18 748 
 

Príloha 3: Cash flow spoločnosti POVSTAV za obdobie 2010 – 2012 

 
    2010 2011 2012 

1. P. Stav penažných prostriedkov na zaciatku úct. obdobia 400 72 544,63 25 663,93 
2. A. Cistý penažný tok z bežnej a mimoriadnej cinnosti 80 394,00 34 683,42 82 895,97 
3. Z. Úctovný hosp. výsledok za úct. jednotku ako celok (+/-) 1 110,00 7 071,90 18 748,07 
4. A.1. Úpravy o nepenažné operácie 80,06 11 117,06 10 403,75 
5. A.1.1. Odpisy stálych aktív 174 11 386,00 12 958,17 
6. A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadobud. majetku (+/-) 0 0 0 
7. A.1.3. Zmena zostatkov rezerv 0 0 0 

8. A.1.4. Zmena zostatkov cas. rozlíšenia nákl., výn. a dohad. úctov (+/-
) -94 -268,94 -888,85 

9. A.1.5. Zmena zostatkov opravných položiek k stálym aktívam  (+/-) 0 0 0 
10. A.1.6. Zisk ( strata) z predaja stálych aktív (-/+) 0 0 -1 665,57 
11. A.1.7. Zúctovanie ocenovacích rozdielov z kapitálových účastín       
12. A.2. Úpravy obežných aktív 80 313,94 16 494,46 53 744,15 
13. A.2.1. Zmena stavu pohladávok (-/+) -94 176,17 -136 834,64 95 101,55 
14. A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-) 174 377,64 153 122,63 -41 478,56 
15. A.2.3. Zmena stavu zásob (+/-) 112,47 206,47 121,16 
16. A.2.4. Zmena stavu krátkodobého financného majetku (+/-) 0 0 0 
17. B. Investicná cinnost -8175 39 970,76 -2 426,42 
18. B.1. Obstaranie stálych aktív -8175 -39 970,76 -13 259,75 
19. B.1.1. Obstaranie hmotného investicného majetku (- -8175 -39 970,76 -13 259,75 
20. B.1.2. Obstaranie nehmotného investicného majetku (-) 0 0 0 
21. B.1.3. Obstaranie financných investícií (-) 0 0 0 
22. B.2. Výnosy z predaja aktív 0 0 10 833,33 
23. B.2.1. Výnosy z predaja hmotného a nehm. investicného majetku (+) 0 0 10 833,33 
24. B.2.2. Výnosy z predaja financných investícií (+) 0 0 0 
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25. B.3. Komplexný prenájom 0 0 0 
26.  B.3.1. Úhrada pohladávok z komplexného prenájmu (+)  0 0 0 
27. B.3.2.  Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu (-)  0 0 0 
28. C. Financná cinnost 0 0 6 844,25 
29. C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov 0 0 6 844,25 
30. C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+) 0 0 0 
31. C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-) 0 0 0 
32. C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+) 0 0 0 
33. C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-) 0 0 0 
34. C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+) 0 0 6 844,25 
35. C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-) 0 0 0 
36. C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných op erácií 0 0 0 
37. C.2.1. Upísanie cenných papierov a úcastín (+) 0 0 0 
38. C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+) 0 0 0 

39. C.2.3. Penažné dary a dotácie, prípadne dary v podobe pohl adávok a 
krátkodobého financného majetku 0 0 0 

40. C.2.4.  Kapitalizácia záväzkov (+)  0 0 0 
41. C.2.5.  Úhrada straty spolocníkmi (+)  0 0 0 

42. C.2.6
. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-) 0 0 0 

43. C.2.7.  Vyplatenie vlastného imania spolocníkovi (-)  0 0 0 
44. C.2.8.  Odpis vlastných akcií (-)  0 0 0 
45. C.2.9. Iné zmeny 0 0 0 
46. D. Rozdiel (R - P - A - B - C) (+/-) 1 110,00 7 071,90 18 748,07 
47. R. Stav penažných prostriedkov na konci úct. obdobia 72 619,00 74 329,19 131 725,80 
 

Príloha 4: Súvaha spoločnosti Aktiv pro za obdobie 2010 – 2012 

 
AKTIVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU MAJETOK 001 227 092 207 101 222 409 
A Neobežný majetok 002 87 029 102 331 73 376 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 0 0 0 
1 Aktivované náklady na vývoj 005       
2 Softvér 006       
3 Oceniteľné práva 007       
4 Goodwill 008       
5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 009       
6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 010       
7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 011       
A. II. Dlhodobý hmotný majetok 012 87 029 102 331 73 376 
1 Pozemky 013 13 680 13 679 13 679 
2 Stavby 014 25 701 24 329 22 920 
3 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 015 47 172 63 581 36 035 
4 Pestovateľské celky trvalých porastov 016       
5 Základné stádo a ťažné zvieratá 017       
6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018       
7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 019 476 742 742 
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8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020       
9 Opravná položka k nadobudnutému majetku 021       
A. 
III. Dlhodobý finančný majetok 022 0 0 0 
1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej učt. jednotke 023       
2 Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podst. vplyvom 024       
3 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 025       
4 Pôžičky učtovnej jednotky v konsolidovanom celku 026       
5 Ostatný dlhodobý finančný majetok 027       
6 Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 028       
7 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 029       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 030       
B. Obežný majetok 031 139 035 94 110 138 806 
B. I. Zásoby 032 25 427 38 668 26 857 
1 Materiál 033 26 222 38 668 21 956 
2 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 034     4 901 
3 Výrobky 035       
4 Zvieratá 036       
5 Tovar 037       
6 Poskytnuté preddavky na zásoby 038 -795     
B. II. Dlhodobé pohľadávky 039 0 0 0 
1 Pohľadávky z obchodného styku 040   8   
2 Čistá hodnota zákazky 041       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 042       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 043       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 044       
6 Iné pohľadávky 045       
7 Odložená daňová pohľadávka 046       
B. 
III. Krátkodobé pohľadávky 047 120 222 115 405 124 340 
1 Pohľadávky z obchodného styku 048 120 222 109 013 79 231 
2 Čistá hodnota zákazky 049       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 050       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 051       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 052     45 000 
6 Sociálne poistenie 053       
7 Daňové pohľadávky a dotácie 054   6 392 109 
8 Iné pohľadávky 055       
B. 
IV. Finančné účty 056 -6 614 -59 963 -12 391 
1 Peniaze 057 11 299 5 166 17 821 
2 Účty v bankách 058 -17 913 -65 129 -30 212 
3 Účty v bankách s dobou viazanosti  dlhšou ako 1 rok 059       
4 Krátkodobý finančný majetok 060       
5 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 061       
C. I. Časové rozlíšenie 062 1 028 10 660 10 277 
1 Náklady budúcich období dlhodobé 063       
2 Náklady budúcich období krátkodobé 064 1 028 10 660 10 277 
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3 Príjmy budúcich období dlhodobé 065       
4 Príjmy budúcich období krátkodobé 066       
 

 
PASÍVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 067 227 092 207 101 222 409 
A. Vlastné imanie 068 53 123 35 468 36 131 
A. I. Základné imanie súčet 069 6 971 6 971 6 971 
1 Základné imanie 070 6 971 6 971 6 971 
2 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 071       
3 Zmena základného imania 072       
4 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 073       
A. II. Kapitálové fondy 074 0 0 0 
1 Emisné ážio 075       
2 Ostatné kapitálové fondy 076       
3 Zákonný rezervný fond (nedelitelný fond) z kap. Vkladov 077       
4 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 078       
5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 079       
6 Oceňovacie rozdiely  z precenenia pri zlúčení, splynutí a roz. 080       
A. 
III. Fondy zo zisku 081 348 349 348 
1 Zákonný rezervný fond 082 348 349 348 
2 Nedeliteľný fond 083       
3 Štatutárne fondy a ostatné fondy 084       
A. 
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 085 28 377 45 804 28 148 
1 Nerozdelený zisk minulých rokov 086 28 377 45 804 45 804 
2 Neuhradená strata minulých rokov 087     -17 656 
A. V. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení 088 17 427 -17 656 664 
B. Záväzky 089 173 969 171 633 186 278 
B. I. Rezervy súčet 090 419 0 344 
1 Rezervy zákonné dlhodobé 091       
2 Rezervy zákonné krátkodobé 092       
3 Ostatné dlhodobé rezervy 093       
4 Ostatné krátkodobé rezervy 094 419   344 
B. II. Dlhodobé záväzky 095 36 755 51 377 32 327 
1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 096 12 519 10 411 9 211 
2 Čistá hodnota zákazky 097       
3 Dlhodobé nevyfakturované dodávky 098       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 099       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 100       
6 Dlhodobé prijaté preddavky 101       
7 Dlhodobé zmenky na úhradu 102       
8 Vydané dlhopisy 103       
9 Záväzky zo sociálneho fondu 104 37 37 37 
10 Ostatné dlhodobé záväzky 105 24 199   6 844 
11 Odložený daňový záväzok 106       
B. Krátkodobé záväzky 107 106 240 94 868 134 060 
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III. 

1 Záväzky z obchodného styku 108 69 140 67 121 119 100 
2 Čistá hodnota zákazky 109       
3 Nevyfakturované dodávky 110       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 111       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 112       
6 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 113 23 416 23 416   
7 Záväzky voči zamestnancom 114 260 1 022 750 
8 Záväzky zo sociálneho poistenia 115 101 556 619 
9 Daňové záväzky a dotácie 116 13 323 2 752 13 590 
10 Ostatné záväzky 117   1 1 
11 Krátkodobé finančné výpomoci 118       
B. 
IV. Bankové úvery 119 30 555 25 044 19 891 
1 Bankové úvery dlhodobé 120 30 555 25 044 19 891 
2 Bežné bankové úvery 121       
C. I. Časové rozlíšenie 122 0 0 0 
1 Výdavky budúcich období dlhodobé 123       
1 Výdavky budúcich období krátkodobé 124       
3 Výnosy budúcich období dlhodobé 125       
4 Výnosy budúcich období krátkodobé 126       
 

Príloha 5: Výkaz ziskov a strát spoločnosti Aktiv pro za obdobie 2010 – 2012 

 
POLOŽKA č.r. 2010 2011 2012 

I. Tržby z predaja tovaru 1       
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2     20  
+ Obchodná marža 3 0 0 -20 
II. Výroba 4 696 205 574 873 546 610 
II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 696 205  574 873  546 610  
II. 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6       
II. 3.   Aktivácia 7       
B. Výrobná spotreba 8 633 124 540 714 491 455 
B. 1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 385 689  382 725  285 501  
B. 2. Služby 10 247 435  157 989  205 954  
+ Pridaná hodnota 11 63 081 34 159 55 135 
C. Osobné náklady 12 4 635 13 004 11 164 
C. 1. Mzdové náklady 13 3 808  10 039  8 494  
C. 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14       
C. 3. Náklady na sociálne poistenie 15 827  2 965  2 670  
C. 4. Sociálne náklady 16       
D. Dane a poplatky 17 1 953  1 756  1 392  
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 18 35 897  40 240  28 955  
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 22 021 27 769 775 
F Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 20 5 134 10 093 389 
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21       
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IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22   1 000   
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 765 1 852 850 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24       
G. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25       
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 36 718 -4 017 13 160 
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27       
J. Predané cenné papiere a podiely 28       
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 0 0 0 

1 Výnosy z cenn. pap. a podielov v dcér. učt. jed. a v spol. s podst. vpl. 30       
2 Výnosy z ostatných dlhodových cenných papierov a podielov 31       
3 Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33       
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34       
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z der. operácií 35       
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na der. operácie 36       
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37       
X Výnosové úroky 38 2 1   
N. Nákladové úroky 39 8 022 9 865 11 025 
L. Kurzové zisky 40     477 
O. Kurzové straty 41     1 002 
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42       
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 1 223  1 149  842  
XIII. Prevod finančných výnosov 44       
R. Prevod finančných nákladov 45       
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 -9 243 -11 013 -12 392 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 27 475 -15 030 768 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 5 366   2 015 

1 splatná 49 5 366   2 015 
2 odložená 50       

     
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 22 109 -15 030 -1 247 
XIV. Mimoriadne výnosy 52   2 331 9 016 
T. Mimoriadne náklady 53 4 682 4 957 7 105 
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 54 -4 682 -2 626 1 911 
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55       

1 splatná 56       
2 odložená 57       

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 -4 682 -2 626 1 911 
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 22 793 -17 656 2 679 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60       
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením 61 17 427 -17 656 664 
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Príloha 6: Súvaha spoločnosti Tristav plus za obdobie 2010 – 2012 

 
AKTIVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU MAJETOK 001 116 917 72 599 40 769 
A Neobežný majetok 002 5 489 4 586 4 226 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 0 0 0 
1 Aktivované náklady na vývoj 005       
2 Softvér 006       
3 Oceniteľné práva 007       
4 Goodwill 008       
5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 009       
6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 010       
7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 011       
A. II. Dlhodobý hmotný majetok 012 5 489 4 586 4 226 
1 Pozemky 013       
2 Stavby 014       
3 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 015 -3 502 -4 405   
4 Pestovateľské celky trvalých porastov 016       
5 Základné stádo a ťažné zvieratá 017       
6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018 8 991 8 991 4 226 
7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 019       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020       
9 Opravná položka k nadobudnutému majetku 021       
A. 
III. Dlhodobý finančný majetok 022 0 0 0 
1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej učt. jednotke 023       
2 Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podst. vplyvom 024       
3 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 025       
4 Pôžičky učtovnej jednotky v konsolidovanom celku 026       
5 Ostatný dlhodobý finančný majetok 027       
6 Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 028       
7 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 029       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 030       
B. Obežný majetok 031 111 428 68 013 36 543 
B. I. Zásoby 032 0 0 0 
1 Materiál 033 0 0 0 
2 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 034       
3 Výrobky 035       
4 Zvieratá 036       
5 Tovar 037       
6 Poskytnuté preddavky na zásoby 038       
B. II. Dlhodobé pohľadávky 039 0 0 0 
1 Pohľadávky z obchodného styku 040       
2 Čistá hodnota zákazky 041       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 042       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 043       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 044       
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6 Iné pohľadávky 045       
7 Odložená daňová pohľadávka 046       
B. 
III. Krátkodobé pohľadávky 047 111 406 67 179 22 476 
1 Pohľadávky z obchodného styku 048 111 381 67 092 22 463 
2 Čistá hodnota zákazky 049       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 050       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 051       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 052       
6 Sociálne poistenie 053       
7 Daňové pohľadávky a dotácie 054       
8 Iné pohľadávky 055 25 87 13 
B. 
IV. Finančné účty 056 22 834 14 067 
1 Peniaze 057 19 820 14 021 
2 Účty v bankách 058 3 14 46 
3 Účty v bankách s dobou viazanosti  dlhšou ako 1 rok 059       
4 Krátkodobý finančný majetok 060       
5 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 061       
C. I. Časové rozlíšenie 062 0 0 0 
1 Náklady budúcich období dlhodobé 063       
2 Náklady budúcich období krátkodobé 064       
3 Príjmy budúcich období dlhodobé 065       
4 Príjmy budúcich období krátkodobé 066       
 

 
PASÍVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 067 116 917 72 599 40 769 
A. Vlastné imanie 068 23 655 23 941 25 131 
A. I. Základné imanie súčet 069 6 971 6 971 6 971 
1 Základné imanie 070 6 971 6 971 6 971 
2 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 071       
3 Zmena základného imania 072       
4 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 073       
A. II. Kapitálové fondy 074 0 0 0 
1 Emisné ážio 075       
2 Ostatné kapitálové fondy 076       
3 Zákonný rezervný fond (nedelitelný fond) z kap. Vkladov 077       
4 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 078       
5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 079       
6 Oceňovacie rozdiely  z precenenia pri zlúčení, splynutí a roz. 080       
A. 
III. Fondy zo zisku 081       
1 Zákonný rezervný fond 082       
2 Nedeliteľný fond 083       
3 Štatutárne fondy a ostatné fondy 084       
A. 
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 085 16 614 16 618 16 967 
1 Nerozdelený zisk minulých rokov 086 16 614 16 618 16 967 
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2 Neuhradená strata minulých rokov 087       
A. V. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení 088 4 352 1 193 
B. Záväzky 089 93 328 48 658 15 638 
B. I. Rezervy súčet 090 0 0 0 
1 Rezervy zákonné dlhodobé 091       
2 Rezervy zákonné krátkodobé 092       
3 Ostatné dlhodobé rezervy 093       
4 Ostatné krátkodobé rezervy 094       
B. II. Dlhodobé záväzky 095 2 061 3 115 3 251 
1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 096       
2 Čistá hodnota zákazky 097       
3 Dlhodobé nevyfakturované dodávky 098       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 099       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 100       
6 Dlhodobé prijaté preddavky 101       
7 Dlhodobé zmenky na úhradu 102       
8 Vydané dlhopisy 103       
9 Záväzky zo sociálneho fondu 104 2 061 3 115 3 251 
10 Ostatné dlhodobé záväzky 105       
11 Odložený daňový záväzok 106       
B. 
III. Krátkodobé záväzky 107 77 115 20 968 -28 110 
1 Záväzky z obchodného styku 108 85 404 4 671 3 284 
2 Čistá hodnota zákazky 109       
3 Nevyfakturované dodávky 110       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 111       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 112       
6 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 113 70 000 7 365 -30 000 
7 Záväzky voči zamestnancom 114 1 321     
8 Záväzky zo sociálneho poistenia 115 689 687   
9 Daňové záväzky a dotácie 116 -10 299 8 245 -1 394 
10 Ostatné záväzky 117   207   
11 Krátkodobé finančné výpomoci 118       
B. 
IV. Bankové úvery 119 14 152 24 575 40 497 
1 Bankové úvery dlhodobé 120       
2 Bežné bankové úvery 121 14 152 24 575 40 497 
C. I. Časové rozlíšenie 122 0 0 0 
1 Výdavky budúcich období dlhodobé 123       
1 Výdavky budúcich období krátkodobé 124       
3 Výnosy budúcich období dlhodobé 125       
4 Výnosy budúcich období krátkodobé 126       
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Príloha 7: Výkaz ziskov a strát spoločnosti Tristav plus za obdobie 2010 – 2012 

 
POLOŽKA č.r. 2010 2011 2012 

I. Tržby z predaja tovaru 1       
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2       
+ Obchodná marža 3 0 0 0 
II. Výroba 4 741 238 284 561 125 306 
II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 741 238  284 561  125 306  
II. 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6       
II. 3.   Aktivácia 7       
B. Výrobná spotreba 8 673 024 252 019 112 538 
B. 1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 275 735  133 167  59 971  
B. 2. Služby 10 397 289  118 852  52 567  
+ Pridaná hodnota 11 68 214 32 542 12 768 
C. Osobné náklady 12 21 670 24 647 2 962 
C. 1. Mzdové náklady 13 16 067  17 563  2 091  
C. 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14       
C. 3. Náklady na sociálne poistenie 15 4 754  6 030  736  
C. 4. Sociálne náklady 16 849 1 054 135 
D. Dane a poplatky 17 4 714  3 929  3 744  
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 18 39 614  903  360  
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19       
F Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 20       
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21       
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22       
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23   4   
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24       
G. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25       
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 2 216 3 059 5 702 
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27       
J. Predané cenné papiere a podiely 28       
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 0 0 0 

1 Výnosy z cenn. pap.a podielov v dcér. učt. jed. a v spol. s podst. vpl. 30       
2 Výnosy z ostatných dlhodových cenných papierov a podielov 31       
3 Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33       
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34       
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z der.operácií 35       
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na der.operácie 36       
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37       
X Výnosové úroky 38 14     
N. Nákladové úroky 39 1 755 2 394 4 011 
L. Kurzové zisky 40       
O. Kurzové straty 41       
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42       
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 405  230  402  
XIII. Prevod finančných výnosov 44       
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R. Prevod finančných nákladov 45       
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 -2 146 -2 624 -4 413 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 70 435 1 289 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 66 87 96 

1 splatná 49 66 87 96 
2 odložená 50       

     
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 4 348 1 193 
XIV. Mimoriadne výnosy 52       
T. Mimoriadne náklady 53       
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 54 0 0 0 
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55       

1 splatná 56       
2 odložená 57       

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 0 0 0 
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 70 435 1 289 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60       
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením 61 4 348 1 193 
 

Príloha 8: Súvaha spoločnosti Hladký&Bibiš za obdobie 2010 – 2012 

 
AKTIVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU MAJETOK 001 287 157 257 875 182 540 
A Neobežný majetok 002 39 340 30 813 16 675 
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 0 0 0 
1 Aktivované náklady na vývoj 005       
2 Softvér 006       
3 Oceniteľné práva 007       
4 Goodwill 008       
5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 009       
6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 010       
7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 011       
A. II. Dlhodobý hmotný majetok 012 39 340 30 813 16 675 
1 Pozemky 013       
2 Stavby 014       
3 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 015 39 340 30 813 16 675 
4 Pestovateľské celky trvalých porastov 016       
5 Základné stádo a ťažné zvieratá 017       
6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018       
7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 019       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020       
9 Opravná položka k nadobudnutému majetku 021       
A. 
III. Dlhodobý finančný majetok 022 0 0 0 
1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej učt. jednotke 023       
2 Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podst. vplyvom 024       
3 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 025       
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4 Pôžičky učtovnej jednotky v konsolidovanom celku 026       
5 Ostatný dlhodobý finančný majetok 027       
6 Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 028       
7 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 029       
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 030       
B. Obežný majetok 031 243 150 224 871 161 171 
B. I. Zásoby 032 11 679 0 29 224 
1 Materiál 033     29 224 
2 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 034 11 679     
3 Výrobky 035       
4 Zvieratá 036       
5 Tovar 037       
6 Poskytnuté preddavky na zásoby 038       
B. II. Dlhodobé pohľadávky 039 0 0 0 
1 Pohľadávky z obchodného styku 040       
2 Čistá hodnota zákazky 041       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 042       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 043       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 044       
6 Iné pohľadávky 045       
7 Odložená daňová pohľadávka 046       
B. 
III. Krátkodobé pohľadávky 047 148 152 67 145 46 150 
1 Pohľadávky z obchodného styku 048 143 580 67 145 46 150 
2 Čistá hodnota zákazky 049       
3 Pohľadávky voči dcér.učt. jednotke a mater. učt. jednotke 050       
4 Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 051       
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 052       
6 Sociálne poistenie 053       
7 Daňové pohľadávky a dotácie 054 4 572     
8 Iné pohľadávky 055       
B. 
IV. Finančné účty 056 83 319 157 726 85 797 
1 Peniaze 057 1 376 20 737 1 295 
2 Účty v bankách 058 49 918 136 989 84 502 
3 Účty v bankách s dobou viazanosti  dlhšou ako 1 rok 059 32 025     
4 Krátkodobý finančný majetok 060       
5 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 061       
C. I. Časové rozlíšenie 062 4 667 2 191 4 694 
1 Náklady budúcich období dlhodobé 063       
2 Náklady budúcich období krátkodobé 064 4 667 2 191 4 694 
3 Príjmy budúcich období dlhodobé 065       
4 Príjmy budúcich období krátkodobé 066       
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PASÍVA č.r. 2010 2011 2012 

  SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 067 287 157 257 875 182 540 
A. Vlastné imanie 068 141 434 141 762 88 002 
A. I. Základné imanie súčet 069 6 639 6 639 6 639 
1 Základné imanie 070 6 639 6 639 6 639 
2 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 071       
3 Zmena základného imania 072       
4 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 073       
A. II. Kapitálové fondy 074 21 549 21 549 21 549 
1 Emisné ážio 075       
2 Ostatné kapitálové fondy 076 21 549 21 549 21 549 
3 Zákonný rezervný fond (nedelitelný fond) z kap. Vkladov 077       
4 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 078       
5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 079       
6 Oceňovacie rozdiely  z precenenia pri zlúčení, splynutí a roz. 080       
A. 
III. Fondy zo zisku 081 664 664 664 
1 Zákonný rezervný fond 082 664 664 664 
2 Nedeliteľný fond 083       
3 Štatutárne fondy a ostatné fondy 084       
A. 
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 085 112 110 112 110 98 773 
1 Nerozdelený zisk minulých rokov 086 112 110 112 110 98 773 
2 Neuhradená strata minulých rokov 087       
A. V. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení 088 472 800 -39 623 
B. Záväzky 089 145 723 116 113 94 538 
B. I. Rezervy súčet 090 398 3 945 3 986 
1 Rezervy zákonné dlhodobé 091       
2 Rezervy zákonné krátkodobé 092 398 3 945 3 986 
3 Ostatné dlhodobé rezervy 093       
4 Ostatné krátkodobé rezervy 094       
B. II. Dlhodobé záväzky 095 37 41 36 
1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku 096       
2 Čistá hodnota zákazky 097       
3 Dlhodobé nevyfakturované dodávky 098       
4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 099       
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 100       
6 Dlhodobé prijaté preddavky 101       
7 Dlhodobé zmenky na úhradu 102       
8 Vydané dlhopisy 103       
9 Záväzky zo sociálneho fondu 104 37 41 36 
10 Ostatné dlhodobé záväzky 105       
11 Odložený daňový záväzok 106       
B. 
III. Krátkodobé záväzky 107 145 288 112 127 90 516 
1 Záväzky z obchodného styku 108 74 174 43 012 15 396 
2 Čistá hodnota zákazky 109       
3 Nevyfakturované dodávky 110 167 61 15 
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4 Dlhodobé záväzky voči dcér. učt. jed. a mater. učt. jed. 111   27 952 27 952 
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 112       
6 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 113 61 291 22 298 32 298 
7 Záväzky voči zamestnancom 114 3 391 2 638 2 530 
8 Záväzky zo sociálneho poistenia 115 2 365 4 363 3 612 
9 Daňové záväzky a dotácie 116 680 7 465 5 088 
10 Ostatné záväzky 117 3 220 4 338 3 625 
11 Krátkodobé finančné výpomoci 118       
B. 
IV. Bankové úvery 119 0 0 0 
1 Bankové úvery dlhodobé 120       
2 Bežné bankové úvery 121       
C. I. Časové rozlíšenie 122 0 0 0 
1 Výdavky budúcich období dlhodobé 123       
1 Výdavky budúcich období krátkodobé 124       
3 Výnosy budúcich období dlhodobé 125       
4 Výnosy budúcich období krátkodobé 126       
 

Príloha 9: Výkaz ziskov a strát spoločnosti Hladký&Bibiš za obdobie 2010 – 2012 

 
POLOŽKA č.r. 2010 2011 2012 

I. Tržby z predaja tovaru 1       
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2       
+ Obchodná marža 3 0 0 0 
II. Výroba 4 1 125 001 1 098 145 587 635 
II. 1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 1 178 189  1 109 824  585 063  
II. 2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 -53 188 -11 679   
II. 3.   Aktivácia 7     2 572 
B. Výrobná spotreba 8 1 003 854 938 905 472 610 
B. 1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 510 293  566 940  250 979  
B. 2. Služby 10 493 561  371 965  221 631  
+ Pridaná hodnota 11 121 147 159 240 115 025 
C. Osobné náklady 12 90 330 139 898 146 410 
C. 1. Mzdové náklady 13 63 377  101 032  106 999  
C. 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14       
C. 3. Náklady na sociálne poistenie 15 23 943  35 191  37 499  
C. 4. Sociálne náklady 16 3 010 3 675 1 912 
D. Dane a poplatky 17 2 619  2 058  1 986  
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 18 19 340  8 528  1 874  
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19   100   
F Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 20       
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21       
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 560 47 2 377 
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 8 087 6 446 174 
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24       
G. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25       
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* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 1 331 2 457 -33 024 
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27       
J. Predané cenné papiere a podiely 28       
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29 0 0 0 

1 Výnosy z cen. pap. a podielov v dcér. učt. jed. a v spol. s podst. vpl. 30       
2 Výnosy z ostatných dlhodových cenných papierov a podielov 31       
3 Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33       
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34       
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z der. operácií 35       
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na der. operácie 36       
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37       
X Výnosové úroky 38 67 105 145 
N. Nákladové úroky 39 1 079 98 37 
L. Kurzové zisky 40       
O. Kurzové straty 41       
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42       
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 2 218  2 076  6 662  
XIII. Prevod finančných výnosov 44       
R. Prevod finančných nákladov 45       
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46 -3 230 -2 069 -6 554 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47 -1 899 388 -39 596 
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 441 210 27 

1 splatná 49 441 210 27 
2 odložená 50       

     
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51 -2 340 178 -39 623 
XIV. Mimoriadne výnosy 52 2 812 622   
T. Mimoriadne náklady 53       
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 54 2 812 622 0 
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55       

1 splatná 56       
2 odložená 57       

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58 2 812 622 0 
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 913 1 010 -39 596 
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60       
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanením 61 472 800 -39 623 
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