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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca je zameraná na posúdenie ekonomických ukazovateľov vo 

vybranej spoločnosti pomocou štatistických metód. Teoretická časť zahŕňa 

problematiku ekonomických ukazovateľov, regresnej analýzy a časových radov. 

Analytická časť sa zaoberá spracovaním vypočítaných hodnôt za pomoci Microsoft 

excel a zistením rizikových ukazovateľov. Posledná časť obsahuje návrhy na zlepšenie, 

ktoré by mali eliminovať kritické hodnoty a dosiahnuť lepšie výsledky v budúcej 

podnikateľskej činnosti spoločnosti K.M.O. Slovakia s.r.o.. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis focuses on assessment of economics indicators in selected company 

using statistical methods. Theoretical part included issues of economics indicators, 

regression analysis and time series. Analytic part deals with processing of calculated 

values and detects risk indicators with help of Microsoft excel. The last part contains 

suggestions of improve, which should eliminate critical values and achieve better results 

in future business activities of company K.M.O. Slovakia s.r.o.. 
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ÚVOD 

 

V dnešnej dobe vysokej konkurencie a rýchleho vývoja vo všetkých odvetviach 

podnikania je veľmi náročné si zachovať na trhu rok čo rok dobrú pozíciu. Avšak 

dopomáha k tomu priebežné posudzovanie ekonomických ukazovateľov, ktoré určí 

silné a slabé stránky spoločnosti. Následne je možné pomocou štatistických metód určiť 

akým smerom sa budú ukazovatele v najbližšej dobe uberať, vďaka ktorým je vedenie 

spoločnosti schopné včas reagovať na potenciálne problémy. Obsah tejto bakalárskej 

práce spočíva práve v aplikovaní vybraných metód pre výpočet ekonomických 

ukazovateľov K.M.O. Slovakia s.r.o., ktorá sídli v Považskej Bystrici a pôsobí v oblasti 

strojárskeho priemyslu.  

 

Hlavnou podstatou kapitoly „Teoretické východiská“ je vysvetlenie viacerých metód 

a vzorcov, ktoré sú potrebné k vypracovaniu analytickej časti. Začiatok tvorí finančná 

analýza, pod ktorú spadajú absolútne, rozdielové, pomerové ukazovatele a analýza 

sústav ukazovateľov. Ďalej nasledujú teoretické znalosti o časových radách a regresnej 

analýze, ktoré sú dôležitou súčasťou pri štatistických výpočtoch v praktickej časti 

bakalárskej práce. 

 

Analytická časť obsahuje samotné výpočty vybraných ukazovateľov pomocou metód, 

uvedených v predošlej kapitole. Súčasťou tejto časti je aj celkové zhrnutie a 

zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a prínos práce pre vybranú spoločnosť.  

 

Posledná časť tejto bakalárskej práce je založená na tvorbe návrhov riešení pre 

zlepšenie budúcej finančnej situácie spoločnosti. Súčasťou tejto časti je aj návrh 

programu pre výpočet vybraných ekonomických ukazovateľov a jeho využitie pre 

spoločnosť. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie ekonomickej situácie a analýza 

vybraných ukazovateľov firmy K.M.O. Slovakia s.r.o. s využitím niektorých metód 

finančnej analýzy. Následne pomocou štatistických metód dokážeme určiť prognózu 

vývoja danej spoločnosti v nasledujúcom roku. Mojim cieľom je na základe 

vypočítaných hodnôt zhodnotiť aktuálny stav spoločnosti, identifikovať problémové 

ukazovatele a následne odporučiť návrhy na ich zlepšenie. 

 

Súčasťou praktickej časti bakalárskej práce bude navrhnutie jednoduchého 

programu pre výpočet hodnôt jednotlivých ekonomických ukazovateľov. Program bude 

schopný dané údaje vypočítať na základe vstupných dát, ktoré tvoria účtovné výkazy. 

Pre tvorbu programu využijem programovací jazyk Visual Basic v prostredí Microsoft 

office excel. Program bude pre spoločnosť užitočný z hľadiska priebežnej kontroly 

ukazovateľov a celkovej finančnej situácie aj do budúcna. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

V prvej polovici teoretickej časti bakalárskej práce sa venujem popisovaniu rôznych 

pojmov a ukazovateľov v oblasti štatistiky a finančnej analýzy. V druhej polovici budú 

zmienené teoretické východiská časových radov a následne objasním aj problematiku 

regresnej priamky. 

1.1 Finančná analýza 

Poznáme množstvo spôsobov ako definovať tento pojem. Najvýstižnejšou definíciou je 

to, že predstavuje systematický rozbor získaných účtovných výkazov. Analýza v sebe 

taktiež zahŕňa hodnotenie minulosti, súčasnosti podniku a predpoveď budúcich 

finančných podmienok [1]. 

 

Základný zdroj informácií predstavuje práve finančná analýza. Na základe týchto 

informácií môžeme určiť stav podniku (účtovné výkazy). Môžeme identifikovať silné a 

slabé stránky podniku, ktoré môžu prezradiť predpoklady k rozvoju alebo naopak 

nedostatky, ktoré treba napraviť [2]. 

 

V rámci finančnej analýza vznikla celá rada metód, ktoré možno úspešne aplikovať [1]. 

 

Podľa účelnosti a použitých ukazovateľov môžeme analýzu rozdeliť na: 

 analýza absolútnych ukazovateľov, 

(horizontálna, vertikálna), 

 analýza rozdielových ukazovateľov, 

(čistý pracovný kapitál, čisté pracovné prostriedky), 

 analýza pomerových ukazovateľov, 

(aktivity, likvidity, rentability, zadlženosti), 

 analýza sústav ukazovateľov [1]. 
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1.1.1 Analýza absolútnych ukazovateľov (dát) 

Analýza stavových (absolútnych) ukazovateľov v sebe zahrňuje dva základné typy. 

Horizontálna (analýza trendov) a vertikálna (procesný rozbor) [1]. 

 

Horizontálna analýza 

Zaoberá sa časovými zmenami absolútnych ukazovateľov. Je potreba tvorby dostatočne 

dlhých časových radov, to môže viesť k menej nepresnostiam z hľadiska interpretácie 

výsledkov prepočtu. Treba brať do úvahy aj prostredie, v ktorom firma funguje. Je 

nutné uvažovať v širšom kontexte a počítať s vplyvom vnútorných ako aj vonkajších 

faktorov [1]. 

 

Zmeny položiek účtovných výkazov sa sledujú horizontálne po riadkoch. Táto analýza 

zachytáva vývojové trendy v štruktúre majetku a kapitálu podniku [3]. 

 

Absolútna zmena = bežné obdobie-predchádzajúce obdobie. (1.1) 

 

 

Percentuálna zmena [%] = 
absolútna zmena

predchádzajúce obdobie
 . 100. (1.2) 

 

Vertikálna analýza 

Zaoberá sa vnútornou štruktúrou absolútnych ukazovateľov. Môžeme ju nazvať aj 

analýza komponentov. Ide o pomer jednotlivých položiek účtových výkazov k celkovej 

sume aktív či pasív [1]. 

 

Vychádza z toho, že pri percentuálnom vyjadrení komponentov postupuje vertikálne (v 

stĺpcoch). Výhodou vertikálnej analýzy je, že nezávisí na medziročnej inflácií 

a umožňuje zrovnateľnosť analýz z predošlých rokov [3]. 

 

Vertikálna analýza [%] = 
položka rozvahy

celkové aktíva
 . 100. (1.3) 
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1.1.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 

Rozdielové ukazovatele slúžia predovšetkým k finančnej analýze a riadeniu likvidity 

podniku. Je to výpočet rozdielu určitej položky aktív s určitou položkou pasív. Tieto 

rozdiely sú označované ako tzv. fondy finančných prostriedkov [7]. 

 

Medzi najznámejšie rozdielové ukazovatele môžeme zaradiť: 

 Čistý pracovný kapitál (ČPK), 

 Čisté pohotové prostriedky (ČPP), 

 Čistý peňažný pohľadávkový fond (ČPPF) [7]. 

 

Čistý pracovný kapitál 

Najčastejšie používaným rozdielovým ukazovateľom, ktorý vypočítame ako rozdiel 

medzi celkovými obežnými aktívami a celkovými krátkodobými dlhmi [3]. 

 

ČPK = obežný majetok - krátkodobé záväzky. (1.4) 

 

Dlhy môžu byť od splatnosti 1 rok až po splatnosť 3 mesačnú. Umožňuje to oddeliť 

v obežných aktívach finančné prostriedky, ktoré sú určené na úhradu krátkodobých 

dlhov od tých, ktoré sú relatívne voľné. Prebytok krátkodobých aktív nad krátkodobými 

dlhmi vedie k úsudku, že podnik má kvalitné zázemie a je likvidný [3]. 

 

Čisté pohotové prostriedky 

Obežné aktíva môžu obsahovať aj zložky málo likvidné alebo dokonca dlhodobo 

nelikvidné. Z toho dôvodu sa využíva pre určovanie okamžitej likvidity čistý peňažný 

fond. Najvyšší stupeň likvidity predstavuje fond, ktorý do pohotových peňažných 

prostriedkov zahrňuje iba hotovosť a peniaze na bežných účtoch [3]. 

 

ČPP = pohotové peňažné prostriedky - okamžite splatné záväzky. (1.5) 

 

V hrubej podobne, pred odčítaním krátkodobých záväzkov predstavuje finančné 

prostriedky, ktoré sú bezprostredne k dispozícií pre úhradu záväzkov [8]. 
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Čistý peňažný pohľadávkový fond 

Tento ukazovateľ nie je tak často využívaný. Pre výpočet sa vylučuje z obežných aktív 

najmenej likvidná položka (zásoby). Pre presnejší výpočet sa taktiež vylučujú dlhodobé  

a neskôr aj nedobytné pohľadávky [8]. 

 

ČPPF = ČPK - zásoby. (1.6) 

 

1.1.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

Pomerové ukazovatele sú z hľadiska využiteľnosti aj z hľadiska iných úrovní analýz 

(napr. odvetvová analýza) najčastejšie používaným rozborovým postupom k účtovným 

výkazom. Analýza vychádza z údajov zo základných účtovných výkazov. Využíva 

verejne dostupné informácie, ku ktorým má prístup taktiež externý finančný analytik. 

Rozlišujeme rôzne skupiny pomerových ukazovateľov, ktoré sa počítajú ako pomer 

jednej alebo viacero účtovných položiek základných účtovných výkazov ku inej 

položke alebo k jej skupine [1]. 

 

Ukazovatele likvidity 

Pojem likvidita sa používa vo vzťahu k likvidite určitej zložky majetku alebo vo vzťahu 

k likvidite podniku. Vyjadrenie vlastností danej zložky majetku rýchlo a bez veľkej 

straty hodnoty sa premeniť na peňažnú hotovosť predstavuje likvidita určitej zložky 

majetku. Túto vlastnosť môžeme označiť pojmom likvidnosť. Naopak likvidita podniku 

je vyjadrením schopnosti podniku uhradiť svoje platobné záväzky načas. Nedostatok 

likvidity vedie k tomu, že podnik nie je schopný využívať ziskové príležitosti alebo nie 

je schopný hradiť svoje bežné záväzky, čo môže vyústiť k platobnej neschopnosti 

a viesť k bankrotu [1]. 

 

 Okamžitá likvidita (1.stupeň) 

 

Označuje sa aj ako „cash ratio“ a predstavuje najužšie vymedzenie likvidity. 

Doporučená hodnota je v rozmedzí od 0,9 do 1,1. Avšak pre Českú republiku sa uvádza 

spodná hodnota 0,6. Hodnota 0,2 je už označovaná za kritickú hodnotu najmä 
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z hľadiska psychologického. U okamžitej likvidity taktiež platí, že nedodržanie 

predpísaných hodnôt nemusí znamenať finančné problémy firmy [1]. 

 

Okamžitá likvidita = 
pohotové peňažné prostriedky

krátkodobé záväzky
. (1.7) 

 

 

 Pohotová likvidita (2. stupeň) 

 

Je označovaná aj pojmom „acid test“. Z doporučených hodnôt, ktoré sú 1 - 1,5 môžeme 

vyčítať, že ak bude pomer čitateľa a menovateľa 1:1, podnik bude schopný hradiť svoje 

záväzky aj bez toho, aby musel predávať svoje zásoby. Vyššia hodnota by bola 

priaznivejšia pre veriteľov, nie však z hľadiska akcionárov a vedenia podniku [1]. 

 

Pohotová likvidita = 
obežné aktíva-zásoby

krátkodobé záväzky
. (1.8) 

 

 

 Bežná likvidita (3.stupeň) 

 

Bežná likvidita nazývaná aj ako „current ratio“ ukazuje, koľkokrát pokrývajú obežné 

aktíva krátkodobé záväzky. Doporučené hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 1,5 - 2,5. Čím 

je hodnota ukazovateľa vyššia, tým je pravdepodobnejšie zachovanie platobnej 

schopnosti podniku [1]. 

 

Bežná likvidita = 
obežné aktíva

krátkodobé záväzky
. (1.9) 

 

 

Ukazovatele rentability 

„Rentabilita (taktiež výnosnosť vloženého kapitálu) je meradlom schopnosti podniku 

vytvárať nové zdroje, dosahovať zisku použitím investovaného kapitálu“ [1]. 
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Vyjadruje zárobok z podnikateľskej činnosti za určité obdobie. Pri výpočtoch 

ukazovateľov porovnávame údaje za celé účtovné obdobie s údajmi k určitému dátumu. 

Všetky údaje sa čerpajú z dvoch základných účtovných výkazov, z rozvahy a výkazu 

zisku a strát [2]. 

 

Rentabilita aktív 

Meraním rentability celkového vloženého kapitálu ROA (Return on Assets) 

vyjadrujeme celkovú efektivitu firmy, produkčnú silu a taktiež schopnosť zarobiť. Bez 

ohľadu na to z akých zdrojov boli podnikateľské činnosti realizované, odráža celkovú 

výnosnosť kapitálu [1]. 

 

ROA [%] = 
zisk pred zdanením EBIT

celkový vložený kapitál
 . 100. (1.10) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu 

Ukazovateľ rentability vlastného kapitálu ROE (return on equity) je počítaný ako pomer 

zisku po zdanení a vlastného kapitálu. Pre investorov je dôležité najmä to, či je ROE 

vyššie ako úroky, ktoré by získali pri inej forme investovania [3]. 

 

Hodnotenie vlastného kapitálu je pre vlastníkov dôležitou položkou. Posudzuje sa ako 

výnos z kapitálu, ktorý bol do podniku vložený [2]. 

 

ROE [%] = 
zisk po zdanení EAT

vlastný kapitál
  . 100. (1.11) 

 

Rentabilita tržieb 

Ukazovateľ rentability tržieb ROS (return on sale) vyjadruje a meria schopnosť podniku 

dosahovať zisk pri danej úrovni tržieb. Popisuje, koľko zisku sa vyprodukovalo z jednej 

koruny tržieb. Ak nie je podnik schopný vyrábať výkony s nižšími nákladmi, ako je 

cenová úroveň, tak predáva za vysokú cenu [8]. 

 

ROS [%] = 
zisk po zdanení EAT

tržby
  . 100. (1.12) 
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Zisk môže mať rôzne varianty. Ukazovateľ zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT), 

ukazovateľ zisku pred zdanením (EBT) a ukazovateľ zisku po zdanení (EAT). Za tržby 

sú dosadzované celkové výnosy a tržby za vlastný tovar a výkony [8]. 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Ukazovateľ ROCE (return on capital employed) vyjadruje mieru zhodnotenia všetkých 

aktív spoločnosti financovaných vlastným, ale aj cudzím dlhodobým kapitálom. 

Komplexne popisuje efektívnosť hospodárenia spoločnosti [1]. 

 

ROCE = 
zisk pred zdanením EBIT

dlhodobé záväzky a vlastný kapitál
. (1.13) 

 

Ukazovatele zadlženosti 

Pojmom zadlženosť vyjadrujeme, že vo svojej činnosti k financovaniu aktív používa 

podnik cudzie zdroje. Je nepravdepodobné, že veľké podniky financujú všetky svoje 

aktíva z vlastného alebo len z cudzieho kapitálu. Pri analýze finančnej štruktúry firiem 

sa používa celá rada ukazovateľov zadlženosti, ktoré sú odvodené z údajov rozvahy [1]. 

 

Celková zadlženosť 

Celková zadlženosť sa počíta ako podiel cudzieho kapitálu k celkovým aktívam. 

V prípade likvidácie podniku, pôsobí väčší podiel kapitálu ako bezpečnostný vankúš 

proti stratám. Veritelia preto preferujú nízky ukazovateľ zadlženosti. Väčšia zadlženosť 

je pre vlastníkov výhodou, pretože tento stav vedie k znásobeniu výnosov podniku [3]. 

 

Celková zadlženosť = 
cudzí kapitál

celkové aktíva
. (1.14) 

 

Koeficient samofinancovania 

Je považovaný za jeden z najdôležitejších pomerových ukazovateľov zadlženosti pre 

hodnotenie finančnej situácie [1]. 
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Vyjadruje do akej mieri je podnik finančne nezávislý. Vyjadruje sa ako podiel vlastného 

kapitálu k celkovým aktívam [3]. 

 

Koeficient samofinancovania = 
vlastný kapitál

celkové aktíva
. (1.15) 

 

 

Ukazovateľ úrokového krytia 

Ukazovateľ úrokového krytia sa používa preto, aby firma zistila, či je záťaž dlhov ešte 

únosná. Udáva koľkokrát je zisk vyšší ako úroky. Taktiež ukazuje aký veľký je 

bezpečnostný vankúš pre veriteľov [1]. 

 

Ukazovateľ úrokového krytia = 
EBIT

nákladové úroky
. (1.16) 

 

Ukazovatele aktivity 

„Ukazovatele aktivity merajú schopnosť spoločnosti využívať investované finančné 

prostriedky a merajú viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu v jednotlivých druhoch 

aktív a pasív“ [1]. 

 

Ak má podnik viac aktív ako je potrebné, tak sa tvoria nežiadúce náklady a tým aj nízky 

zisk. Ak dôjde k situácií a ich je nedostatok, podnik sa musí vzdať potenciálne 

výhodným podnikateľským príležitostiam, a tak prichádza o možnosť výnosov [3]. 

 

Skupina ukazovateľov obratu vyjadruje koľkokrát za časový interval (väčšinou 1 rok) sa 

vybraná položka obráti v podobe tržieb. Skupina ukazovateľov doby obratu udávajú 

počet dní, kedy je kapitál viazaný vo forme aktív, ktoré premenia prostriedky 

nepeňažnej formy do formy peňažnej [8]. 
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 Obrat celkových aktív 

Vyjadruje počet obrátok aktív za určitý časový interval (najčastejšie 1 rok). Zvýšené 

tržby alebo odpredané niektoré aktíva sú v prípade, ak je využívanie aktív nižšie ako 

počet obrátok celkových aktív [3]. 

 

Obrat celkových aktív = 
tržby

aktíva celkom
. (1.17) 

 

 Obrat stálych aktív 

Pomocou dosiahnutej hodnoty obratu stálych aktív sa podnik rozhoduje, či bude 

užitočné zaobstarať si ďalší produkčný dlhodobý majetok. Ak nastane situácia, že je 

oborový priemer väčší ako hodnota tohto ukazovateľa, pre obchodný úsek je to signál, 

aby došlo k zvýšeniu využitia výrobných kapacít. Pre management to znamená 

obmedziť investície. Počíta sa ako pomer tržieb k stálym aktívam [3]. 

 

Obrat stálych aktív = 
tržby

dlhodobý majetok
. (1.18) 

 

Na ukazovateľoch zásob a pohľadávok popíšem rozdiel medzi obratom a dobou obratu. 

 

 Obrat zásob, doba obratu zásob 

Ukazovateľ obratu zásob nám udáva koľkokrát sa obráti príslušné aktívum za vybrané 

obdobie (najčastejšie 1 rok). Pri výpočte sa počíta s tržbami, avšak správnejšie by bolo 

obmeniť ich za celkové náklady [2]. 

 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
. (1.19) 

 

Doba obratu zásob je pomer  365 dní k obrátke zásob. Ukazovateľ nám udáva, ako dlho 

sú obežné aktíva viazané vo forme zásob. Platí, že situácia je lepšia v dobe, keď je 

vyššia obrátka zásob a kratšia doba obratu zásob [1]. 
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Doba obratu zásob = 
zásoby

tržby
  . 360. (1.20) 

 

 Obrat pohľadávok, doba obratu pohľadávok 

Ukazovateľ obratu pohľadávok znovu udáva počet obratov za určité obdobie resp. ako 

rýchlo dostaneme z pohľadávok hotovosť [2]. 

 

Obrat pohľadávok = 
tržby

pohľadávky
. (1.21) 

 

Doba obratu pohľadávok hovorí o tom, ako dlho je majetok podniku viazaný vo forme 

pohľadávok resp. v priemere za ako dlho sú pohľadávky uhradené. Ak nastane situácia, 

že je doba pohľadávok dlhšia ako bežná doba splatnosti faktúr, znamená to že podnik 

nedodržuje obchodné podmienky [1]. 

 

Doba obratu pohľadávok = 
pohľadávky

tržby
  . 360. (1.22) 

 

 Doba obratu záväzkov 

Ukazovateľ vyjadruje ako rýchlo sú splácané záväzky firmy. Aby nebola narušená 

finančná rovnováha vo firme, doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba obratu 

pohľadávok [1]. 

 

Doba obratu pohľadávok = 
pohľadávky

tržby
  . 360. (1.23) 

 

1.1.4 Analýza sústav ukazovateľov  

Predmetom finančnej analýzy je neustále vyhodnocovanie finančného zdravia podniku 

z pohľadu minulosti, ale aj predpovedanie budúcnosti. Vzhľadom k nutnosti počítať 

veľké množstvo pomerových ukazovateľov, ktoré vo fáze interpretácie môžu viesť 

k rozdielnym názorom, sa  zavádzajú súhrnné indexy hodnotenia. Ich cieľom je vyjadriť 

silné či slabé stránky, teda súhrnnú charakteristiku celkovej finančnej situácie 

a výkonnosti podniku pomocou jedného čísla [1]. 
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Pri vytváraní sústav ukazovateľov rozlišujeme dve základné skupiny: 

1. Sústavy hierarchicky usporiadaných ukazovateľov, u ktorých prebieha 

matematická spojitosť (pyramídové sústavy). Dochádza v nich k rozkladu 

ukazovateľa, ktorý predstavuje vrchol pyramídy. Rozklady sa väčšinou 

prezentujú v grafickej podobe [1].  

2. Účelovo vybrané skupiny ukazovateľov, ktorých cieľom je kvalita diagnostiky 

finančnej situácie firmy, predpovedať jej vývoj na základe jednočíselnej 

charakteristiky [1]. 

Podľa účelu použitia sa delia na: 

a) Bankrotné modely (systémy včasného varovania). Identifikujú prípadné 

ohrozenia finančného zdravia podniku podľa chovaní určitých 

ukazovateľov. 

b) Bonitné modely snažiace sa vyjadriť finančnú situáciu a pozíciu 

podniku za pomoci jedného syntetického ukazovateľa [3]. 

 

Altmanov (bankrotný) model 

Nazývaný aj ako „Altmanov index finančného zdravia“, je typickým príkladom 

súhrnného indexu hodnotenia [1].  

 

Je doplňujúcim faktorom pri finančnej analýze a popisuje situáciu firmy z finančného 

hľadiska [3]. 

 

Pre spoločnosti patriace do skupine firiem verejne obchodovateľných na burze, je tento 

model vyjadrený rovnicou [1]: 

 

Z = 1,2. x1 + 1,4. x2 + 3,3. x3 + 0,6. x4 + x5, (1.24) 

 

x₁ – podiel pracovného kapitálu k celkovým aktívam, 

x₂ – rentabilita aktív, 

x₃ – EBIT/aktíva celkom, 

x₄ – základný kapitál/cudzie zdroje, 

x₅ – tržby/aktíva celkom [1]. 
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Interpretácia výsledkov: 

 Z < 1,81 = pásmo bankrotu, vážne finančné problémy a možnosť bankrotu, 

 1,81 ≤ Z ≤ 2,98 = pásmo šedej zóny, úspešná firma, 

 2,99 < Z = pásmo prosperity, uspokojivá finančná situácia [1]. 

 

Model „IN“ – index dôveryhodnosti 

Tento model bol skonštruovaný manželmi Neumaierovými, vyhodnocuje finančné 

zdravie českých firiem. Je vyjadrený rovnicou rovnako ako Altmanov model, v ktorej 

sú zaradené pomerové ukazovatele, ukazovatele zadlženosti, rentability, aktivity 

a likvidity [1]. 

 

 Index IN95 (veriteľský) 

Posudzuje finančné zdravie podniku, je taktiež schopný odolávať finančnej 

tiesni a plniť si záväzky. Vybraným pomerovým ukazovateľom je prisúdená 

váha podľa špecifických podmienok oboru, v ktorom firma pôsobí. Štruktúra 

rovnice je nasledovná [8]: 

 

IN95 =( V1 . X1) + ( V2 . X2) + ( V3 . X3) + ( V4 . X4) + ( V5 . X5).  (1.25) 

  

Váhy V₁, V₂, V₃, V₄ a V₅ sú stanovené rozdielne podľa odvetvia. Iba váhy V₁ a V₅ sú 

rovnaké s hodnotami V₁ = 0,11 a V₅ = 0,10. Predstavujú váhy ukazovateľov bežnej 

likvidity a úrokového krytia [8]. 

 

Interpretácia výsledných hodnôt: 

 IN < 1 = firmy s vážnymi problémami bez schopnosti plniť si svoje záväzky, 

 1 < IN < 2 = rizikové firmy, ktoré sa môžu dostať do finančných problémov, 

 IN > 2 = firmy nemajú problém splácať záväzky, finančne zdravý podnik [8]. 

 

 Index IN99 (vlastenecký)  

Schopnosť nakladať s finančnými prostriedkami. Váhy v tomto modely sú 

identické pre všetky firmy s rôznymi obormi podnikania [1]. 
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IN99 = -0,017 . (
  cudzie zdroje

aktíva
)  + 4,573 . (

  EBIT

aktíva
)  + 0,481 . (

  výnosy

aktíva
)  + 

+ 0,015 . (OA/(KZ+KBU)).  

(1.26) 

 

Interpretácia výsledných hodnôt: 

 IN ≤ 0,684 = finančná neduživosť, 

 0,684 < IN < 2,07 = potenciálne problémy, 

 IN ≥ 2,07 = finančné zdravie podniku [1]. 

 

1.2 Časové rady 

Pomocou časových radov zapisujeme štatistické dáta, ktoré popisujú spoločenské 

a ekonomické javy v čase. Tento zápis umožňuje vykonávať kvantitatívnu analýzu 

zákonitostí v minulosti a zároveň ponúka možnosť tvorby prognóz do budúcnosti. 

Časové rady sú využívané nie len v ekonómií (napr. analýza dopytu po určitom 

výrobku), ale taktiež v sociológií či demografií [4].  

 

Z pôvodných časových radov je možné odvodiť súčtovú časovú radu, z ktorej zistíme  

časovú radu komulatívnu postupným pričítavaním hodnôt. Komulatívna rada sa využíva 

na kontrolu plnenia hodnôt dvoch období. Posúvaním súčtu hodnôt je definovaná 

časová rada kĺzavých úhrnov [6].   

 

1.2.1 Rozdelenie časových radov do skupín 

Hlavný rozdiel medzi skupinami je, že údaje intervalových časových radov je možné 

sčítať a následne vytvoriť súčty za viacero období. Časové rady delíme na [4]: 

 

a) Intervalové 

V tejto skupine časových radov ukazovatele charakterizujú koľko javov, vecí či 

udalostí z k určitému časovému okamžiku vzniklo alebo zaniklo. Treba 

prihliadať aj na dĺžku radov intervalov. Rozdielna dĺžka ovplyvňuje hodnoty 

intervalových časových radov a tým skresľuje ich vývoj (napr. rozdielny počet 
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dní v mesiaci). Grafické znázornenie sa vytvára pomocou stĺpcových, 

paličkových a spojnicových grafov. [4]. 

 

b) Okamžikové 

Ukazovatele charakterizujú koľko javov, vecí či udalostí existuje v určitom 

časovom okamžiku. Sú znázornené prevažne spojnicovými grafmi [4]. 

 

1.2.2 Dekompozícia časových radov 

Dekompozícia je rozklad časových radov na ich zložky. Hodnoty časových radov 

z hľadiska ekonómie sa skladajú s niekoľkých častí. Aktívna dekompozícia je vyjadrená 

nasledujúcim súčtom premenných [4]: 

 

y
i
 = Ti + Ci+ Si + ei,  i =1, 2, ..., n.  (1.27) 

 

Legenda premenných (zložiek): 

 Tᵢ – trendová zložka 

Všeobecnú tendenciu dlhodobého vývoja sledovaného ukazovateľa v čase tvorí 

trend. Pôsobenie síl je systematické a v rovnakom smere. Ak je ukazovateľ na 

rovnakej úrovni počas sledovaného obdobia a len mierne kolíše, ide o časovú 

radu bez trendu [4]. 

 

 Sᵢ – sezónna zložka 

Udáva periodické zmeny v časovej rade, ktoré prebiehajú a opakujú sa počas 

každého roka. Pre analýzu je vhodné použiť mesačné alebo štvrťročné merania. 

Sezónne zmeny sú zapríčinené striedaním ročných období alebo zaužívanými 

ľudskými zvykmi [4]. 

 

 Cᵢ – cyklická (periodická) zložka 

Je najspornejšou zložkou časovej rady. Predstavuje fluktuáciu okolo trendu, kde 

sa strieda fáza rastu a poklesu. Dĺžka a intenzita fáze jednotlivých cyklov 

časovej rady sa môžu meniť. Určenie príčin vonkajších vplyvov je  občas veľmi 

zložité [4]. 
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 eᵢ – náhodná (reziduálna) zložka 

Táto zložka má špecifický charakter, pretože ostáva v časovej rade až po 

odstránení všetkých ostatných zložiek. Pokrýva chyby pri meraní a spracovaní 

údajov časovej rady. Tvoria ju náhodné fluktuácie, ktoré nemajú rozpoznateľný 

systematický charakter [4]. 

 

1.2.3 Charakteristika časových radov 

Tieto charakteristiky umožňujú získať viacero informácií ohľadom časových radov. 

Pomocou vzorcov získavame údaje o priemeroch intervalových a okamžitých časových 

radov, diferencií či koeficientu rastu. Tieto priemery vyjadrujú aká hodnota ukazovateľa 

pripadá na jednotku času Z grafického znázornenia je možné zistiť priebeh (trend) 

časovej rady [4]. 

 

Prvú diferenciu vypočítame podľa vzorca (1.28), ako rozdiel dvoch po sebe idúcich 

hodnôt časovej rady. Prvá diferencia vyjadruje prírastok hodnoty časovej rady, o koľko 

presne sa zmenila jej hodnota v istom období oproti prechádzajúcemu obdobiu. Trend 

časovej rady je možné vyjadriť priamkou, ak sa hodnoty prvej diferencie pohybujú 

okolo konštanty. Následne určíme priemer prvých diferencií, ktorý sa vypočíta podľa 

vzorca (1.29) [10]. 

 

₁dᵢ(y) = 𝑦𝑖−1, i = 2,3,4,…,n.  (1.28) 

 

 

₁dᵢ(y) =
𝑦𝑛 − 𝑦1

n-1
.   (1.29) 

 

Koeficient rastu vyjadruje rýchlosť poklesu alebo rastu hodnôt časovej rady. Počíta sa 

podľa vzorca (1.30), ako podiel dvoch po sebe idúcich hodnôt časovej rady. Vyjadruje 

koľkokrát sa zvýšila hodnota časovej rady v istom období oproti predchádzajúcemu 

obdobiu [5]. Priemer koeficientu rastu podľa vzorca (1.31) nám vyjadruje priemernú 

zmenu koeficientu za jednotkový časový interval. 
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   kᵢ(y) = 
yi

y
i-1

,  i = 2,3,4,…,n.   (1.30) 

 

 kᵢ(y) = √  
   𝑦𝑛

 𝑦1

𝑛−1
.   (1.31) 

 

1.3 Regresná analýza 

Zaoberá sa jednostrannými závislosťami premenných. Skúma všeobecné tendencie 

v zmenách vysvetľovaných premenných vzhľadom na zmeny vysvetľujúcich 

premenných. Úlohou tejto analýzy je matematický popis systematických okolností. 

Cieľom regresnej funkcie je nájsť matematickú funkciu, aby čo najlepšie zobrazovala 

priebeh zmien závislých premenných a vyjadrovala charakter závislosti. Regresná 

analýza sa snaží čo najlepšie priblížiť empirickú regresnú funkciu k hypotetickej 

regresnej funkcii [5]. 

 

1.3.1 Voľba regresnej funkcie 

Podľa regresnej analýzy je možné posúdiť, ktorá regresná funkcia je vhodná pre 

vyrovnanie zadaných dát. Posúdenie regresnej funkcie je možné vykonať pomocou 

indexu determinancie. Hodnoty spomínaného indexu  sa pohybujú v intervale 0 – 1. 

Ak sa hodnota blíži k hranici 1, regresná funkcia je považovaná za vhodne zvolenú. Ak 

sa naopak hodnota indexu bude blížiť k hranici 0, tak zvolená regresná funkcia je 

nevyhovujúca a pravdepodobne nezodpovedá charakteru vybraných dát [12].  

 

𝑰𝟐 =
1- ∑ (𝑦𝑖−ղ�̂� )

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖− 𝑦)2𝑛
𝑖=1

.   (1.32) 

 

1.3.2 Regresná priamka 

Jedná sa o najjednoduchšie vyjadrenie regresnej analýzy. Funkcia je vyjadrená 

priamkou ղ(x) = β1 + β2x [4]. 

 

E(y|x) = ղ(x) = β1+ β2x.  (1.32) 
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Odhady koeficientov β1 a β2 pre zadané dvojice (xi, yi) sa označujú b1 a b2. Metóda 

„najmenších štvorcov“ sa využíva k čo najlepšiemu určeniu týchto koeficientov. 

Zmysel metódy je, že za najlepšie koeficienty sa považujú b1, b2, minimalizujú funkciu 

S(b1, b2), ktorá je vyjadrená nasledovným predpisom [4]: 

 

 S( b₁, b₂) = ∑ (yᵢ - b₁ - b₂ . xᵢ )²
   n

i=1

.  (1.33) 

 

1.3.3 Ďalšie typy regresných funkcií 

 

1) logaritmická regresia, 

2) parabolická, 

3) polynomická,  

4) hyperbolická,  

5) exponenciálna [5]. 
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2 ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE 

 

Začiatok tejto kapitoly je zameraný na predstavenie firmy K.M.O. Slovakia s.r.o.. 

Spoločnosť mi poskytla potrebné materiály vo forme súvah a výkazov ziskov a strát 

z posledných piatich rokov. Na vypočítané hodnoty jednotlivých ukazovateľov z rokov 

2012-2016 budú následne aplikované štatistické metódy. Keďže je sledované obdobie 

spoločnosti krátke, výsledné hodnoty všetkých vybraných ukazovateľov budú 

vyrovnané lineárnym trendom. Využitie iných typov regresných funkcii je vhodnejšie 

pri analyzovaní dlhšieho časového obdobia. 

 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

K.M.O. Slovakia s.r.o. je strojárska firma, ktorá v dnešnej dobe zamestnáva približne 70 

zamestnancov. Je zameraná na zákazkovú strojársku výrobu a spolupracuje 

s významnými zahraničnými spoločnosťami. Podieľa sa na výrobe komponentov pre 

strojné zariadenia a výrobné linky pre automobilový priemysel značiek Volkswagen, 

Audi, Porsche, BMW a mnoho ďalších [9]. 

 

Súhrn základných údajov o spoločnosti: 

Názov: K.M.O. Slovakia s.r.o., 

Sídlo: Robotnícka 4347, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, 

Zápis do obchodného registra: 1996, 

Právna norma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, 

IČO: 45427976, 

DIČ: SK2023030702, 

Web: www.kmoslovakia.sk [9]. 

 

Obr. 1: Logo spoločnosti (Zdroj: prevzaté z [9]) 
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2.1.1 História  

V aktuálnom sídle vykonáva spoločnosť podnikateľskú činnosť od roku 2002. Predošlé 

roky sídlili v prenajatých priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej 

Bystrici. Priestory aktuálneho sídla sa rokmi priebežne rozširovali a rekonštruovali. 

Postupným rozširovaním spoločnosti, pribúdali nové stroje, zvýšil sa počet 

zamestnancov a taktiež rástol počet zákaziek od významných odberateľov. V dnešnej 

dobe je naplánovaná výstavba novej, už tretej výrobnej haly, ktorá by mala byť 

dokončená v letných mesiacoch roku 2017 [11]. 

 

2.1.2 Organizačná štruktúra 

Skladá sa z dvoch riaditeľov a piatich rôznych oddelení. Oddelenia sa delia podľa 

odvetví. Výroba aj technológia má svojho vedúceho pracovníka. V jednotlivých 

oddeleniach zamestnanci pracujú na pozícií ekonóma, účtovníka, programátorov, 

plánovačov a samotných kancelárskych pracovníkov a robotníkov vo výrobe [11]. 

 

 

 

Obr. 2: Organizačná štruktúra (Zdroj: prevzaté z [11], spracované v Microsoft Visio) 
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2.1.3 Aktívna spolupráca  

Keďže nie všetky operácie dokáže firma vykonať sama, spolupracuje v procese výroby 

aj s inými  spoločnosťami. Pri tomto postupe, ktorý sa nazýva kooperácia je nadviazaná 

spolupráca s firmami prevažne v blízkom okolí. Medzi spoluprácu patria taktiež 

dodávatelia rôznych druhov materiálu a odberatelia výsledných produktov. Viac ako 

90% odberateľov tvoria významné zahraničné spoločnosti z Rakúska, Nemecka či 

Švajčiarska [11]. 

 

Kooperácia:  

 DA SERVIS s.r.o. – Púchov, 

 DOR s.r.o. – Považská Bystrica, 

 CHEMNI USIP s.r.o. – Považská Bystrica, 

 KALIAREN s.r.o. – Považská Bystrica, 

 Kinex a.s. – Považská Bystrica, 

 RAVEN a.s. – Považská Bystrica, 

 Tempus s.r.o. – Považská Bystrica, 

 Trens a.s. – Trenčín, 

 VIKO s.r.o. – Považská Teplá, 

 Water Jet  Services s.r.o. – Trenčín [11]. 

 

Odberatelia: 

 Brückner Maschinenbau – Nemecko, 

 DANIELI FRÖHLING – Nemecko,  

 FFT Produktionssysteme – Nemecko, 

 MOLL Automatisierung – Nemecko, 

 Industrie Automatisierungsgesellschaft (IAG) – Rakúsko, 

 SEUTHE – Nemecko, 

 THYSSENKRUPP System Engineering – Nemecko, 

 Pantec GS System – Švajčiarsko, 

 Turnkey Manufacturing Solutions (TMS) – Rakúsko, 

 Wind möller & Hölscher (W & H Prostějov) – Česká republika [11]. 
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2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazovateľov 

Pre výpočet vybraných ukazovateľov bola použitá súvaha a výkaz ziskov a strát z rokov 

2012-2016. Ekonomické závierky boli spracované v programe Microsoft excel 

a vytvorený program mi následne pomohol vo výpočtoch jednotlivých ukazovateľov. 

Spoločnosť mi poskytla údaje z rokov 2012 a 2013 iba v papierovej podobe a z obdobia 

2014 – 2016 už aj elektronicky spracované vo formáte Adobe reader. Tieto podklady sú 

k dispozícií v prílohách Bakalárskej práce v podobe tabuliek, ale sú dostupné aj 

v pôvodnej verzií na priloženom CD.  

 

2.2.1 Analýza absolútnych ukazovateľov 

Horizontálna analýza: 

Je aplikovaná na súvahu a výkaz ziskov a strát a vyjadruje medziročnú percentuálnu 

zmenu jednotlivých hodnôt. Pre výpočet využijem vzorec (1.2) z teoretickej časti. 

 

Tab. 1: Horizontálna analýza vybraných aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Údaje sú uvedené v % 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aktíva celkom -2,93 -18,4 -18,66 15,7 

Stále aktíva -12,15 -42,35 49,87 135,33 

DHM -12,15 -43,85 -50,55 138,33 

Obežné aktíva 12,65 13,42 1,63 -23,3 

Zásoby 205,76 295,6 9,24 16,72 

Krátkodobé pohľadávky 23,96 -3,77 -3,19 -31,61 

Finančné účty -83,86 157,72 60,47 -34,82 

Časové rozlíšenie  16,45 -23,53 166,68 -150,81 

 

V tabuľke 1 vidíme výrazný nárast celkových aktív v roku 2016, je to zapríčinené 

hlavne zvýšením položky dlhodobého hmotného majetku. V roku 2013 je zaznamenaný 

vysoký pokles finančného majetku, ktoré zároveň ovplyvňujú obežné aktíva. Tie sa až 

v poslednom roku dostávajú do záporných hodnôt. 
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Graf  1: Zmeny hodnôt vybraných aktív HA (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tab. 2: Horizontálna analýza vybraných pasív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Údaje sú uvedené v % 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pasíva celkom -2,93 -18,4 -18,66 15,7 

Vlastný kapitál 207,87 412,2 140,82 290,45 

Základný kapitál 0 0 0 0 

VH minulých rokov -30,55 -17,85 -46,48 149,37 

VH za účtovné obdobie (po zdanení) -59,42 113,9 74,99 396,7 

Cudzie zdroje -3,09 -18,78 -19,54 11,17 

Rezervy -134 0 0 0 

Krátkodobé záväzky 48,62 31,83 -12,21 -34,13 

Dlhodobé záväzky -36,64 -77,7 -76,19 1345,75 

 

Zvýšenie celkových pasív v roku 2016 je spôsobený predovšetkým výsledkom 

hospodárenia za bežné účtovné obdobie. V rokoch 2013 až 2015 hodnoty cudzích 

zdrojov pomerne klesajú, až v poslednom roku vidíme mierny nárast. Krátkodobé 

záväzky majú klesajúci trend počas celého sledovaného obdobia. 
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Graf  2: Zmeny hodnôt vybraných pasív HA a vývoj VH (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z grafu 2 je vidieť, že krivka výsledku hospodárenia z bežného účtovného obdobia má 

rastúci trend, čo je veľmi dobrá perspektíva pre spoločnosť do budúceho obdobia. 

 

Vertikálna analýza: 

Na rozdiel od horizontálne analýzy sa aplikuje len na súvahu a vyjadruje akú 

percentuálnu časť k celku tvoria jednotlivé položky súvahy. K výsledným hodnotám sa 

dopracujem pomocou vzorca (1.3). 

 

Tab. 3: Vertikálna analýza aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Údaje sú uvedené v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktíva celkom 100 100 100 100 100 

Stále aktíva 62,86 56,89 40,19 24,77 50,38 

DHM 62,86 56,89 39,15 23,8 49,07 

Obežné aktíva 36,92 42,85 59,56 74,42 49,34 

Zásoby 0,64 2,02 9,78 13,14 13,25 

Krátkodobé pohľadávky 31,33 40,01 47,18 56,15 33,2 

Finančné účty 4,95 0,82 2,6 5,13 2,89 

Časové rozlíšenie  0,22 0,26 0,25 0,81 0,28 
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Z tabuľky 3 je  zrejmé, že od roku 2012 do 2015 sledujeme zaujímavú zmenu podielov 

stálych a obežných aktív na celkových aktívach. V roku 2012 prevažujú stále aktíva, 

pričom v roku 2015 už netvoria ani ¼ z celkových aktív. V roku 2016 sú tieto hodnoty 

takmer vyrovnané. Maximálna hodnota časového rozlíšenia sa vyšplhala na 0,81%, 

takže nepresiahla ani hranicu 1%. Podiely aktív sú prehľadne uvedené v grafe 3. 

 

 

Graf  3: Vertikálna analýza vybraných aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tab. 4: Vertikálna analýza pasív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Údaje sú uvedené v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasíva celkom 100 100 100 100 100 

Vlastný kapitál -0,08 0,09 0,55 1,62 5,47 

Základný kapitál 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

VH minulých rokov -1,32 -0,92 -0,73 -0,17 0,56 

VH za účtovné obdobie (po zdanení) 0,4 0,17 0,44 0,95 4,07 

Cudzie zdroje 100,08 99,91 99,45 98,38 94,53 

Rezervy 0,01 0 0 0 0 

Krátkodobé záväzky 31,71 48,55 78,44 84,66 48,2 

Dlhodobé záväzky 53,71 35,06 9,58 2,8 35,05 

Bankové úvery dlhodobé 14,64 15,12 11,43 10,91 4,3 

Krátkodobé finančné výpomoci 0 1,19 0 0 0 
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Z tabuľky 4 je vidieť, že cudzie zdroje tvoria veľmi vysoké percento celkových pasív, 

avšak každým rokom sa spoločnosti darí ho znižovať. Je to spôsobené hlavne znížením 

dlhodobých bankových úverov. 

 

 

Graf  4: Vertikálna analýza vybraných pasív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.2.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 

Tieto ukazovatele vyjadrujú schopnosť spoločnosti splácať svoje krátkodobé záväzky 

pomocou obežných aktív. Čím vyššia je hodnota, tým je platobná schopnosť podniku 

lepšia. Hodnoty ČPK sú vypočítané podľa vzorca (1.4). 

 

Čistý pracovný kapitál 

Tab. 5: Čistý pracovný kapitál (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Údaje sú v celých eurách 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovný kapitál (ČPK) 51471 -54649 -147643 -65151 8361 

 

Viď tabuľka 5, v roku 2012 bola hodnota výborná a podnik bol schopný platiť svoje 

krátkodobé záväzky. V ďalších rokoch sa ukazovateľ dostáva do záporných čísel, 

pričom najhoršie je to v roku 2014. V poslednom sledovanom roku 2016 je hodnota 

opäť kladná a podnik sa stáva stabilným a platobne schopným. 
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Graf  5: Čistý pracovný kapitál (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Štatistická analýza ČPK: 

Pri všetkých štatistických analýzach  budem využívať časové rady a konkrétne vzorce 

pre výpočty prvých diferencií (1.28), (1.29) a koeficientov rastu (1.30), (1.31). 

V tabuľke 6 sú uvedené základné charakteristiky ČPK, avšak nie sú uvedené hodnoty 

pri koeficientoch rastu od 2013 do 2015, pretože z výpočtov vznikli záporné hodnoty, 

ktoré nie je možné interpretovať. 

 

Tab. 6: Základné charakteristiky ČPK (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ(eur) ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 51471 ₋ ₋ 

2013 2 -54649 -106120 - 

2014 3 -147643 -92994 - 

2015 4 -65151 82492 - 

2016 5 8361 73512 0,16 

 

Tab. 7: Vývoj ČPK pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer (x) 3 

Výberový priemer (y) -8304,44 

Koeficient (b1) -38620,54 

Koeficient (b2) -967,22 

Priemer (₁dᵢ(y)) -10777,5 

Priemer (kᵢ(y)) 0,63 
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V tabuľke 7 sú vypočítané hodnoty koeficientov b1 a b2 pre určenie regresnej priamky. 

Po dosiahnutí regresnej priamky ղ(x) = -38 620,54 – 967,22x zistíme dosadením indexu 

x predpokladanú hodnotu ČPK v roku 2017. Čistý pracovný kapitál by mal v danom 

roku dosiahnuť hodnotu -44 423,86 eur.  

 

 

Graf  6: Vyrovnanie ČPK pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.2.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

Táto časť sa zaoberá analýzou ukazovateľov Likvidity, Rentability, Zadlženosti 

a Aktivity.  

 

Ukazovatele likvidity 

Tab. 8: Ukazovatele likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bežná likvidita 1,164 0,883 0,76 0,88 1,024 

Pohotová likvidita 1,144 0,841 0,635 0,724 0,749 

Okamžitá likvidita 0,156 0,017 0,033 0,061 0,06 

 

V tabuľke 8 sú uvedené výsledné hodnoty likvidít podľa vzorcov (1.7), (1.8), (1.9) a 

vyjadrujú schopnosť podniku premieňať majetok za peniaze, z ktorých potom dokáže 

splatiť svoje záväzky. Z tabuľky vyplýva, že ani jedna z likvidít sa nepohybuje v škále 

doporučených hodnoty, čo nie je dobrým faktorom. Ideálne hodnoty by mali byť pri 

okamžitej likvidite medzi 0,2-0,5, pohotovej 1-1,5 a pri bežnej 1,5-2,5.  
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Hodnota okamžitej likvidity neustále kolíše a k minimálnej doporučenej hodnote sa 

priblížila iba v roku 2012. To znamená, že podnik nie je schopný hradiť okamžite 

splatné záväzky iba z peňažných prostriedkov. 

 

Pohotová likvidita sa šplhá k doporučeným hodnotám a dokonca v roku 2012 ich 

dosiahla. 

 

Bežná likvidita udáva, koľkokrát by bol podnik schopný pokryť svoje záväzky, ak by 

v danom momente premenil všetky svoje obežné aktíva na peňažné prostriedky. 

V rokoch 2012 a 2016 prekročila aspoň hranicu 1, ale celkovo nevykazuje pozitívne 

čísla. 

 

 

Graf  7: Ukazovatele likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Štatistická analýza bežnej likvidity: 

Tab. 9: Základné charakteristiky bežnej likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 1,164 ₋ ₋ 

2013 2 0,883 -0,281 0,759 

2014 3 0,76 -0,123 0,861 

2015 4 0,88 0,12 1,158 

2016 5 1,024 0,144 1,164 
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Tab. 10: Vývoj bežnej likvidity pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer x 3 

Výberový priemer y 0,18844 

Koeficient b1 1,0262 

Koeficient b2 -0,028 

Priemer ₁dᵢ(y) -0,035 

Priemer kᵢ(y) 0,968 

 

Regresnou priamkou ղ(x) = 1,026 – 0,028x sme zistili predpoklad pre rok 2017, kde by 

mala bežná likvidita predstavovať hodnotu 0,858, ktorá sa stále nenachádza 

v doporučených hodnotách. 

 

 

Graf  8: Vyrovnanie bežnej likvidity pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ukazovatele rentability 

Tab. 11: Ukazovatele rentability (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Údaje sú uvedené v % 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) -4,05 2,98 1,28 0,95 0,99 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 0,06 0,06 0,04 0,03 0,09 

Rentabilita tržieb (ROS) 0,0015 0,001 0,0027 0,0047 0,02 

Rentabilita investovaného kapitálu 

(ROCE) – NIE JE V %!  
0,12 0,16 0,42 0,71 0,22 
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Podľa údajov z tabuľky 11, ktoré boli dosiahnuté za pomoci vzorcov (1.10) až (1.13) 

iba v rokoch 2012 sa ukazovateľ ROE dostal do záporných čísel. Síce sú ukazovatele 

okrem tohto jediného prípadu po celé sledované obdobie kladné, ale nedosahujú príliš 

vysoké percentá. Dobré však je, že rentabilita tržieb sa drží od roku 2013 v miernom 

rastúcom trende.  Medzi hodnotami ROA a ROS v tabuľke nájdeme rozdiely, no v grafe 

9 vidíme, že sa prekrývajú a sú takmer totožné.  

 

 

Graf  9: Vybrané ukazovatele rentability (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Štatistická analýza rentability vlastného kapitálu: 

V tabuľke 12 je zaznamenaný ukazovateľ ROE  a jeho základné charakteristiky, podľa 

ktorých určujeme rast alebo pokles za jednotlivé roky. K najväčšiemu rastu došlo v roku 

2013, o 7,03 a nasledujúci rok naopak k najväčšiemu poklesu o 1,7. V tabuľke 12 nie je 

možné interpretovať koeficientu rastu za rok 2013, pre výslednú zápornú hodnotu. 

 

Tab. 12: Základné charakteristiky ROE (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 -4,05 ₋ ₋ 

2013 2 2,98 7,03 - 

2014 3 1,28 -1,7 0,43 

2015 4 0,95 -0,033 0,74 

2016 5 0,99 0,04 1,04 
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Tab. 13: Vývoj  ROE pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer x 3 

Výberový priemer y 0,43 

Koeficient b1 -2,12 

Koeficient b2 0,81 

Priemer ₁dᵢ(y) 1,26 

Priemer kᵢ(y) 0,7 

 

Pri vyrovnaní regresnou priamkou ղ(x) = -2,12 + 0,81x sme zistili, že by mala 

rentabilita vlastného kapitálu rásť a predikcia pre rok 2017 je 2,74%. 

 

 

Graf  10: Vyrovnanie ROE pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti odhaľujú do akej miery spoločnosť financuje svoju 

podnikateľskú činnosť z cudzích zdrojov. Za pomoci vzorcov (1.14) až (1.16) budú 

dosiahnuté výsledné hodnoty a následne uvedené v tabuľke 14 a graficky zobrazené na 

grafe 11. 
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Tab. 14: Ukazovatele zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadlženosť [%] 100,08 99,91 99,45 98,38 94,53 

Koeficient 

samofinancovania[%] 
-0,08 0,09 0,55 1,62 5,47 

Úrokové krytie 1,07 1,06 1,27 2,59 4,11 

 

Jediným pozitívom celkovej zadlženosti je jej mierny klesajúci trend, spoločnosť ale 

stále využíva vysoké percento cudzích zdrojov. 

 

Koeficient samofinancovania udáva z akej časti vie podnik pokryť svoje potreby 

vlastnými zdrojmi. Keďže je to opak celkovej zadlženosti, tak logicky dosahuje nízke 

percento, ktoré každým rokom mierne stúpa. 

 

Pokrytie úrokových nákladov podniku zo zisku pred zdanením vyjadruje úrokové 

krytie. Optimálna hodnota je okolo 8. Pri hodnotách nižších ako 3 sa odporúča zvýšiť 

opatrnosť, avšak od roku 2013 hodnoty tvoria rastúci trend  a v roku 2016 sa hodnota 

nachádza už nad touto hranicou. V grafe 11 je vidieť, že dva ukazovatele sa takmer 

prekrývajú, ale ich hodnoty sa líšia, viď tabuľka 14. 

 

 

Graf  11: Ukazovatele zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Štatistická analýza celkovej zadlženosti: 

Podľa základných charakteristík celkovej zadlženosti uvedených v tabuľke 15, došlo 

k najvýraznejšiemu medziročnému zníženiu v roku 2016, konkrétne o 3,85. 

 

Tab. 15: Základné charakteristiky celkovej zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 100,08 ₋ ₋ 

2013 2 99,91 -0,17 0,998 

2014 3 99,45 -0,46 0,995 

2015 4 98,38 -1,07 0,989 

2016 5 94,53 -3,85 0,961 

 

Tab. 16: Vývoj celkovej zadlženosti pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer x 3 

Výberový priemer y 98,47 

Koeficient b1 103,36 

Koeficient b2 -1,56 

Priemer ₁dᵢ(y) -1,388 

Priemer kᵢ(y) 0,986 

 

Regresnou priamkou ղ(x) = 103,36 - 1,56x sme zistili predikciu pre rok 2017. Celková 

zadlženosť by mala opäť klesať a dosiahnuť hranicu 94%. 

 

 

Graf  12: Vyrovnanie celkovej zadlženosti pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Ukazovatele Aktivity 

Vyhodnocujú, ako účinne využíva podnik svoj majetok, čo je podmienkou stabilnej 

situácie. Pre výpočet sú využité vzorce od (1.17) do (1.23). Výsledné ukazovatele sú 

rozdelené na obraty, doby obratov a zhrnuté v tabuľkách 17, 18 a znázornené v grafe 

13, 14. 

 

Tab. 17: Ukazovatele aktivity - Obraty (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktív 2 2,067 2,36 3,04 2,81 

Obrat stálych aktív 3,18 3,63 5,87 12,27 5,57 

Obrat pohľadávok 6,38 5,17 5 5,41 8,46 

Obrat zásob 312,05 102,47 24,13 23,14 21,19 

 

 

Ak obrat celkových aktív neklesne pod hranicu 1, tak podnik svoj majetok využíva 

efektívne. Hodnoty sa každým rokom držia nad hranicou 2, čo je veľmi pozitívne. 

 

Obrat zásob a pohľadávok vyjadruje koľkokrát do roka sa pretočia, buď zásoby alebo 

pohľadávky. 

 

 

Graf  13: Ukazovatele aktivity - obraty (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Tab. 18: Ukazovatele aktivity – Doby obratov (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob (dni) 1 3 14 15 16 

Doba obratu pohľadávok (dni) 56 69 71 66 42 

Doba obratu záväzkov (dni) 180 174 151 116 121 

 

Obrátka zásob každým rokom rastie a v roku 2016 už je to 16 dní. Dôsledkom tohto 

rastu môžu byť aj zmeny riadenia skladu. 

 

Doba obratu pohľadávok je kratšia ako doba obratu záväzkov. Pre podnik je to dobré 

a znamená to, že skôr inkasuje ako platí. Do roku 2014 tento ukazovateľ rástol a neskôr 

nadobudol pokles, čo je pre podnik výborná správa. 

 

Výrazne dlhšia doba obratu záväzkov môže byť pre potenciálneho obchodného 

partnera odrádzajúca. Pozitívne však je, že každým rokom táto doba klesá. Za 5 

sledovaných rokov vznikol pokles takmer až o 60 dní. 

 

 

 

Graf  14: Ukazovatele aktivity – doby obratov (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Štatistická analýza obratu stálych aktív a doby obratu záväzkov: 

Z tabuľky 19 je vidieť, že v roku 2015 došlo k najvýraznejšiemu medziročnému nárastu 

o 6,4 a nasledujúci rok naopak k poklesu o 6,7. 

 

Tab. 19: Základné charakteristiky obratu stálych aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 3,18 ₋ ₋ 

2013 2 3,63 0,45 1,14 

2014 3 5,87 2,24 1,62 

2015 4 12,27 6,4 2,09 

2016 5 5,57 -6,7 0,45 

 

Tab. 20: Vývoj obratu stálych aktív pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer x 3 

Výberový priemer y 6,1 

Koeficient b1 2,078 

Koeficient b2 1,342 

Priemer ₁dᵢ(y) 0,598 

Priemer kᵢ(y) 1,15 

 

Obrat stálych aktív rástol ročne v priemere o 0,596, viď tabuľka 20. Vyrovnaním obratu 

stálych aktív regresnou priamkou ղ(x) = 2,08 + 1,34x sme zistili, že oproti roku 2016 

znovu porastie o približne 4,56  a v roku 2017 bude 10,13. 
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Graf 15: Vyrovnanie obratu stálych aktív pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Hodnoty z tabuľky 21 vyjadrujú. Že k najvýraznejšiemu poklesu došlo v roku 2015 o 35 

a k jedinému nárastu v roku 2016, konkrétne o 5. 

 

Tab. 21: Základné charakteristiky doby obratu záväzkov (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 180 ₋ ₋ 

2013 2 174 -6 0,96 

2014 3 151 -23 0,87 

2015 4 116 -35 0,77 

2016 5 121 5 1,04 

 

Tab. 22: Vývoj doby obratu záväzkov pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer x 3 

Výberový priemer y 29,68 

Koeficient b1 201,2 

Koeficient b2 -17,6 

Priemer ₁dᵢ(y) -14,75 

Priemer kᵢ(y) 0,91 

 

Podľa tabuľky 22 hodnota doby obratu záväzkov klesala ročne v priemere o 14,75. 

Pomocou regresnej priamky ղ(x) = 201,2 - 17,6x sme zistili pozitívnu predikciu pre rok 

2017. Doba obratu záväzkov by mala byť 95 dní. Tento pokles o 26 dní oproti roku 
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2016 je samozrejme dobrou správou pre podnik, ale hlavne pre jeho potenciálnych 

odberateľov a partnerov. 

 

 

Graf 16: Vyrovnanie doby obratu záväzkov pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.2.4 Analýza Altmanovho modelu 

Tento index obsahuje príliš mnoho ukazovateľov na to, aby bol presný. Keďže bol 

zostavený v USA, aplikuje sa hlavne na podniky tam. Napriek tomu prevediem analýzu 

s využitím vzorca (1.24), ktorá nám napovie, či bude podnik v najbližších rokoch 

prosperovať alebo hrozia finančné problémy a možnosť bankrotu. Stačí ak jeden 

z ukazovateľov vykazuje vysoko pozitívne alebo negatívne čísla, môže to zmeniť 

výslednú hodnotu Z-score.  

  

Tab. 23: Altmanov model (Z-score) (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Altmanov model (Z-score) 2,34 2,1 2,15 2,95 2,96 

 

Všetky roky sa hodnoty z tabuľky 23 pohybujú v „šedej zóne“, čo je v intervale 1,82 

až 2,99 a znamená to, že podnik je úspešný a nehrozia mu väčšie finančné problémy. 
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primerané hodnoty aj vďaka obratu celkových aktív, naopak čistý pracovný kapitál 

výslednú hodnotu indexu zhoršuje. 

 

 

Graf  17: Altmanov model (Z-score) (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Štatistická analýza Z-score: 

Tab. 24: Základné charakteristiky Z-score (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Rok i yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

2012 1 2,34 ₋ ₋ 

2013 2 2,1 -0,24 0,9 

2014 3 2,15 0,05 1,02 

2015 4 2,95 0,8 1,37 

2016 5 2,96 0,01 1 

 

Tab. 25: Vývoj Z-score pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Hodnota 

Výberový priemer x 3 

Výberový priemer y 2,5 

Koeficient b1 1,87 

Koeficient b2 0,21 

Priemer ₁dᵢ(y) 0,16 

Priemer kᵢ(y) 1,06 
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Z tabuľky 25 je možné vyčítať, že index Z-score dosahuje ročný nárast v priemere 

o 0,16. Preto sú očakávania za posledné roky také, že bude index aj naďalej v rastúcej 

tendencií,  a to overíme pomocou regresnej priamky ղ(x) = 1,87 + 0,21x. Správna 

predtucha sa naplnila po analýze, hodnota Z-score pre rok 2017 by mala byť 3,13.  To 

znamená, že sa hodnota prvý krát dostala do „zóny prosperity“ a spoločnosť naďalej 

zlepšuje svoju finančnú situáciu a stáva sa stabilnejšou.  

 

 

Graf  18: Vyrovnanie Z-score pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.3 Celkové zhodnotenie 

V tejto časti zhrniem dosiahnuté výsledky ukazovateľov, ktoré majú uspokojivé 

hodnoty a naopak tie, s ktorými by spoločnosť nemala byť spokojná a v jej záujme by 

bolo prospešné ich vylepšiť. Taktiež spomeniem akým prínosom disponuje táto 

bakalárska práca. 

 

Horizontálna analýza nepriniesla negatívne výsledky, aktíva narastajú na čom má 

podiel hlavne rastúci trend výsledku hospodárenia. Taktiež každým rokom klesajú 

krátkodobé záväzky. Ohľad treba brať na vertikálnu analýzu, konkrétne využitie 

cudzích zdrojov je veľmi vysoké. Určite by som to považoval ako za jeden z rizikových 

ukazovateľov, ktorý treba v najbližších rokoch výrazne zlepšiť. Je zrejmé, že to potrvá 

roky, ale hodnota by mala klesať a do budúcna by bolo ideálne, aby sa dostala pod 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2012 2013 2014 2015 2016

Z-score Vyrovnanie hodnôt trendom



52 

 

hranicu 70%. Pozitívom je, že výsledok hospodárenia má počas celého analyzovaného 

obdobia rastúci trend. 

 

Zameriam sa na čistý pracovný kapitál, ktorý nevykazuje dobré hodnoty. Sú to 

prostriedky, ktoré by mali udržiavať chod výroby a zaistiť tak podniku simultánne 

nakupovať, vyrábať a predávať. Pre zložitosť výrobných procesov, požiadavkou od 

odberateľov a dlhej doby inkasa pohľadávok nie je možné udržiavať ČPK vo vzorných 

číslach. Práve preto je spoločnosť nútená využívať vysoké percento cudzích zdrojov. 

Každopádne proces funguje aj keď tento ukazovateľ patrí medzi tie slabšie. 

 

Ukazovatele likvidity závisia prevažne od okamžiku inkasa pohľadávok, kedy sa 

majetok premení na peňažnú hodnotu a až vtedy je možné splatiť záväzky. Najhoršie 

z nich dopadla okamžitá likvidita, ktorá nedosiahla ani v jednom roku doporučené 

hodnoty. 

Ako bolo zistené z vertikálnej analýzy, spoločnosť využíva vo vysokej miere cudzie 

zdroje, čo značí vysokú mieru zadlženosti. Celková zadlženosť síce predstavuje 

každoročný percentuálny pokles, ale stále sa pohybuje nad hranicou 90%.  Ukazovateľ 

úrokového krytia sa dostáva v poslednom roku nad hranicu 4, čo značí, že je „na pol 

ceste“ k ideálnej hodnote. 

Pri zhodnotení sa sústredím na ukazovatele, ktoré spomedzi pomerových vykazovali 

slabé hodnoty. Práve ukazovatele rentability sa vyhli odporúčaným hodnotám. Z nich 

najhoršie dopadla rentabilita vlastného kapitálu, ktorá zhodnocuje efektivitu vlastných 

finančných prostriedkov vložených do podnikania a mala by dosahovať minimálne 

15%. Hodnoty Doby obratu pohľadávok a záväzkov sú pri ukazovateľoch aktivity 

najdôležitejšími. Upozornením je, že ak sa skráti doba inkasa pohľadávok, tak sa 

automaticky skráti aj doba splatnosti záväzkov. Každým rokom sa tieto ukazovatele 

zlepšujú a vykazujú kratšiu dobu, čo je pre spoločnosť veľkým plusom.  

 

Hodnoty Z-score sa pohybujú za celé obdobie v „šedej zóne“, čo znamená, že 

spoločnosť je úspešná, finančne zdravá a posledné roky sa pohybuje už na hrane „zóny 

prosperity“, kde by sa podľa predikcie mala dostať už v tomto roku 2017.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY 

 

V tejto kapitole sa zameriam na návrh aplikácie v prostredí MS Excel, s ktorou bude 

možný výpočet ekonomických ukazovateľov spoločnosti K.M.O Slovakia s.r.o. 

z poskytnutej súvahy a výkazu ziskov a strát za jednotlivé roky. Tento program je 

jednoduchý a zároveň užitočný pre spoločnosť aj do budúcna. Spoľahlivo a rýchlo 

poskytne výsledné hodnoty, z ktorých treba následne určiť tie, ktoré sa zdajú byť 

rizikové. Práve tieto ukazovatele predstavujú slabé stránky podniku a je nutné sa 

sústrediť na tvorbu vhodného postupu pre ich eliminovanie.  

 

Od jednotlivých položiek súvahy a výkazov sa odvíja aj vývoj samotných ukazovateľov 

Preto medzi položky, ktoré treba zlepšiť v záujme spoločnosti patrí obežný majetok, 

konkrétne pohotové finančné prostriedky. Od obežných aktív sa odvíjajú ukazovatele 

likvidity a ČPK. Je to jeden veľký „kolotoč“, pretože výška finančných prostriedkov 

závisí od doby obratu pohľadávok.  Je to moment, kedy sa spoločnosť dopracuje 

z majetku k financiám, z ktorými je možné platiť záväzky. Tento problém s priebežným 

nedostatkom prostriedkov na účtoch by bolo možné vyriešiť dohodnutím určitých 

podmienok s odberateľmi. Ak im situácia nedovoľuje vyplácanie zákaziek včas, tak by 

bolo riešením vyplácanie istého percenta z ceny zákazky vo forme zálohy a v predstihu. 

Výsledkom toho by bolo uchovávanie dostatočného množstva prostriedkov, to znamená 

zvýšenie obežného majetku a zlepšenie hodnôt jednotlivých likvidít. ČPK by mohli ešte 

ovplyvniť krátkodobé záväzky, avšak táto položka posledné tri roky výrazne klesla. 

Dôležitým faktorom je udržať klesajúci trend doby splácania záväzkov, čomu by 

stratégia ohľadom záloh určite napomohla. Ďalej by som odporučil spoločnosti znížiť 

využitie externých zdrojov k financovaniu, ktoré tvoria hlavne krátkodobé a dlhodobé 

bankové úvery. Po výstavbe nových výrobných priestorov a uvedení nových strojov do 

prevádzky sa zvýšia tržby, čo by sa prejavilo v budúcnosti aj na percentuálnom znížení 

cudzích zdrojov. Tie by sa do roku 2020 mohli dostať aspoň pod hranicu 80% a pri 

úspešnej činnosti a napredovaní spoločnosti, by mali v ďalších rokoch stále klesať. 
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3.1 Návrh aplikácie v prostredí MS Excel 

Tento program je vytvorený pomocou jazyka Visual Basic a ponúka jednoduchý 

prehľad vybraných ekonomických ukazovateľov. Je vytvorený pre spoločnosť hlavne z 

hľadiska uľahčenia práce s priebežným výpočtom jednotlivých ukazovateľov 

v nasledujúcich rokoch. Nasledujúce riadky obsahujú oboznámenie sa s vytvoreným 

programom. 

 

Program pracuje na základe vyplnených jednotlivých hodnôt v súvahe a výkaze ziskov 

a strát, ktoré sú uvedené v listoch „Súvaha“ a „Výkaz ziskov a strát“. V týchto 

tabuľkách je možné neskôr doplniť hodnoty z nasledujúceho účtovného obdobia. 

Vizuálnu podobu týchto listov z tabuľkami výkazov ponúka obrázok 3 a 4. 

 

 

Obr. 3: List „Súvaha“ (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Obr. 4: List „Výkaz ziskov a strát“ (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Po otvorení súboru s programom automaticky vyskočí okno so štartovacím formulárom 

aplikácie, ktorý sa nachádza na treťom liste pod názvom „Aplikácia“. Spustenie je 

možné kliknutím na zvýraznené tlačidlo vpravo dolu. Pre prípad vypnutia programu je 

možné opätovné spustenie kliknutím na zvýraznený obdĺžnik s názvom „OTVOR 

MA!“. 

 

 

Obr. 5: Štartovací formulár programu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Nasledujúci formulár ponúka prehľad všetkých ukazovateľov, ktoré je možné pomocou 

tejto aplikácie vypočítať. Nachádzajú sa tam absolútne, rozdielové a pomerové 

ukazovatele. Tieto tri kategórie ponúkajú horizontálnu a vertikálnu analýzu, čistý 

pracovný kapitál a ukazovatele likvidity, rentability, zadlženosti a aktivity.  

 

 

Obr. 6: Úvodný formulár programu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

V dolnej časti formulára sa nachádza tlačidlo „INFO“, ktoré ponúka všeobecné 

informácie o programe a tlačidlo „Vypnúť“ s ktorým je možné aplikáciu ukončiť.  

 

Výpočet horizontálnej aj vertikálnej analýzy prebieha rovnako a princíp je veľmi 

jednoduchý. V ľavom hornom menu treba zvoliť, čí chceme počítať danú analýzu pre 

aktíva alebo pasíva a následne je potrebné vybrať medzi ktorými dvoma rokmi. Vrátiť 

sa na predchádzajúci formulár je možné tlačidlom „Späť“. 

 

V nasledujúcich obrázkoch je zachytená grafika spomenutých formulárov. 
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Obr. 7: Formulár „INFO“ (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Obr. 8: Formulár „Horizontálna analýza“ (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Keďže princíp výpočtov je u všetkých ostatných ukazovateľov rovnaký, postup bude 

opísaný na jednom z nich náhodne zvolenom. 
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Obr. 9: Formulár „Ukazovateľov likvidity“ (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Ukazovatele likvidity“ na úvodnom formulári sa zobrazí  obsah 

voľby na ďalšom formulári. Pri výpočte ukazovateľov likvidity si užívateľ vo vrchnej 

časti okna zvolí rok a následne sa mu zobrazia výsledky v modro vyznačených 

obdĺžnikoch. Pod jednotlivými likviditami sa nachádzajú aj ich odporúčané hodnoty. 

Pre rok, ktorý nemá evidované údaje v listoch „Súvaha“ a „Výkaz ziskov a strát“ nie je 

možné ukazovatele vypočítať. V tomto prípade ak bude zvolený rok 2017, vyskočí okno 

s upozornením, že treba vyplniť hodnoty za daný rok k jednotlivým položkám súvahy 

a výkazu ziskov a strát. Po úspešnom získaní potrebných výsledkov je možné sa vrátiť 

na úvodný formulár tlačidlom „Späť“ v pravom dolnom rohu. 

 

3.2 Všeobecné návrhy a prínos práce 

 

Keďže v tejto oblasti podnikania, nie je možné výrazné zníženie nákladov, preto je 

rozumnou cestou urýchlenie výrobného procesu. Tým vznikne čas na nové zákazky 

a výsledkom toho bude logicky zvýšenie celkových tržieb.  
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Spoločnosť nie je závislá na rozšírenom marketingu v oblasti pôsobenia, pretože už 

dlhú dobu má na trhu dobré meno a je vyhľadávaná veľkými zahraničnými 

spoločnosťami. Sústreďuje sa preto už len na stále väčšie zákazky od významných 

odberateľov. Zvýšenie počtu zákaziek bude možný po plánovanom navýšení výrobných 

priestorov. Spoločnosti by som odporučil aj využitie eurofondov na nákup nových 

výrobných technológií. Bude vznikať menší počet chýb vo výrobe a znížením počtu 

opráv sa zníži aj celkový čas výrobného procesu. 

 

 

Prínosom tejto bakalárskej práce je, že obsahuje prehľad o finančnej situácií spoločnosti 

K.M.O. Slovakia s.r.o. a taktiež vytvára predikcie vybraných ukazovateľov pomocou 

regresnej analýzy pre nasledujúci rok. Práca kladie dôraz na rizikové hodnoty, ktoré je 

nutné každým rokom kontrolovať a zlepšovať. Vytvorený program pre výpočet 

ekonomických ukazovateľov tomu výrazne napomôže a ponúka firme nazrieť sa do 

situácie z predošlých rokov a taktiež po spracovaní súvahy a výkazov ziskov a strát 

dokáže vypočítať hodnoty jednotlivých ukazovateľov aj z nasledovného účtovného 

obdobia. 
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ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhodnotiť vybrané ekonomické ukazovatele 

zvolenej spoločnosti K.M.O. Slovakia s.r.o.. Všetky zhodnotenia boli prevedené 

postupne pomocou vybraných metód finančnej analýzy a štatistických metód. Z dôvodu 

priebežnej kontroly vybraných ukazovateľov bol navrhnutý program, ktorý spoločnosti 

výrazne zjednoduší a zrýchli prácu pri ich zisťovaní a bude užitočný aj do budúcna. 

Ukazovatele boli posúdené na základe poskytnutých súvah a výkazov ziskov a strát, bez 

ktorých by nefungoval ani navrhnutý program v prostredí MS excel. 

 

V prvej časti som sa zameral hlavne na objasnenie teórie ekonomických ukazovateľov a 

vybraných metód pre ich výpočet z oblasti finančnej analýzy a štatistiky. 

 

Úvod druhej, najrozsiahlejšej časti, je venovaný predstaveniu spoločnosti a analýze 

súčasného stavu. Pokračuje to kompletným priebehom analýzy, kde sa začína 

jednotlivými výpočtami a končí to celkovým zhodnotením dosiahnutých výsledkov. 

Dôležitou časťou je návrh programu, ktorý bude z hľadiska priebežnej kontroly 

jednotlivých ukazovateľov pre spoločnosť užitočný hlavne do budúcna.  

 

Posledná časť obsahuje návrhy pre zlepšenie ukazovateľov, ktoré vykazujú nepriaznivé 

hodnoty a záleží už len na rozhodnutí vedenia spoločnosti, či týmto návrhom budú 

venovať svoju pozornosť. 

 



61 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

[1] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. 

aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-

2481-2. 

[2] MRKVIČKA, J., E. SLÁDEKOVÁ, A. ŠRÁMKOVÁ a L. VAŠEK. Finanční 

účetnictví a výkaznictví. 1. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 452 s. ISBN 978-80-7357-

434-5. 

[3] SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. 

[4] KROPÁČ, J. Statistika B. 1. vyd. Brno: VUTFP, 2006. 145 s. ISBN 80-214-3295-

0.   

[5] HINDLS, R., S. HRONOVÁ a J. SEGER. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: 

Professional Publishing, 2002. 250 s. ISBN 80-86419-26-6. 

[6] SYNEK, M., H. KOPKÁNĚ a M. KUBÁLKOVÁ. Manažérske výpočty 

a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. 

[7] MANAGEMENTMANIA. Rozdílové ukazatele. ManagementMania.com [online]. 

2017, [cit. 07-01-2017]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/rozdilove-

ukazatele 

[8] KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení 

výkonnosti firmy. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, 342 s. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-538-1. 

[9] KMOSLOVAKIA. Profil. Kmoslovakia.sk [online].2017, [cit. 04-05-2017]. 

Dostupné z: http://kmoslovakia.sk/index.php/sk  

[10] CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: 

SNTL/ALFA, 1986. 245 s. ISBN 99-00-00157-X. 

[11] HUDEC, M. Interview. K.M.O. Slovakia s. r. o., Robotnícka 4347, Považská 

Bystrica. 3. 5. 2017. 

[12] KROPÁČ, J. Statistika B. 3. vyd. Brno: CERM, 2012. 152 s. ISBN 978-80-7204-

822-9. 

 



62 

 

ZOZNAM GRAFOV 

Graf  1: Zmeny hodnôt vybraných aktív HA (Zdroj: vlastné spracovanie) .................... 33 

Graf  2: Zmeny hodnôt vybraných pasív HA a vývoj VH (Zdroj: vlastné spracovanie) 34 

Graf  3: Vertikálna analýza vybraných aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) .................... 35 

Graf  4: Vertikálna analýza vybraných pasív (Zdroj: vlastné spracovanie) ................... 36 

Graf  5: Čistý pracovný kapitál (Zdroj: vlastné spracovanie) ......................................... 37 

Graf  6: Vyrovnanie ČPK pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) ... 38 

Graf  7: Ukazovatele likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) .......................................... 39 

Graf  8: Vyrovnanie bežnej likvidity pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 40 

Graf  9: Vybrané ukazovatele rentability (Zdroj: vlastné spracovanie) .......................... 41 

Graf  10: Vyrovnanie ROE pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie) . 42 

Graf  11: Ukazovatele zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) .................................... 43 

Graf  12: Vyrovnanie celkovej zadlženosti pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 44 

Graf  13: Ukazovatele aktivity - obraty (Zdroj: vlastné spracovanie) ............................ 45 

Graf  14: Ukazovatele aktivity – doby obratov (Zdroj: vlastné spracovanie) ................ 46 

Graf 15: Vyrovnanie obratu stálych aktív pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 48 

Graf 16: Vyrovnanie doby obratu záväzkov pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 49 

Graf  17: Altmanov model (Z-score) (Zdroj: vlastné spracovanie) ................................ 50 

Graf  18: Vyrovnanie Z-score pomocou regresnej priamky (Zdroj: vlastné spracovanie)

 ........................................................................................................................................ 51 



63 

 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obr. 1: Logo spoločnosti (Zdroj: prevzaté z [9]) ............................................................ 29 

Obr. 2: Organizačná štruktúra (Zdroj: prevzaté z [11], spracované v Microsoft Visio) . 30 

Obr. 3: List „Súvaha“ (Zdroj: vlastné spracovanie) ....................................................... 54 

Obr. 4: List „Výkaz ziskov a strát“ (Zdroj: vlastné spracovanie) ................................... 55 

Obr. 5: Štartovací formulár programu (Zdroj: vlastné spracovanie) .............................. 55 

Obr. 6: Úvodný formulár programu (Zdroj: vlastné spracovanie) .................................. 56 

Obr. 7: Formulár „INFO“ (Zdroj: vlastné spracovanie) ................................................. 57 

Obr. 8: Formulár „Horizontálna analýza“ (Zdroj: vlastné spracovanie) ........................ 57 

Obr. 9: Formulár „Ukazovateľov likvidity“ (Zdroj: vlastné spracovanie) ..................... 58 



64 

 

 ZOZNAM TABULIEK 

Tab. 1: Horizontálna analýza vybraných aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) ................. 32 

Tab. 2: Horizontálna analýza vybraných pasív (Zdroj: vlastné spracovanie) ................. 33 

Tab. 3: Vertikálna analýza aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) ....................................... 34 

Tab. 4: Vertikálna analýza pasív (Zdroj: vlastné spracovanie) ...................................... 35 

Tab. 5: Čistý pracovný kapitál (Zdroj: vlastné spracovanie) .......................................... 36 

Tab. 6: Základné charakteristiky ČPK (Zdroj: vlastné spracovanie) .............................. 37 

Tab. 7: Vývoj ČPK pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) .............. 37 

Tab. 8: Ukazovatele likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) ........................................... 38 

Tab. 9: Základné charakteristiky bežnej likvidity (Zdroj: vlastné spracovanie) ............ 39 

Tab. 10: Vývoj bežnej likvidity pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie)

 ........................................................................................................................................ 40 

Tab. 11: Ukazovatele rentability (Zdroj: vlastné spracovanie) ....................................... 40 

Tab. 12: Základné charakteristiky ROE (Zdroj: vlastné spracovanie) ........................... 41 

Tab. 13: Vývoj  ROE pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) ........... 42 

Tab. 14: Ukazovatele zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) ..................................... 43 

Tab. 15: Základné charakteristiky celkovej zadlženosti (Zdroj: vlastné spracovanie) ... 44 

Tab. 16: Vývoj celkovej zadlženosti pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 44 

Tab. 17: Ukazovatele aktivity - Obraty (Zdroj: vlastné spracovanie) ............................ 45 

Tab. 18: Ukazovatele aktivity – Doby obratov (Zdroj: vlastné spracovanie) ................. 46 

Tab. 19: Základné charakteristiky obratu stálych aktív (Zdroj: vlastné spracovanie) .... 47 

Tab. 20: Vývoj obratu stálych aktív pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 47 

Tab. 21: Základné charakteristiky doby obratu záväzkov (Zdroj: vlastné spracovanie) 48 

Tab. 22: Vývoj doby obratu záväzkov pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné 

spracovanie) .................................................................................................................... 48 

Tab. 23: Altmanov model (Z-score) (Zdroj: vlastné spracovanie) ................................. 49 

Tab. 24: Základné charakteristiky Z-score (Zdroj: vlastné spracovanie) ....................... 50 

Tab. 25: Vývoj Z-score pomocou regresnej analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) ........ 50 



65 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

PRÍLOHA Č. 1: SÚVAHA ZA OBDOBIE 20012 – 2016 ................................................ I 

PRÍLOHA Č. 2: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE 2012 – 2016 ................. II 

PRÍLOHA Č. 3: PRILOŽENÉ CD S PROGRAMOM PRE VÝPOČET VYBRANÝCH 

UKAZOVATEĽOV A KOMPLETNÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY ZA OBDOBIE 2012-

2016.................................................................................................................................III 

 

  



I 

 

PRÍLOHA Č. 1: SÚVAHA ZA OBDOBIE 2012 – 2016 

Súvaha (v celých eurách) 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTÍVA CELKOM 987471 958559 782162 636185 736044 

Stále aktíva 620697 545310 314366 157588 370846 

Dlhodobý hmotný majetok 620697 545310 306203 151429 361145 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí 

620697 545310 306203 151429 350438 

Dlhodobý nehmotný majetok - - 8163 6159 9701 

Obežné aktíva 364610 410729 465869 473458 363149 

Zásoby 6324 19336 76494 83561 97532 

Materiál 6324 19336 20568 9452 17463 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 
výroby 

- - 55926 74109 80069 

Krátkodobé pohľadávky 309367 383498 369028 357246 244335 

Pohľadávky z obchodného styku 211306 320133 171312 292620 183351 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu 

- - 139050 30000 - 

Daňové pohľadávky a dotácie 98061 37195 32496 8456 34814 

Iné pohľadávky - 26170 26170 26170 26170 

Finančný majetok 48919 7895 20347 32651 21282 

Časové rozlíšenie 2164 2520 1927 5139 2049 

PASÍVA CELKOM 987471 958559 782162 636185 736044 

Vlastný kapitál -775 836 4282 10312 40263 

Základný kapitál 8250 8250 8250 8250 8250 

VH minulých rokov -12995 -9025 -7414 -3968 1959 

VH za účtovné obdobie po zdanení 3970 1611 3446 6030 29951 

Cudzie zdroje 988246 957723 777880 625873 695781 

Krátkodobé záväzky 313139 465378 613512 538609 354788 

Dlhodobé záväzky 530385 336026 74944 17844 257980 

Rezervy 134 0 0 0 0 

Krátkodobé finančné výpomoci 0 11400 0 0 0 

Bankové úvery 144588 144919 89424 69420 31653 

Záväzky 988246 957723 777880 625873 695781 
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PRÍLOHA Č. 2: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA OBDOBIE 

2012-2016 

Výkaz ziskov a strát (v celých eurách) 2012 2013 2014 2015 2016 

Výroba 1973379 1981441 1830510 1901656 1758920 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1973379 1981441 1845438 1933479 2066368 

Výrobná spotreba 1669771 1702769 1811235 1920278 1997091 

Spotreba materiálu, energie a neskladovateľných 

dodávok 
482767 491448 404523 396038 323889 

Služby 1187004 1211321 1135484 1322354 1510902 

Pridaná hodnota 303608 278672 290503 183264 -75871 

Osobné náklady 13515 13031 15264 16845 21144 

Mzdové náklady 11108 9621 11275 12740 16708 

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva - - - - - 

Náklady na sociálne poistenie 2371 3375 3950 4064 4390 

Sociálne náklady 36 35 39 41 46 

Dane a poplatky 2071 1791 1828 2206 1332 

Odpisy a opravné položky DHM a DNM 220254 220578 244294 156778 123804 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10000 25330 7500 25000 20194 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 385492 311 7428 6823 287254 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 398019 13814 9842 12289 12210 

VH z hospodárskej činnosti 65241 55099 34203 13201 69277 

Výnosové úroky 14 2 2 8345 1803 

Nákladové úroky 59568 50544 26087 7777 16152 

Kurzové zisky - 7 - - 1 

Kurzové straty 35 27 - - - 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 1679 1388 1178 1425 4730 

VH z finančnej činnosti -61268 -51950 -27263 -856 -19099 

VH z bežnej činnosti pred zdanením 3973 3149 6940 12345 50178 

VH z bežnej činnosti po zdanení 3970 1611 3446 6030 29951 

VH za účtovné obdobie pred zdanením 3973 3149 6940 12345 50178 

VH za účtovné obdobie po zdanení 3970 1611 3446 6030 29951 
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