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Abstrakt 

Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie v žilinskom 

podniku FERONA Slovakia, a.s. od roku 2011 do roku 2016. Hodnotenie podniku je 

založené na finančnej analýze vychádzajúcej zo zdrojov poskytnutých samotnou firmou. 

Práca je rozdelená na 3 hlavné časti. V prvej časti je spracovaná teoretická časť k danej 

problematike. Druhá časť sa skladá z obecnej charakteristiky podniku a uskutočnenej 

finančnej analýzy. V poslednej časti sú na základe výsledkov navrhnuté možné opatrenia 

ku zlepšeniu finančnej situácie v podniku.  

  

Abstract 

This bachelor thesis is focuses on assessing the financial situation of the company 

FERONA Slovakia a.s. in Zilina for the period between 2011 and 2016. The thesis is 

divided into three parts. In the first part the theoretical background to the financial 

analysis is reviewed. The second part consists of the general characteristics of the 

company and selected tools of financial analysis are applied. Proposals how to improve 

the financial situation of the company are placed in the last part of the thesis. 
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ÚVOD 

V súčasnej dobe je medzi ekonomickými subjektami čoraz väčšia konkurencia na trhu. 

Manažment podniku musí preto vynakladať veľké úsilie, aby udržal čo najlepšiu finančnú 

situáciu v podniku. To jej pomôže včas a hlavne efektívne reagovať na rôzne negatívne 

udalosti. Informácie o finančnej situácii podniku nezískame len z účtovných výkazov 

podniku, ale je potrebné zapojiť aj metódy finančnej analýzy, ktorá nám poskytne  

relevantný obraz o finančnom stave.    

Táto bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie finančnej situácie podniku FERONA 

Slovakia a.s., ktorá má jednu zo svojich pobočiek v Žiline, na ulici Bytčická 12. Podnik 

patrí medzi najväčších veľkoobchodníkov s hutníckym materiálom na Slovensku. Podnik 

na prvý pohľad však už vykazuje problémy v zadlženosti a s vysokou stratou 

v uplynulých rokoch. Finančnou analýzou zistíme, v akej aktuálne situácií sa podnik 

nachádza.  

Finančná analýza potrebuje veľké množstvo informácií a hlavne dát, ktoré môžeme 

získať z verejne dostupných výkazov podniku a z komplexnej každoročnej výročnej 

správy. Využijem aj informácie ktoré boli poskytnuté od obchodného oddelenia podniku. 

Práca je rozdelená do troch častí. V prvej časti budú spracované teoretické východiská 

k danej téme. Druhá časť bude venovaná obecnej charakteristike podniku a samotnej 

finančnej analýze súčasného stavu podniku. V poslednej časti na základe získaných 

výsledkov z druhej časti budú navrhnuté možné opatrenia, ktoré by mali zlepšiť aktuálnu 

situáciu. 
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CIEĽ PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť finančnú situáciu vybraného 

podnikateľského subjektu za pomoci metód finančnej analýzy za zvolené obdobie. 

Výsledky finančnej analýzy sú následne podkladom pre formuláciu návrhov opatrenia 

pre odstránenie slabých a posilnenie silných stránok finančného hospodárenia podniku.  

K naplneniu hlavného cieľa podniku je formulovanie a naplnenie čiastkových cieľov. 

Medzi čiastkové ciele patrí spracovanie teoretickej časti na základe relevantnej odbornej 

literatúry, ktorá bude východiskom pre spracovanie praktickej časti. Ďalším čiastkovým 

cieľom je zozbieranie potrebných dát pre finančnú analýzu a to z účtovných výkazov 

a konzultáciu s podnikom. Tieto dáta sú použité pri aplikácií do konkrétny analytických 

metód, kde následne prebehne zhodnotenie a interpretácia výsledkov a na záver je 

formulované odporučenie ku riešení situácii v problémových oblastiach. 

Zdrojom dát k vypracovaniu finančnej analýzy je výročná správa, ktorá obsahuje účtovné 

výkazy (rozvahu a výkaz ziskov a strát). V tejto bakalárskej  práci budú využité vybrané 

metódy finančnej analýzy, syntézy a komparácie.   
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKO PRÁCE 

1.1 Finančná analýza  

Finančná analýza tvorí neoddeliteľnú súčasť finančného riadenia každého podniku. Je to 

spätná informácia o tom, kam sa podnik v jednotlivých oblastiach dopracoval, ktoré   

predpoklady sa mu podarilo splniť a naopak, kedy došlo k situáciám, v ktorým sa chcel 

vyhnúť alebo ktorú neočakával (1).  

Účelom a zmyslom finančnej analýzy je, pomocou špeciálnych metodických 

prostriedkov, vykonať diagnostiku finančného hospodárenia podniku, podchytiť všetky 

jeho zložky a prípadne podrobnejšie vyhodnotiť niektorú zo zložiek finančného 

hospodárenia (2).  

Finančná analýza sa zameriava hlavne na identifikáciu problémov, silných a slabých 

stránok hodnotových procesov organizácie. Informácie, získané pomocou finančnej 

analýzy, nám umožnia dopracovať sa k určitým záverom o celkovom hospodárení 

organizácie, o jej finančnej situácií a predstavuje podklad pre rozhodovanie jej 

manažmentu (3).  

Prostredníctvom finančnej analýzy sa poukazuje nie len na silné stánky podniku, ale 

pomáha odhaliť aj prípadné poruchy vo finančnom hospodárení (4).  

Cieľom finančnej analýzy je určiť dôležitosť vnútornej a vonkajšej likvidity vo 

finančnom sektore, ktorý každodenne ovplyvňuje firmu (18). 

1.2 Hlavné úlohy finančnej analýzy  

Z časového hľadiska má finančná analýza zmysel v dvoch rovinách. Prvá rovina je 

možnosť spätne nahliadnuť do minulosti podniku a tak vyhodnotiť, ako sa podnik 

postupne vyvíjal až do súčasnosti. Druhá rovina je skutočnosť, že finančná analýza slúži 

ako podklad pre finančné plánovanie vo všetkých časových rovinách. Umožňuje  

krátkodobé plánovanie smerovania podniku, spojené s jej bežným chodom, až po 

plánovanie strategické, ktoré súvisí s dlhodobým rozvojom podniku.  

• posúdenie vplyvu vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku  

• analýza doterajšieho vývoja podniku 
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• komparácia výsledkov analýzy v priestore  

• analýza vzťahu medzi ukazovateľmi 

• poskytnutie informácií pre rozhodovanie do budúcnosti  

• analýza možností budúceho vývoja a výber najvhodnejšej varianty  

• interpretácia výsledkov, vrátane návrhov finančného plánovania a riadenia podniku 

(1).  

1.3 Zdroje informácií finančnej analýzy  

Kvalita a úspešnosť finančnej analýzy závisí do veľkej miery od zadaných vstupných 

informácií. Tie by mali byť nie len kvalitné, ale zároveň aj komplexné. Musia sa 

podchytiť všetky dáta, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom skresliť konečné výsledky 

hodnotenia finančného zdravia podniku.   

Účtovné výkazy podniku dávajú prehľad o štruktúre a stave jej majetku, zdrojoch jej 

krytia, tvorbe a využití výsledku hospodárenia, alebo o jej peňažných tokoch. Pre 

finančnú analýzu sú dôležité najmä základné účtovnícke výkazy: 

• rozvaha 

• výkaz zisku a straty  

• výkaz o tvorbe a použití peňažných prostriedok (výkaz cash flow) (1). 

Rozvaha 

Rozvaha má podať skutočný obraz o finančnej situácií podniku. Základnou podmienkou 

k dosiahnutiu tohto cieľa je vykázať každé aktívum a záväzok na správne miesto 

v rozvahe. V zhode s jeho ekonomickým obsahom a s jeho určením (5).   

Rozvaha je účtovný výkaz, ktorý bilančnou formou zaznamenáva stav dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktíva) a zdroje ich financovania (pasíva). Rozvaha sa 

z pravidla zostavuje k poslednému dňu každého roka,  prípadne ku kratšiemu obdobiu. 

Predstavuje základný prehľad o majetku podniku v statickej podobe (1).  

V rozvahe nie sú vyjadrené iba stavy majetku a kapitálu, ale tiež výsledok hospodárenia 

ako saldo medzi aktívami a pasívami, vrátane vlastného kapitálu. Rozvaha však nepodáva 

informácie o tvorbe hospodárskeho výsledku podniku (2).  



  

13 

 

Blaha vo svojej knihe uvádza: „Rozvaha je výkaz o stavu majetku a neukazuje tok peněz 

ve firme behem finančního roku. Tato informáce je obsažená v účtu zisků 

 a ztrát“ (6, s.18). 

Tabuľka 1:Zjednodušený tvar rozvahy  

Aktíva celkom Pasíva celkom 

A. Pohľadávky za upísaný ZK A. Vlastný kapitál 

B. Dlhodobý majetok  A. I. Základný kapitál 

B. I. Dlhodobý nehmotný majetok A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlhodobý hmotný majetok  A. III. Rezervné fondy 

B. III. Dlhodobý finanční majetok  A. IV. VH minulých rokov 

    A. V. VH bežného obdobia  

C. Obežné aktíva B. Cudzie zdroje  

C. I. Zásoby B. I. Rezervy 

C. II. Dlhodobé pohľadávky B. II. Dlhodobé záväzky  

C. III. Krátkodobé pohľadávky B. III. Krátkodobé záväzky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetok B. IV. Bankové úvery a výpomoci  

D. Časové rozlíšenie  C. Časové rozlíšenie  

(Zdroj: 1, s.75) 

Výkaz zisku a straty  

Výkaz zisku a straty, tzv. výsledovka, predstavuje účtovný výkaz, ktorý poskytuje 

informácie o finančnej výkonnosti, nákladoch, výnosoch a tvorbe výsledku hospodárenia 

podniku za určité obdobie (7).   

Výnosy chápeme ako peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich 

podnikateľských činnostiach za dané účtovné obdobie, bez ohľadu na to, či v tomto 

období došlo k ich inkasu. Náklady predstavujú peňažné čiastky, ktoré podnik v danom 

období systematicky vynaložil na získanie výnosov a to aj vtedy, ak ku skutočnému 

zaplateniu nemuselo dôjsť v rovnakom období (1).  

Výkaz cash flow  

Výkaz cash flow podáva v priebehu účtovného obdobia prehľad o peňažných tokoch. Pod 

pojmom peňažné toky rozumieme prírastky (príjmy) a úbytky (výdaje) peňažných 

prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Za peňažné prostriedky považujeme peniaze 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp7fCf_O_XAhWM1hoKHSP8CkkQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fbirdz.sk%2Fforum%2Faky-je-rozdiel-medzi-u-a-%2F24998-tema.html%2F&usg=AOvVaw1kAe3nwX_VBbleXEkVC8hC
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v hotovosti, vrátane cenín a peňažné prostriedky na účtoch. Peňažnými ekvivalentami 

chápeme likvidný krátkodobý majetok (1).  

Dátová základňa pre zistenie cash flow je účtovníctvo podniku. Vynaložené peňažné 

prostriedky, vstupujúce do podnikového procesu, sa v sústave podvojného účtovníctva 

transformujú do jednotlivých zložiek majetku a záväzkov (8).  

Občas sa pojem cash flow stotožňuje s veľkosťou zisku podniku a jeho odpismi, čo je 

samozrejme nesprávne. Koncepcia cash flow nevychádza z výnosov a nákladov 

podniku, ale z kategórie peňažných príjmov a výdajov podniku (2).  

1.4 Užívatelia finančnej analýzy  

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

manažérov, ale aj ďalších subjektov, ktorí prichádzajú do kontaktu s daným podnikom. 

Užívatelia finančných analýz môžu byť z prostredia interného aj externého (9). 

Ku externým užívateľom patria:  

• Investori  

Investori pre podnik poskytujú nevyhnutný kapitál. Zaznamenávajú informácie 

o finančnej výkonnosti podniku z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je možnosť 

získať dostatočný objem informácií pre rozhodovanie, či investovať v danom 

podniku. Druhým dôvodom je získanie informácií, ako podnik zaobchádza so 

zdrojmi, ktoré už investor do podniku investoval (9).  

• Veritelia a banky 

Veritelia využívajú informácie z finančnej analýzy predovšetkým na to, aby mali 

predstavu o finančnom zdraví budúceho či existujúceho dlžníka. V začiatočnej 

fáze sa veriteľ rozhoduje, či úver poskytne, v akej výške a za akých podmienok. 

Zložkou úverových zmlúv bývajú veľmi často správy o finančnej situácii daného 

podniku (10). 

• Štát a jeho orgány 

Štát sa orientuje hlavne na kontrolu vykazovaných daní. Využíva informácie 

o podnikoch pre rôzne štatistické prieskumy, na rozdeľovanie finančných 
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výpomocí (subvencie, dotácie, atď.), kontrolu podniku sa štátnou účasťou 

alebo sleduje finančné zdravie podniku, ktorej boli v súlade s verejnou súťažou 

zverené štátne zákazky (10).  

• Obchodní partneri 

Obchodní partneri svoju pozornosť zameriavajú predovšetkým na schopnosť 

podniku uhrádzať svoje záväzky. Sledujú hlavne jeho solventnosť, likviditu a 

zadlženosť. Tieto ukazovatele sú podkladom pre krátkodobý záujem obchodných 

partnerov. Dôležité je aj hľadisko dlhodobé, tzv. hľadisko dlhodobej stability 

dodávateľských vzťahov.  

Odberatelia majú záujem o čo najpriaznivejšiu finančnú situáciu dodávateľa. 

Hlavným cieľom je teda bezproblémové zaistenie chodu firmy (9).   

• Manažéri  

Manažéri potrebujú finančnú analýzu pre potreby operatívneho a strategického 

finančného riadenia podniku ako celku. Vo väčšine podnikov sú ich spracovatelia, 

pretože majú prístup aj k informáciám, ktoré nie sú verejne dostupné vonkajším 

(externým) užívateľom. Výstupy z finančnej analýzy využívajú manažéri pri 

svojej každodennej práci najmä pri plánovaní kľúčových cieľov podniku (9).    

• Zamestnanci  

Zamestnanci podniku by mali mať záujem o rast a prosperitu podniku, o jeho 

dobré hospodárenie a finančnú stabilitu. To sa im zabezpečí perspektívu a istotu 

zamestnania, možnosť zvýšenia miezd, rozvoja podniku a mnoho ďalších výhod, 

ktoré im poskytuje zamestnávateľ (9).  

1.5 Metódy finančnej analýzy  

V ekonomike využívame hlavne dva prístupy hodnotenia ekonomických procesov,    

tvz. fundamentálnu a technickú analýzu.  

Fundamentálna analýza je založená na znalostiach vzájomných súvislostí medzi 

ekonomickými a mimoekonomickými procesmi. Opiera sa o množstvo informácií 

a spravidla odvodzuje závery bez algoritmizovaných postupov.  
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Technická analýza využíva matematické, matematicko-štatistické a ďalšie 

algoritmizované metódy na kvantitatívne spracovanie dát a následne posúdenie 

výsledkov z ekonomického hľadiska.  

Z textu vyplýva, že finančnú analýzu môžeme zaradiť do kategórie technickej 

analýzy a to hlavne z dôvodu využitia matematických postupov, ktoré vyústia do výkladu 

vypočítaných hodnôt (1).   

U finančnej analýzy podniku používame dve základné rozborové techniky, a to 

percentuálny rozbor a pomerovú analýzu. Obe vychádzajú z absolútnych ukazovateľov  

(16). 

Účtovníctvo a hlavne účtovné výkazy sú zdrojom externých dát, ktoré slúžia na analýzu 

ekonomických činností podniku. Pri tejto činnosti využívame hlavne stavové, tokové, 

absolútne a rozdielové ukazovatele (11).   

1.6 Analýza absolútnych ukazovateľov  

Hlavným zdrojom informácií sú dáta nachádzajúce sa vo finančných výkazoch  

v hodnotovom vyjadrení. Ide o dáta v absolútnom vyjadrení, merajúce rozmer určitých 

javov napr. kapitálu, majetku alebo peňažného toku podľa toho, či vyjadrujú určitý stav 

alebo informujú o údajoch za určitý interval (9).   

1.6.1 Horizontálna analýza  

Základom horizontálnej analýzy je porovnávanie zmien položiek v jednotlivých 

výkazoch v časovej postupnosti. Vypočítava sa absolútna výška zmien a jej percentné 

vyjadrenie k východiskovému roku (1).  

Autorka Ručková vo svojej knihe pripomína: „Je potrebné pripomenúť nutnosť tvorby 

dostatočných dlhých časových rád, pretože precízne vedené časovej rady môže znamenať 

menej nepresností z hľadiska interpretácie výsledkov prepočtu.“(4, s.68)  

1.6.2 Vertikálna analýza   

Vertikálna analýza, nazývaná tiež aj percentný rozbor, sa zaoberá vnútornou štruktúrou 

absolútnych ukazovateľov. Niekedy môžeme nájsť označenie analýza komponent. Ide o 
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súmernosť jednotlivých položiek základných účtovných výkazov k celkovej sume aktív 

či pasív. Aplikácia tejto metódy uľahčuje zrovnateľnosť účtovných výkazov s minulým 

obdobím (4).    

1.7 Analýza rozdielových ukazovateľov   

Rozdielové ukazovatele sa používajú na analýzu a riadenie finančnej situácie 

v podnikovej jednotke so zameraním na jeho likviditu. Ak má byť podnik likvidný musí 

mať dostatočnú výšku relatívne voľného kapitálu, prebytok krátkodobých likvidných 

aktív nad krátkodobými zdrojmi (1).  

Rozdielové ukazovatele označujeme aj ako fondy finančných prostriedkov (finanční 

fondy). Autor Sedláček vysvetlil fond nasledovne: „Fond je chápaním jako agregace 

(shrnutí) určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, respektívne jako 

rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv (čistý fond).“ (3, s.35) 

1.7.1 Čistý pracovní kapitál  

Význam čistého pracovného kapitálu je kontrola krátkodobého financovania podniku 

a zabezpečenie plynulosti hospodárskej činnosti. Inými slovami povedané, čistý 

pracovný kapitál meria relatívnu voľnú časť kapitálu, ktorá nie je viazaná na krátkodobé 

záväzky (10).  

Čistý pracovný kapitál predstavuje finančný vankúš, ktorý firme umožní pokračovať vo 

svojich podnikateľských aktivitách aj v prípade, že by sa vyskytla istá negatívna udalosť, 

ktorá vy vyžadovala vysoký výdaj peňažných prostriedkov (1). 

Č𝑷𝑲: 𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 (11) 

1.7.2 Čisté pohotové prostriedky  

Čisté pohotové prostriedky sa využívajú hlavne pre sledovanie okamžitej likvidity a to 

z dôvodu, že pri výpočte čistého pracovného kapitálu (viď hore) používame obežné 

aktíva, ktoré môžu obsahovať aj položky málo likvidné, alebo dokonca dlhodobo 

nelikvidné.  
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Výpočet spočíva v rozdiele medzi pohotovými peňažnými prostriedkami a okamžite 

splatnými záväzkami. Medzi pohotové peňažné prostriedky sa zahrňujú aj krátkodobé 

cenné papiere a krátkodobé termínované vklady, pretože sú v podmienkach fungujúceho 

kapitálového trhu rýchlo premeniteľné na peniaze.    

Č𝑷𝑷 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒ň𝑎ž𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 (1) 

1.8 Analýza pomerových ukazovateľov  

Pomerové ukazovatele patria k najčastejšie používaným rozborom účtovných výkazov, 

pretože tieto ukazovatele čerpajú zo základných účtovných výkazov. Teda využívajú 

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

Pomerové ukazovatele sa vypočítajú ako priemer jednej alebo niekoľko účtovných 

položiek z účtovných výkazov k inej položke, alebo ku jej skupine (12).  

Pomerové ukazovatele sú základným nástrojom finančnej analýzy. Postupná analýza 

účtovných výkazov pomocou pomerových ukazovateľov je jednou z najobľúbenejších 

metód. Umožňuje získať rýchlu predstavu o finančnej situácii daného podniku.  V praxi 

sa osvedčilo používanie základných ukazovateľov, ktoré sú roztriedené do skupín podľa 

jednotlivých oblastí hodnotenia hospodárenia a finančného zdravia podniku. Sú to hlavne 

skupiny ukazovateľov zadlženosti, likvidity, rentability, aktivity podniku a ukazovatele 

kapitálového trhu, príp. ďalšie ukazovatele (1).  

1.8.1 Likvidita  

Schopnosť hradiť svoje záväzky, tvz. likvidita je jednou zo základných podmienok 

úspešnej existencie podniku v podmienkach trhu. Je dôležité aby podnik bol schopný včas 

splatiť svoje krátkodobé záväzky. Finančné riziko vychádza hlavne zo štruktúry 

finančných zdrojov a v časovej dimenzií (2).  

S likviditou podniku úzko súvisí solventnosť, ktorá predstavuje krátkodobú 

(momentálnu) finančnú stabilitu podniku. Solventnosť vyjadruje momentálnu schopnosť 

platby. Solventnosť sa definuje aj ako pripravenosť hradiť svoje dlhy, keď nastala ich 

splatnosť. Podmienkou solventnosti je aby mal podnik časť majetku viazanú vo forme, 

ktorou môže platiť svoje záväzky (13) 
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Likvidita je vnímaná ako schopnosť podniku premeniť majetok na peniaze, z ktorých je 

možné uhradiť záväzky. Spoločnosť je likvidná, ak má peniaze na včasnú úhradu svojich 

krátkodobých záväzkov – nedochádza k omeškanie v platbách veriteľom. Príliš vysoká 

likvidita je spravidla sprevádzaná vysokým vlastným kapitálom a je často spájaná 

s konzervatívnym prístupom (14).  

Bežná likvidita  

Ukazovateľ bežné likvidity ukazuje, koľko krát je podnik schopný uspokojiť svojich 

veriteľov, keby premenil všetky obežné aktíva v danom okamžiku na hotovosť. Hlavný 

zmysel tohto spôsobu merania likvidity spočíva v tom, že pre úspešnú činnosť podniku 

má zásadní význam hradenie krátkodobých záväzkov z tých položiek aktív, ktoré sú pre 

tento účel určené (2).  

𝑩𝒆ž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =  
𝑜𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑧𝑑𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
(1) 

Odborná literatúra udáva doporučené hodnoty v rozmedzí 1,5-2,5, pričom hodnota nemá 

klesnúť pod 1 (1).  

Pohotová likvidita  

Tento ukazovateľ je očistený o zásoby, ktoré sú menej likvidné a v čitateli zostávajú iba 

peňažné prostriedky v hotovosti a na bankových účtoch. S veľkým rozdielom 

ukazovateľov sa môžeme stretnúť u obchodných podnikov, kde sa predpokladá, že sa 

zásoby rýchlo obmieňajú a sú dosť likvidné, alebo u sezónneho charakteru hospodárenia 

(11).  

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑂𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎 − 𝑧𝑎𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑧𝑑𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (1) 

Ukazovateľ by mal nadobúdať hodnoty v rozmedzí 1-1,5 (Pri pomeru menším ako 1 sa 

podniku musí spoľahnúť na prípadný predaj zásob) (1).  

Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita ako likvidita 1. stupňa, predstavuje to najužšie vymedzenie likvidity. 

Vstupujú do nej len tie najlikvidnejšie položky z rozvahy. Pod pojmom okamžité 
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prostriedky je možné si predstaviť peňažnú sumu na bežnom účte, v pokladni, cenné 

papiere alebo šeky (12).  

𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑢𝑧𝑑𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
(1) 

Ukazovateľ by mal nadobúdať hodnoty v rozmedzí 0,2-0,5. Vyššie hodnoty svedčia 

o neefektívnom využití finančných prostriedkov (1).  

1.8.2 Rentabilita  

Výnosnosť vloženého kapitálu, tzv. rentabilita, je schopnosť podniku dosahovať zisk 

použitím investovaného kapitálu, schopnosť podniku vytvárať nové zdroje. Je tiež 

formou vyjadrenia miery zisku, ktorá v tržnej ekonomike slúži ako hlavné kritérium pre 

alokáciu kapitálu (1).  

Pre finančnú analýzu sú najdôležitejšie tri kategórie zisku, ktoré je možné vyčítať    

priamo z výkazu ziskov a straty. Prvou kategóriu je EBIT (zisk pred odpočítaní úrokov 

a daní)- odpovedá prevoznému výsledku hospodárenia. Druhou kategóriu je EAT (zisk 

po zdanení alebo čistý zisk), vo výkazu zisku a straty ju nájdeme ako výsledok 

hospodárenia za bežné obdobie. Poslednou kategóriu je EBT (zisk pred zdanením, alebo 

prevádzkový zisk), ktorý je znížený alebo zvýšený o finančný a mimoriadny výsledok 

hospodárenia (12). 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ukazovateľ rentability celkového kapitálu je všeobecne považovaný za dôležitý 

ukazovateľ, ktorý meria produkčnú silu podniku, tvz. výkonnosť. Použitým EBIT(zisk 

pred zdanením) je možné merať výkonnosť podniku bez vplyvu zadlženosti a daňového 

zaťaženia (1).   

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝑏𝑖𝑡

𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 (1) 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Ukazuje návratnosť kapitálu poskytnutého akcionármi. Pre výpočet tohto dôležitého 

pomeru sa využíva čistý zisk stanovený počas obchodného roka (14).  
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Miera ziskovosti z vlastného kapitálu je ukazovateľom, ktorým akcionári (vlastníci), 

zisťujú či ich kapitál prináša dostatočný výnos. Hlavne s intenzitou odpovedajúcej 

veľkosti ich investičného rizika (3). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (3) 

Rentabilita tržieb (ROS)  

Rentabilita tržieb vyjadruje ziskovú maržu, ktorá je dôležitým ukazovateľom pre 

hodnotenie úspešnosti podnikania daného podniku. Zisk je spojený s tržbami ako 

najdôležitejšej položke výnosov u nefinančných spoločnostiach (1).  

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝑎𝑡

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1) 

Rentabilita investícií (ROI) 

Rentabilita investícií je ukazovateľ, ktorý vyjadruje, s akou účinnosťou pôsobí celkový 

kapitál vložený do podniku, nezávisle na zdroji financovania (3).  

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (3) 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)  

Rentabilita použitého kapitálu poukazuje na to, ako úspešne podnik investuje svoj kapitál. 

Ukazovateľ je závislý na spôsobe ocenenia majetku (nadhodnotenie, podhodnotenie 

majetku) (15).  

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1) 

      

1.8.3. Zadlženosť  

Pojem zadlženosť vyjadruje, že podnik využíva vo svojej činnosti cudzie zdroje na 

financovanie aktív. V reálnej ekonomike u veľkých podnikov je nemysliteľné, aby 

podnik financoval všetky svoje aktíva z vlastného alebo naopak iba z cudzieho kapitálu.  

Použitie výhradne vlastného kapitálu totiž prináša zníženie celkovej výnosnosti 

vloženého kapitálu. Naopak financovanie výhradne z cudzích zdrojov by bolo spojené 
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s problémami pri jeho získaní. Pre to podnik musí hľadať ideálnu kapitálové štruktúru 

podniku (12). 

Celková zadlženosť  

Všeobecne platí, že čím vyššia je hodnota ukazovateľa, tým vyššie je riziko veriteľov. 

Avšak ukazovateľ celkovej zadlženosti treba posudzovať v súvislosti s celkovou 

výnosnosťou podniku a tiež v súvislosti so štruktúrou cudzieho kapitálu. Veritelia 

všeobecne uprednostňujú nízke hodnoty ukazovateľa. Platí však, že u finančne stabilného 

podniku môže dočasný rast zadlženosti viesť ku zvýšeniu celkovej rentability vložených 

prostriedkov. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠ť =  
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
 (12) 

Doporučená hodnota s ktorou sa stretneme vo väčšine odborné literatúry sa pohybuje 

medzi 30-60% (12). 

Miera zadlženosti  

Miera zadlženosti má rovnakú vypovedajúcu schopnosť ako celková zadlženosť. Obe 

rastú s tým, ako rastú proporcie dlhu vo finančnej štruktúre podniku. Celková zadlženosť 

rastie lineárne (až do 100%), avšak miera zadlženosti rastie exponenciálne až ku 

nekonečnu. V literatúre sa môžeme stretnúť a s názvom koeficient zadlženosti (3).  

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (3) 

            

Úrokové krytie  

Úrokové krytie je ukazovateľ, ktorý udáva, koľkokrát je zisk vyšší ako úroky. Ukazuje 

ako veľký je bezpečnostný vankúš pre veriteľa. Vyššie hodnoty sú odporúčané kvôli 

faktu, že po zaplatení úrokov z dlhodobého financovania by mal zostať ešte dostatočný 

efekt pre akcionára. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑖𝑒 =
𝐸𝑏𝑖𝑡

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (12) 

Odporúčaná hodnota je stanovená na vyššiu ako 5 (12). 
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Doba splácania dlhu  

Doba splácanie dlhu ako ukazovateľ zadlženosti pracuje na báze cash flow. Ukazovateľ 

vyjadruje dobu, za ktorú by bol podnik schopný vlastnými silami z prevádzkového cash 

flow splatiť svoje dlhy.   

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑙ℎ𝑢 =
𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑒𝑣á𝑑𝑧𝑘𝑜𝑣ý 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 (1) 

Hodnota by mala byť klesajúcu tendenciu (1). 

Koeficient samofinancovania  

Ukazovateľ koeficient samofinancovania vyjadruje pomer, v ktorom sú aktíva podniku 

financované peniazmi akcionárov. Ukazovateľ je považovaný za jeden najdôležitejších 

pomerových ukazovateľov zadlženosti pre hodnotenie finančnej situácií v podniku. Ale 

zas je dôležitá nadväznosť na ukazovatele rentability. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎
 (12) 

Odporúčaná hodnota je blížiaca sa ku 1 (12). 

1.8.4. Riadenie aktív  

Riadenie aktív meria schopnosť podniku využívať investované finančné prostriedky 

a viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu v jednotlivých druhoch aktív a pasív. Dané 

ukazovatele najčastejšie vyjadrujú počet obrátok jednotlivých zložiek zdrojov nebo 

dobu obratu (12). 

Obrat aktív  

 Obecne platí, že čím väčšia hodnota ukazovateľa obratu aktív, tým lepšie. Nízka 

hodnota ukazovateľa znamená neúmernú majetkovú vybavenosť podniku a jeho 

neefektívne využitie. Hodnota aktív sa dosadzuje v netto hodnote  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡í𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎
 (1) 

Doporučená hodnota by mala byť vyššia ako 1 (1). 
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Obrat dlhodobého majetku 

Ukazovateľ obratu dlhodobého majetku sa obmedzuje len na posúdenie využitia 

investičného majetku. Ak podnik využíva vo veľkej miere leasingové formy 

financovania, tak je hodnota obratnosti výrazne nadhodnotená 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘
 (1) 

Doba obratu zásob  

Niekedy je ukazovateľ doba obratu zásob nazvaný aj ako ukazovateľ intenzity využitia 

zásob. Udáva, koľkokrát je v priebehu roka každá položka zásob podniku predaná 

a znovu naskladnená. Avšak slabou stránkou tohto ukazovateľa je, že tržby odrážajú 

tržná hodnotu, zatiaľ čo zásoby sa uvádzajú v nákladových cenách.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 360
 (1) 

Doba obratu pohľadávok 

Ukazovateľ doby obratu pohľadávok vyjadruje obdobie existencie kapitálu vo forme 

pohľadávok a priemerných denných tržieb. Hodnota tohto ukazovateľa sa zrovnáva 

s dobou splatnosti faktúr a odvetvovým priemerom. Čím dlhšia priemerná doba inkasa 

pohľadávok tým väčšia potreba úveru, a tým i vyššie náklady.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑜𝑘 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 360
 (1) 

Doba obratu záväzkov  

Priemerná doba obratu záväzkov vyjadruje dobu od vzniku záväzkov do doby jeho 

úhrady. Tento ukazovateľ by mal dosahovať minimálne hodnoty doby obratu 

pohľadávok.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 360
 (1) 
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1.9. Prevádzkové ukazovatele  

Prevádzkové ukazovatele sú zamerané do vnútra podniku a uplatňujú sa hlavne vo 

vnútornom riadení. Napomáhajú manažmentu sledovať a analyzovať vývoj základnej 

aktivity podniku. Prevádzkové ukazovatele sa opierajú o tokové veličiny (3).  

1.9.1. Mzdová produktivita  

Mzdová produktivita udáva, koľko výnosov pripadá na 1 € vyplatených miezd. Pri 

trendovej analýze by mal ukazovateľ vykazovať rastúcu tendenciu.  

𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑛𝑦𝑐ℎ)

𝑀𝑧𝑑𝑦
 (3) 

1.9.2. Nákladovosť výnosov  

Nákladovosť výnosov je ukazovateľ, ktorý vyjadruje zaťaženie výnosov podniku na 

celkové náklady. Hodnota ukazovateľa by mala v čase klesať.  

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠ť 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣 =
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦(𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑛𝑦𝑐ℎ)
 (3) 

1.9.3. Viazanosť zásob na výnosy  

Viazanosť zásob na výnosy je ukazovateľ, ktorý vyjadruje aký objem zásob je viazaný 

na 1€ výnosov.  

𝑉𝑖𝑎𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠ť 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦(𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑛𝑦𝑐ℎ)
 (3) 

 

1.10. Analýza sústav ukazovateľov  

1.10.1. Bonitné modely 

Bonitné modely sú založené na diagnostike finančného zdravia podniku. Hlavnou 

úlohou je zistiť, či sa zaraďuje medzi dobré alebo zlé podniky. Najčastejšie sa využíva 

porovnávanie s inými podnikmi v tom istom obore (11).  

Index bonity 

Index bonity sa používa hlavne v nemecky rozprávajúcich krajinách, ale osvedčil sa aj 

v našich podmienkach. Ukazovateľ je založený na diskriminačnej analýze.  
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𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑦 = 1,5𝑥1 + 0,08𝑥2 + 10𝑥3 + 5𝑥4 + 0,3𝑥5 + 0,1𝑥6 (11) 

X1-  cash flow/cidzí zdroje 

X2 - Celková aktíva/ cudzie zdroje 

X3 - Ebit/celková aktíva 

X4 - Ebit/ celkové výkony 

X5 - Zásoby / celkové výkony 

X6 - Celkové výkony/ celková aktíva (11). 

 

Obrázok 1: Index bonity  

(Zdroj: 17, s.35) 

1.10.2. Bankrotné ukazovatele  

Bankrotné ukazovatele majú užívateľov informovať o tom, či je v dohľadnej dobe 

podnik ohrozený bankrotom. Ukazovateľ vychádza z faktu, že každý podnik, ktorý sa 

blíži ku bankrotu, už nejaký čas pred touto udalosťou vykazuje symptómy, ktoré sú pre 

bankrot typické. K tým najčastejším patria problémy s bežnou likviditou, s rentabilitou 

celkového vloženého kapitálu a s výškou čistého pracovného kapitálu (12).  

Index 05 

Tento index vychádza z indexov IN01, IN95 a IN99. Je zostavený tak, aby zohľadnil 

prostredie českých firiem (1). 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ (
𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝐶𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
) + 0,04 ∗ (

𝐸𝑏𝑖𝑡

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
) + 3,97 ∗ (

𝐸𝑏𝑖𝑡

𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎
) + 0,21 ∗

(
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐴𝑘𝑡í𝑣𝑎
) + 0,09 ∗ (

𝑂𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦+𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣é ú𝑣𝑒𝑟𝑦
) (1) 
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Kritéria IN05 

- Hodnoty nižšie ako 0,9 pre podnik znamenajú zlú finančnú situáciu. 

- Hodnoty medzi 0,9-1,6 pre podnik znamenajú  šedú zónu. 

- Hodnoty vyššie ako1,6 pre podnik znamenajú veľmi dobrú finančnú situáciu (1).  

Altmanov vzorec (Z-skore) 

Altmanov vzorec je súhrnný index, ktorý hodnotí finančné zdravie podniku. Vychádza 

z prepočtu globálneho indexu. Z dôvodu jednoduchosti výpočtu sa index v podmienkach 

České republiky stal veľmi obľúbený.  

𝐴𝑙𝑡𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑐 = 1,2𝑥1 + 1,4𝑥2 + 3,3𝑥3 + 0,6𝑥4 + 1𝑥5 (12) 

X1- Pracovný kapitál/aktíva  X2 -Rentabilita čistých aktív 

X3- EBIT/aktíva   X4-Vlastný kapitál/celkové dlhy 

X5- Tržby/aktíva           

Výsledky   

- Hodnoty nižšie ako 1,2 znamenajú pásmo bankrotu.  

- Hodnoty od 1,2 do 2,9 znamenajú pásmo šedej zóny. 

- Hodnoty nad 2,9 znamenajú pásmo prosperity (12). 
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2 ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU 

2.1 Charakteristika a história podnikateľského subjektu 

FERONA Slovakia, a.s. so sídlom v Žiline, je modernou obchodnou spoločnosťou, ktorá 

sa radí medzi popredných obchodníkov s hutníckym materiálom v Slovenskej republike. 

Špecializuje sa na predaj, skladovanie a úpravu hutníckeho materiálu, rovnako ako jej 

materská firma Ferona a.s., so sídlom v Prahe, na trhu v Českej republike.  

 

 

 

 

Obrázok 2: Logo spoločnosti  

(Zdroj: 19) 

Prvé začiatky firmy sa datujú až do roku 1829 kedy L.G. Bondy založil železiarsky 

veľkoobchod, ktorý sa v roku 1919 zmenil na akciovú spoločnosť s názvom FERRA a.s.. 

Počas obdobia transformácie a zlučovania s inými obchodnými organizáciami v roku 

1972 vzniká organizácia "Ferona, národný podnik, Praha". Začiatkom deväťdesiatych 

rokov sa zo štátnej organizácie stáva organizácia Ferona, a.s., v roku 1995 následne 

organizáciu sprivatizujú a jej väčšinovými akcionármi sa stávajú členovia vrcholového 

manažmentu. Vzniká organizácia FERONA a.s. so sídlom v Prahe, s jedenástimi 

odštepnými závodmi, medzi inými aj v Žiline, Bratislave a Košiciach. Neskôr v roku 1997 

vzniká ďalej organizácia FERONA Slovakia, a.s. so sídlom v Žiline, pričom jej jediným 

akcionárom je organizácia FERONA a.s. so sídlom v Prahe. Organizácia FERONA 

Slovakia, a.s. akú poznáme v súčasnosti, vzniká 30. septembra 2001, so sídlom v Žiline 

na ulici Bytčianskej 12 (19). 

Predmet činnosti a organizačná štruktúra  

Právna forma organizácie FERONA Slovakia, a.s. je akciová spoločnosť. Výška jej 

základného imania je 32 719 006,– EUR. Štatutárnym orgánom organizácie je 

predstavenstvo. Jej predsedom je Ing. Eva Slováková, ktorá zastáva zároveň funkciu 

finančnej riaditeľky organizácie. Vo svojej funkcii je od 1. januára 2014. Organizácia 
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FERONA Slovakia, a.s. postavila svoju stratégiu obchodu na šírke predávaného 

sortimentu, pričom neustále rozširuje ponuku o ďalšie materiály ako ušľachtilé a 

antikorové ocele. Treba poznamenať, že všetky ponúkané materiály sú garantované 

príslušnými atestmi. Ako pridanú hodnotu organizácia ponúka dopravu predávaného 

sortimentu priamo k zákazníkovi a to za veľmi výhodných podmienok, príp. ostatné 

služby ako delenie materiálov, výrobu výpalkov z plechov a úprava betonárskej ocele 

podľa požiadaviek zákazníka. Zároveň organizácia poskytuje kvalitný dodávateľský 

servis svojim zákazníkom z oblasti strojárstva, automobilového priemyslu, kovovýroby 

a stavebníctva. Strategicky rozmiestnené pobočky organizácie v meste Žilina, Košice 

a Nitra sú nedávno zmodernizované a sú vzájomne prepojené cez riadiaci a komunikačný 

počítačový software. Existencia týchto troch prevádzok umožňuje bezproblémový predaj 

sortimentu zákazníkom, ktorí komunikujú s oddelením predaja prostredníctvom 

manažérov regionálneho predaja organizácie. Manažéri následne všetky požiadavky na 

sortiment a služby vyhodnocujú a posielajú na ďalšie spracovanie svojim asistentom 

predaja a ostatným oddeleniam organizácie ako sú nákup, logistika, ekonomické 

oddelenie a podobne (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Organizačná štruktúra podniku vlastné spracovanie  

(zdroj:19) 
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2.2. Horizontálna analýza 

2.2.1. Horizontálna analýza aktív 

Z tabuľky 2 vyplýva, že rok 2013 bol úspešným s pohľadu predaja, firme sa podarilo 

predať historický objem tovaru ( 13% nárast oproti roku 2012). Kvôli dobrému predaju 

stúpli pohľadávky medziročne o viac ako 30%. Nasledujúci rok klesli aktíva o viac ako 

16% a to kvôli výraznému poklesu obežných aktív, kde je viditeľný pokles u  

krátkodobých pohľadávok, pokles o 28%, zapríčinený zhoršujúcou situáciou na trhu 

(19,6% medziročný pokles objem predaja) spôsobenú prísunom lacnej oceli z čínskeho 

trhu a to spôsobili, že cena oceli začala výrazne kolísať a tým pádom spoločnosť prišla 

o veľa zákazníkov a musela výrazne obmedziť kupovanie oceli na sklad. Cenová 

nestabilita na trhu znamenala zredukovanie zásob v rokoch 2013 až 2015. Spoločnosť ku 

koncu roka investovala do softwarového vybavenia, čo malo za následok rast dlho. 

nehmotné majetku o 11%. Rok 2015 sa niesol v podobnom duchu, celkové aktíva klesli 

o viac ako 16%, príčinou bol pokles obežných aktív a to položky zásob a krátkodobých 

pohľadávok. V tento rok je badateľný výrazný nárast krátkodobého finančného majetku 

a to až o 140% oproti minulému roku z dôvodu prevencie pred nevymožiteľnými 

pohľadávkami, zákazníkom so zlou povesťou nevydávali tovar na pohľadávku (faktúru), 

ale museli za ňu zaplatiť hotovými peňažnými prostriedkami. Za rok 2016 klesli 

podnikové aktíva minimálne, konkrétne o 3%, síce krátkodobé pohľadávky naďalej klesli 

medziročne o 18%, ale zásoby medziročne porástli  o 17%. 

Tabuľka 2: Horizontálna analýza aktív (vlastné spracovanie podľa: 21) 

ROKY 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

v % v tis. € v % v tis. €  v % v tis. € v %  v tis. € 

Aktíva celkom 10,91 8786 -16,51 -14742 -16,46 -12270 -3,11 -1935 

Dlhodobý Majetok -3,56 -1048 -3,68 -1044 -3,64 -995 -1,42 -374 

 DNM -19,70 -27 11,27 12 -17,20 -21 -39,59 -41 

 DHM -3,48 -1020 -3,74 -1057 -3,57 -974 -1,27 -333 

Obežné aktíva 19,22 9800 -22,68 -13787 -23,77 -11173 -4,39 -1574 

 Zásoby 2,88 607 -13,85 -3009 -23,49 -4398 17,57 2516 

 Dlhodobé pohľadávky             89,95   

 Krátkodobé pohľadávky 34,49 9944 -28,22 -10943 -28,66 -7976 -18,07 -3588 

 Krátkodobý fin. majetok -72,24 -751 88,51 255 140,89 766 -61,99 -812 

 Časové rozlíšenie  80,21 33 -0,28 -0,21 -15,16 -11 20,75 13 
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2.2.2. Horizontálna analýza pasív 

Výsledok horizontálnej analýzy pasív (tabuľka 2), preukázal že celkové pasíva sa zhodujú 

s vývojovým trendom celkových aktív. Spoločnosť mala posledné roky, problém so 

svojimi hlavnými odberateľmi, ktorý sa dostali do existenčných problémov a ich dlh voči 

spoločnosti výrazne narástol a to výrazne ovplyvnilo hospodársky výsledok spoločnosti. 

Hlavne na prelome rokov 2013-2014 bola situácia najhoršia, spoločnosť pre 

minimalizáciu straty zmenila stratégiu a svoje podnikateľské aktivity zredukovala 

s cieľom opätovného kladného hospodárskeho zisku. Tým pádom spoločnosť výrazne 

obmedzila aj nákup zásob, čo malo za následok pokles krátkodobých záväzkov. Od roku 

2014 klesli medziročne záväzky z obchodného styku o 41,44% a v roku 2015 o 45,92%. 

Tabuľka 3: Horizontálna analýza pasív  

Roky  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

v % v tis. € v % v tis. € v % v tis. € v % v tis. € 

Pasíva celkom  10,91 8786 -16,51 -14742 -16,46 -12270 -3,11 -1935 

Vlastné imanie -7,89 -1383 -18,45 -2977 -5,77 -759 -3,66 -453 

 Výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

8,98 -1387 8,22 -1383 16,35 -2977 3,58 -759 

 Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 

-0,30 4 115,23 -1594 -74,50 2218 -40,23 305 

Cudzie zdroje  17,43 10819 -15,84 -11540 -18,72 -11481 -2,96 -1478 

 Rezervy -39,21 -94 -28,53 -41 39,63 41 76,26 110 

 Dlhodobé záväzky -91,91 -1368 -29,87 -35 -76,00 -64 -38,40 -7 

 Krátkodobé záväzky 
44,93 12281 -28,94 

-
11463 

-40,70 
-

11458 
-9,47 -1581 

 Časové rozlíšenie  -70,77 -649 -83,46 -223 -66,02 -29 -19,44 -2 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

2.3. Vertikálna analýza 

2.3.1. Vertikálna analýza aktív 

Na celkových aktívach sa najviac podieľajú obežné aktíva (tabuľka 4). V roku 2013 sa 

obežné aktíva blížia ku 70%.  Krátkodobé pohľadávky naberajú klesajúci trend a tým 

pádom sa obežné aktíva približujú k dlhodobému majetku. Za rok 2016 krátkodobé 

pohľadávky tvorili iba 26,96% a tým pádom obežné aktíva znamenali pre spoločnosť 

56% z celkových aktív. Dôvodom klesania krátkodobých pohľadávok je zmenenie 
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stratégie spoločnosti, ktorá sa začala viac špecifikovať na oceľ a výrobky z nich 

a vypustila isté odvetia kde ich konkurencia vytlačila z trhu. Najvýznamnejšou položkou 

dlhodobého majetku je dlhodobý hmotný majetok, spoločnosť vykonáva v rokoch 2013-

2015 malé rekonštrukcie budovu, v roku 2014 modernizáciu vozového parku ale hlavný 

následok zvyšovanie podielu dlhodobého majetku na celkových aktívach má na svedomí 

klesajúce zásoby a krátkodobé pohľadávky.    

Tabuľka 4: Vertikálna analýza aktív  

Roky  2012 2013 2014 2015 2016 

Aktíva celkom  80504350 89290499 74548047 62278025 60342994 

Dlhodobý majetok 36,60 31,83 36,72 42,35 43,09 

Dlhodobý hmotný majetek 36,43 31,70 36,55 42,19 42,99 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,17 0,13 0,17 0,17 0,10 

Dlhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obežné aktíva 63,35 68,09 63,06 57,54 56,78 

Zásoby 26,24 24,34 25,11 23,00 27,91 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,55 1,09 

Krátkodobé pohľadávky 35,81 43,43 37,34 31,89 26,96 

Krátkodobý finanční majetok 1,29 0,32 0,73 2,11 0,83 

Časové rozlíšenie 0,05 0,08 0,10 0,10 0,13 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

2.3.2. Vertikálna analýza pasív  

Prevažnú časť pasív spoločnosť tvoria cudzie zdroje, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 77,09 

až 82,28%. Vlastné imanie sa pohybuje v nízkych číslach hlavne kvôli negatívnym 

hospodárskym výsledkom. Kumulovaná strata minulých rokov sa ku  koncu roku 2016 

vyšplhala až na hodnotu -36,38%. Kumulovaná strata je krytá hlavne  úvermi.  

Najvýznamnejšou zložkou vlastného imania je základné imanie, podiel na vlastnom 

imaní sa za posledné 4 roky posunul z 36,64% na 54,22%. Krátkodobé záväzky, majú 
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podobný trend ako krátkodobé pohľadávky, za rok 2016 tvoria krátkodobé záväzky 

25,04% z cudzích zdrojov. 

Tabuľka 5: Vertikálna analýza pasív  

Roky 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasíva celkom  80504350 89290499 74548047 62278025 60342994 

Vlastné imanie 21,77 18,08 17,66 19,92 19,80 

Základné imanie 40,64 36,64 43,89 52,54 54,22 

Ostatné kapitálové fondy 1,19 1,07 1,28 1,54 1,58 

Zákonne rezervné fondy 0,85 0,76 0,92 1,10 1,13 

Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

-19,19 -18,85 -24,44 -34,03 -36,38 

Výsledok hospodárenia za 
učotvné obdobie 

-1,72 -1,55 -3,99 -1,22 -0,75 

Cudzie zdroje  77,09 81,62 82,28 80,06 80,18 

Rezervy 0,30 0,16 0,14 0,23 0,42 

Dlhodobé záväzky 1,85 0,13 0,11 0,03 0,02 

Krátkodobé záväzky 33,95 44,37 37,76 26,80 25,04 

Bankové úvery a výpomoci 40,99 36,96 44,27 52,99 54,69 

Časové rozlíšenie 1,14 0,30 0,06 0,02 0,02 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

2.4. Rozdielová analýza 

2.4.1. Čistý pracovný kapitál 

Dosahuje priaznivých hodnoť s klesajúcou tendenciou spôsobenou postupným 

znižovaním obežných aktív podniku. V roku 2016 bol čistý pracovný kapitál na hodnote 

19151 tisíc €. 

2.4.2. Čisté pohotové prostriedky  

Keďže podnik nedrží na veľký obnos peňazí na peňažných účtoch tak ukazovateľ vyšiel 

v záporných číslach ale s pozitívnou klesajúcou tendenciou. Klesajúcu tendenciu má za 
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následok znižovanie podnikateľských aktivít spôsobenú stagnáciou trhu a veľkou 

cenovou nestabilitou čo spôsobilo zníženie krátkodobých záväzkov.  Najhorším rokom 

bol rok 2013 kedy sa hodnota vyšplhala až k – 39326 tisíc €.  

Tabuľka 6: Analýza rozdielových ukazovateľov 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý pracovný kapitál  23663 21182 18858 19143 19151 

Čisté pohotové prostriedky  -26293 -39326 -27607 -15382 -14613 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

3.5 Pomerové analýza 

3.5.1 Likvidita  

Okamžitej likvidita 

Doporučené hodnoty okamžitej likvidity by sa mali pohybovať v rozmedzí 0,2 až 0,5 (1). 

Spoločnosť v sledovanom období nesplňuje doporučené hodnoty, hodnoty sa nachádzajú  

pod spodnou hranicou. Čo pre spoločnosť znamená, možnosť insolvencie pri platení 

svojich záväzkov. Dôležitým faktorom sú krátkodobé bankové úvery a výpomoci ktoré 

sú na veľkej úrovni a výrazne ovplyvňujú hodnoty likvidity. 

Pohotová likvidita 

V literatúre označovaná aj ako likvidita 2. stupňa s odporúčanými hodnotami sú od 1 až 

1,5 (1). Spoločnosť opäť nespĺňa tieto hodnoty. Hlavne kvôli zákazníkom ktorí 

skrachovali a zanechali veľké dlhy a spoločnosť musela čerpať veľké bankové úvery, 

ktoré výrazne ovplyvnili ukazovatele likvidity. Spoločnosť nakupuje tovary od 

veľkovýrobcov u ktorých záväzky s viac dňovou splatnosťou, takže spoločnosť dokáže 

do splácať svoje záväzky.   

Bežná likvidita 

Ukazovateľ bežnej likvidity ukazuje, že ani pri predaní všetkých obežných aktív by 

spoločnosť nedokázala splatiť svoje záväzky. Ukazovateľ určuje krytie krátkodobých 

záväzkov podniku obežnými aktívami. Pre vysokú zadlženosť podniku trpí aj bežná 

likvidita kvôli vysokým krátkodobým záväzkom.   Odborná literatúra odporúča hodnoty 
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1,5 až 2,5 (1). Spoločnosť by do budúcna mala výrazne znížiť svoje záväzky aby sa vyhla 

možnej insolvencií. 

Tabuľka 7: Analýza likvidity   

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bežná likvidita  0,85 0,84 0,77 0,72 0,71 

Pohotová likvidita 0,50 0,54 0,46 0,43 0,36 

Okamžitá likvidita  0,017 0,004 0,009 0,026 0,010 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

  

Graf 1: Likvidita 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

3.5.2 Rentabilita  

Rentabilita celkového kapitálu (ROA)  

Z tabuľky je jasne vidieť, že rentabilita celkového kapitálu je v záporných číslach počas 

celého sledovaného obdobia. Keďže spoločnosť nedokázala vyprodukovať pozitívny 

hospodársky výsledok, tak výnosnosť celkového kapitálu je v záporných číslach. Pre 
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Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastného kapitálu, ktorá je dôležitým ukazovateľom pre vlastníkov 

spoločnosti vyšla opäť v záporných číslach. Od roku 2014 ktorý bol rokom s najväčšou 

zápornou rentabilitou a to až 22,62% sa spoločnosť odrazila a v poslednom sledovanom 

období 2016 sa hodnota dostala na -3,80% a pokračuje v pozitívnom trende.  

Rentabilita tržieb (ROS) 

Rentabilita tržieb je v podniku veľmi dôležitým údajom ziskovosti. Z tabuľky je jasne 

viditeľné, že podnik netvorí zo svojich tržieb zisk. Rok 2014 bol rokom s najvyššou 

stratou a z tabuľky vidíme, že aj najhorším rokom pre rentabilitu tržieb a to -2,30%. Ale 

rok 2015 a 2016 ukazujú mierne zlepšenie.     

Rentabilita investícií (ROI) 

Keďže podnik produkuje stratu tak Rentabilita investície je podobne ako ostatné 

ukazovatele v mínusových hodnotách s podobným trendom ako rentabilita tržieb. V roku 

2016 bola hodnota ukazovateľa na hodnote -0,51%  

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazovateľ investovaného kapitálu ukazuje, že aj dlhodobé investície sú v záporných 

číslach s podobným trendom ako rentabilita vlastného kapitálu. 

Tabuľka 8: Analýza rentability  

Rentabilita 2012 2013 2014 2015 2016 

celkového kapitálu ROA -0,42% -0,64% -2,45% -0,48% -0,43% 

vlastné kapitálu ROE -7,92% -8,57% -22,62% -6,12% -3,80% 

tržieb  ROS -0,91% -0,85% -2,30% -0,63% -0,51% 

investíc  ROI -1,72% -1,55% -3,99% -1,22% -0,75% 

investovaného kapitálu  ROCE -1,79% -3,54% -13,78% -2,42% -2,18% 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

3.5.3 Zadlženosť 

Spoločnosť sa dlhodobo pohybuje vo vysokej miere zadlženosti, v roku 2016 to bolo 

80%. Podnik čerpá úver v hodnote 33 000 000 € a k tomu má ešte vysoké záväzky 

z obchodného styku.  Kvôli vysokej zadlženosti sa koeficient samofinancovania, ktorý 
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poukazuje akým podielom vlastných prostriedkov disponuje voči cudzím prostriedkom, 

hodnota ukazovateľa sa pohybuje od 0,18 do 0,22%. Doba splácania dlhu si drží 

odporúčanú klesajúcu tendenciu,  až na rok 2016 kedy podnik vykazoval nižší 

prevádzkový cash flow ako pominulé roky čo sa prejavilo na ukazovateli. Pri 

prevádzkovom cash flow za rok 2015 by spoločnosť splatila svoje záväzky za 29 rokov. 

Úrokové krytie kvôli tvorbe záporného hospodárskeho výsledku dosahuje záporných 

hodnôt. 

Tabuľka 9: Analýza zadlženosti  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadlženosť 0,77 0,82 0,82 0,80 0,80 

Koeficient samofinancovania  0,23 0,18 0,18 0,20 0,20 

Úrokové krytie  -0,29 -0,51 -1,60 -0,36 -0,52 

Doba splácania dlhu (v rokoch) 96,13 85,85 40,44 29,44 196,70 

Miera zadlženosti 3,54 4,52 4,66 4,02 4,05 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

Graf 2: Vývoj zadlženosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 
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3.5.4 Aktivita 

Obrat aktív 

U obratu aktív platí, čím vyšší ukazovateľ tým lepšie, ale minimálna hodnota je 1 (1). 

Z tabuľky č.11, môžeme vidieť, že spoločnosť splňuje minimálnu hodnotu obratu aktív 

a dá sa usudzovať, že využíva svoj majetok efektívne. V roku 2015 dosiahol obrat aktív 

hodnotu 1,93, čo je najväčšia v sledovanom období.   

Obrat dlhodobého majetku 

Obrat dlhodobého majetku tiež splňuje minimálnu hodnotu 1, a hodnoty sa pohybujú 

v rozmedzí 5,71 až 3,41. V roku 2016 boli najnižšie tržby v sledovanom období 2012-

2016 a tým pádom aj hodnoty majú podobný trend.  

Doba obratu zásob 

Ukazovateľ udáva, ako dlho sú zásoby viazané v podniku, dokým sú predané alebo 

spotrebované (1). Kvôli výraznému kolísaniu cien oceli sa podnik snaží  o klesajúci trend 

ukazovateľa. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 42,82 až 68,34 dní. 

Doba obratu pohľadávok 

Vyjadruje za koľko dní priemerne, podnik dostane zaplatené za svoje výrobky a služby. 

Z tabuľky 11. vyplýva, že podnik čaká na inkaso svojich faktúr v priemere cez 2 mesiace. 

Jedná sa ale o veľkopredajňu takže sú bežné pohľadávky s viac dňovou splatnosťou. 

Hodnoty ukazovateľa kolíšu od 59,36 až 86,08 dňa. 

Doba obratu záväzkov  

Ukazovateľ vyjadruje, za koľko dní v priemere dokáže podnik splatiť svoje záväzky. 

Podnik nakupuje tovary rovno od veľkovýrobcov s predĺženou splatnosťou záväzkov. 

Hodnoty kolíšu od 49,90 až 87,94 čo sú podobné hodnoty ako pri dobe obratu pohľadávok   
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Tabuľka 10: Analýza ukazovateľov aktivity 

  2012 2013 2014 2015 2016 

obrat aktiv 1,89 1,82 1,74 1,93 1,47 

obrat dlhodobého majetku 5,17 5,71 4,74 4,57 3,41 

doba obratu zásob 49,88 48,24 51,98 42,82 68,34 

doba obratu pohladávok 68,08 86,08 77,27 59,36 66,02 

doba obratu závazkov 64,54 87,94 78,16 49,90 61,32 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

Graf 3: Doba obratu zásob, pohľadávok, záväzkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 
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Tabuľka 11: Analýza prevádzkových ukazovateľov  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita 48,29 54,19 44,69 33,13 25,38 

Nákladovosť výnosov 1,34 1,17 1,19 1,16 1,15 

Viazanosť  zásob na výrobu 7,24 7,47 6,93 8,41 5,29 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

3.8 Analýza sústav ukazovateľov  

3.8.1 Analýza bonitných ukazovateľov  

Index bonity  

Hodnoty indexu bonity vyšli okrem roku 2014 ako dobré a vravia až o extrémnej dobrej 

finančnej situácií v podniku. Zapríčinené je to ukazovateľom x5, ktorý dáva do pomeru 

zásoby a celkové výkony. V roku 2014 vyšiel index bonity v červených číslach 

predpovedajúc existenčné problémy, kvôli vysokému negatívnemu hospodárskemu 

výsledku v tomto roku bol ukazovateľ x4 vo veľkej mínusovej hodnote a to ovplyvnilo 

celý vzorec.     

Tabuľka 12: Vývoj indexu bonity (vlastné spracovania) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

x1 0,02 0,00 -0,04 0,01 0,02 

x2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

x3 -0,04 -0,06 -0,24 -0,05 -0,04 

x4 -1,84 -3,04 -14,71 -1,68 -2,11 

x5 6,86 6,90 9,05 4,81 8,18 

x6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skóre 5,10 3,90 -5,85 3,19 6,14 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

Tabuľka 13: Výsledok indexu bonity  

 

 

 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

Index bonity  
2012 2013 2014 2015 2106 

5,10 3,90 -5,85 3,19 6,14 

Stav ext. dobrá ext. dobrá ext. zlá ext. dobrá ext. dobrá 
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3.8.2 Analýza bankrotných ukazovateľov 

Altmanov vzorec  

Pozitívny výsledok Altmanového vzorca je dobrým znamením pre vlastníkov podniku 

a tiež pre zákazníkov.  Hodnoty daného vzorca sa držia tesne nad šedou zónou, čo hovorí 

o dobrom stave podniku, bez vážnych problémov v podnikaní. Tieto pozitívne výsledky 

sú dôsledkom vysokých tržieb spoločnosti, ktorý výraznou mierou ovplyvňujú vzorec. 

Celkovo je altmanov vzorec tvorený s vysokým dôrazom na aktíva a tržby spoločnosti 

a neprikladá pozornosť zadlženosti alebo hospodárskej strate spoločnosti.  

Tabuľka 14: Vývoj altmanového vzorca  

  2012 2013 2014 2015 2016 

x1 1,16 1,31 1,19 1,07 1,00 

x2 -0,01 -0,01 -0,03 -0,01 -0,01 

x3 -0,01 -0,02 -0,08 -0,02 -0,01 

x4 0,17 0,13 0,13 0,15 0,15 

x5 1,89 1,82 1,74 1,93 1,47 

Skóre 3,20 3,23 2,94 3,13 2,60 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

V roku 2016 poklesol ukazovateľ na šedú zónu, hlavne kvôli nižším tržbám ako po 

minulé roky, čo ovplyvnilo ukazovateľ x5 v Altmanovom vzorci a v konečnom dôsledku 

to malo za následok prepad až na hodnotu 2,60. 

 

Tabuľka 15: Výsledky altmanového vzorca  

Altmanov 
vzorec 

2012 2013 2014 2015 2106 

3,20 3,23 2,94 3,13 2,60 

Stav Prosperita Prosperita Prosperita Prosperita Šedá zona 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

Index dôveryhodnosti - IN 05 

Index dôveryhodnosti IN05, je prispôsobený na prostredie českých firiem a pre to sa mu 

prikladá väčšia vypovedacia hodnota ako pri Altmanovom vzorci. Výsledky môžu byť 
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trocha skreslené, kvôli faktu, že sa jedná o český podnik, ktorý má pobočku na Slovensku. 

Každopádne sa výsledky veľmi líšia od Altmanového vzorca.  

Tabuľka 16: Vývoj indexu dôveryhodnosti IN05  

  2012 2013 2014 2015 2016 

x1 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 

x2 -0,01 -0,02 -0,06 -0,01 -0,02 

x3 -0,02 -0,03 -0,10 -0,02 -0,02 

x4 0,53 0,45 0,43 0,47 0,36 

x5 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 

Skóre  0,75 0,63 0,49 0,67 0,55 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

Hodnoty indexu dôveryhodnosti sa nachádzajú v červených číslach, čo pre podnik 

znamená výrazné až existenčné problémy. Za následok to má hlavne vysoká zadlženosť, 

čo ovplyvnilo ukazovateľ x1, vysoká hodnota krátkodobých cudzích zdrojov čo 

ovplyvnilo ukazovateľ x5 a samozrejme aj negatívny hospodársky výsledok podniku. 

Všetky tieto skutočnosti majú za následok že hodnoty sa pohybujú od 0,49 až 0,75 a sú 

ďaleko od dobrej finančnej situácie.  

 

Tabuľka 17: Výsledky indexu dôveryhodnosti IN05  

IN 05 
2012 2013 2014 2015 2106 

0,75 0,63 0,49 0,67 0,55 

Stav Zlá fin. situ. Zlá fin. situ. Zlá fin. situ. Zlá fin. situ. Zlá fin. situ. 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

3.9 Zhrnutie finančnej situácie Ferona Žilina a.s 

Na základe finančnej analýzy podniku Ferona Žilina a.s. môžeme komplexne zhodnotiť 

finančnú situáciu spoločnosti pomocou ukazovateľov, ktoré boli vypočítané z účtovných 

výkazov z obdobia 2012 až 2016.  
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Finančná analýza podniku, odhalila závažné problémy v hospodárení hlavne v tvorbe 

kladného hospodárskeho výsledku, ktoré sú odzrkadlením zlej situácie na trhu. 

S dlhodobého pohľadu je vidieť, že podnik postupne znižuje stratu a v roku 2017 

očakávame kladný hospodársky výsledok.  

Najpodstatnejšou častou aktív podniku Ferona Žilina a.s. sú obežné aktíva, ktoré majú 

v sledovanom období klesajúci trend ktorý je zapríčinený znižovaním krátkodobých 

pohľadávok a tým pádom aj zásob.  V roku 2016 tvorili obežné aktíva 56% z aktív 

podniku.  Dlhodobý majetok počas sledovaného obdobia 2012 až 2016 mierne klesal 

kvôli odpisovaniu až na rok 2014 kedy podnik z časti obnovil vozový park aby podnik 

mohol zabezpečiť dovezenie hutníckeho materiálu priamo k zákazníkovi. 

Najhorším znakom nepriaznivej finančnej situácie je pomer vlastných a cudzích zdrojov 

financovania. Kedy okrem roku 2012 cudzie zdroje tvoria viac ako 80% financovania 

spoločnosti, čo sa odráža na zadlženosti podniku a v roku 2016 je na hodnote 80%. 

Dôsledok nízkych vlastných zdrojov financovania má výrazný vplyv aj kumulovaná 

strata ktorá v roku 2015 a 2016 znižujú vlastné zdroje o 36%. Podnik by mal výrazne 

zredukovať stratu aby sa vyhol prípadným problémom s financovaním podniku.  

Kvôli zápornému hospodárskemu výsledku počas celého sledovaného obdobia 2012 až 

2016 je rentabilita spoločnosti v mínusových číslach. Najhoršie hodnoty sú badateľné 

v roku 2014, kedy sa strata spoločnosti vyšplhala až ku 2,9 milióna € čo malo viedlo 

vysokým záporným hodnotám rentability, hlavne rentabilite vlastného kapitálu -22%. 

Likvidita podniku je kvôli vysokej strate priamo ovplyvnená a to kvôli krátkodobým 

úverom, ktoré podnik používa na krytie straty. Celkový úver počas sledovaného obdobia 

nemenil svoju výšku a zostal na hodnote 33 miliónov €. Táto skutočnosť zapríčinila, že 

hodnoty likvidity sú na nízkych hodnotách a ak sa pozrieme na odporúčané hodnoty tak 

sú hodnoty likvidity podniku Ferona a.s. hlboko pod odporúčanou hodnotou. Najlepšie 

hodnoty všetkých troch skupín likvidity sú v rokoch 2012 a 2013 kedy boli vysoké obraty 

predaja a tým pádom aj vyššie hodnoty obežných aktív.  Bežná likvidita sa v tomto 

období držala na  0,85 bodoch.  

Aktivita analyzovaného podniku si drží kolísavý trend, kedy doba obratu zásob si 

v rokoch 2012-2015 drží hodnoty okolo 50 dňoch. V odvetí s hutníckym materiálom 
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panuje dlhodobo nestabilná cenová politika a pre to podnik znižuje svoje zásoby zásob 

a snaží sa aj o zrýchlenie doby obratu zásob aby sa nevystavoval možnej strate peňažných 

prostriedkov. Čo sa týka doby obratu pohľadávok a záväzkov tak sa jedná 

o veľkopredajcu kde sú bežné viacdňové splatnosti. Doba obratu pohľadávok v roku 2016 

bola 66 dní a doba obratu záväzkov 61 dní.  

Pri analýze Altmanového vzorca, ktorého výsledky sú ovplyvnené vysokými tržbami za 

tovar sa podnik Ferona Žilina a.s. držala nad šedou zónou až na rok 2016 kedy tržby klesli 

o 31 miliónov € a skóre Altmanového vzorca na  rok 2016 znížil až na šedú zónu. 

Opačným výsledkom dopadol index dôveryhodnosti IN05, hlavne kvôli koncepcií indexu 

ktorý je založený na zadlženosti, krátkodobé zdroje a výsledok hospodárenia. Keďže 

podnik v týchto zložkách má výrazné problémy tak index dôveryhodnosti IN05 odkazuje 

na zlú finačnú situáciu. Posledný bonitný ukazovateľ, index bonity,  poukazuje na 

extrémnu dobrú finančnú situácií. Na túto situáciu mal výrazne podiel zásob ktorý najviac 

vyzdvihol čísla indexu. Jedine v roku 2014 index odkazuje na extrémne zlú finančnú 

situácií kvôli veľkej strate ktorá ovplyvnila index.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Táto kapitola je zameraná na hľadanie a riešenie problematickej situácie v podniku. Ako 

bolo preukázané finančnou analýzou, podnik sa trápi so záporným hospodárskym 

výsledkom a pre to potrebuje návrhy na riešenie tejto situácie. 

4.1 Návrh na prejdenie z vlastnej na externú vnútroštátnu dopravu 

Veľmi dôležitým krokom pre zlepšenie situácie v podniku je minimalizovanie nákladov. 

Podnik dlhodobo využíva na prepravu hutníckeho materiálu medzi prevádzkami alebo ku 

odberateľovi vlastnú kamiónovú dopravu. Podnik ku koncu roka 2016 mal v prevádzke 

12 kamiónov (značky MAN), 13 návesov (značky KÖGEL a KRONE), zamestnával 14 

vodičov a 2 vedúcich pracovníkov v dopravnom oddelení pre vnútroštátnu dopravu. 

Obstarania kamióna a poplatky sním spojené (servis, diaľničné známky, daň) a platy 

vodičov výrazne zvyšujú náklady podniku. Veľmi často sa stáva, že ak podnik pošle 

kamión s nákladom ku zákazníkovi, nedokáže vyplniť kamión na spiatočnej ceste a tak 

sa vodiči vracajú  spať do Žiliny prázdny. Preto by podnik mohol začať využívať externú 

dopravnú spoločnosť, ktorá má viac previazanú dodávateľskú sieť a vie si efektívne 

vypĺňať svoje vozidlá aj na spiatočnej ceste. Výhodou by bolo aj rýchlejšie doručenie 

hutníckeho materiálu v prípade, že zákazník objedná materiál ktorý nevyplní celý 

kamión, keďže pri vlastnej doprave podnik čakal dokým sa kamión naplní z väčšej časti.  

Dopravné stredisko vysiela denne priemerne 10 kamiónov na trasu približne 120 

kilometrov. Za mesiac kamióny prešli priemerne 50 000 kilometrov (v roku 2016) a spália 

18 000 litrov nafty, mýtne poplatky za prejdenie 50 000 kilometrov predstavujú výdavok 

7090€. Mesačné výdavky na platy vodičov a vedúcich dopravného strediska predstavujú 

30 000€. Výdavky na servis vozového parku mesačne predstavujú 5000€, povinné 

zmluvné poistenie a daň ročne znamenajú ďalších 9000€ a nakoniec cena kamiónu 

130 000€ za kus kde sa predpokladá 7 ročná životnosť a príves 25 000€ za kus, kde sa 

tiež predpokladá 7 ročná životnosť. Po sčítaní všetkých nákladov, je cena vlastnej 

dopravy na kilometer 1,63 eura 

Hlavné kritéria pre výber externého dopravcu sú dostatočná veľkosť vozového parku aby 

dokázal denne vypraviť priemerne 10 kamiónov do 24 ton. Externý dopravca by mal byť 
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držiteľom certifikátu ISO 9001 pre vnútroštátnu dopravu, ďalším kritériom je aby 

spoločnosť nesídlila ďalej ako 150 kilometrov od Žiliny. 

Kritériám vyhovujú 3 vnútroštátne dopravné spoločnosti, Dalitrans s.r.o., B.T. 

TRANSPORT s.r.o. a IMI SPED, spol. s r.o.. Priamo v Žiline sídli IMI SPED, spol.     

s.r.o., v Trenčíne sídli Dalitrans s.r.o. a B.T. TRANSPORT , ktorý je vzdialený 80 km od 

Žiliny. Všetky dopravné spoločnosti disponujú s certifikátom ISO 9001 pre vnútroštátnu 

dopravu a tak isto aj dostatočným vozovým parkom. 

Žilinská dopravná spoločnosť IMI SPED, spol. s.r.o. ktorá je vzdialená necelých 6 km od 

podniku ponúka dopravné služby na najnovších kamiónoch splňujúcich emisnú normu 

EURO 6 v celkom počte 139 kamiónov. Cenová ponuka pri zákazke neprevyšujúcu 200 

km je stanovená na 1,37 eura, k tomu treba prirátať 20 eur za vykládku. 

Trenčianska dopravná spoločnosť Dalitrans s.r.o. disponuje tak isto najnovšími kamiónmi 

Renault, ktoré splňujú európsku emisnú normu EURO 6. Ich cenová ponuka na 

vnútroštátnu dopravu je stanovená na 1,39 eura a za vykládku si účtujú 25 eur.   

Druhá Trenčianska dopravná spoločnosť B.T. TRANSPORT disponuje s najväčším 

vozovým parkom  a to v počte 276 kamiónových súprav. Spoločnosť disponuje aj 

rozsiahlymi oceneniami a certifikátmi pre vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu. Cena 

za kilometer pre vnútroštátnu dopravu nepresahujúcu 200 kilometrov je 1,42 eura plus 

cena vykládky 20 eur.    

Tabuľka 18: Vlastné spracovanie nákladov (porovnanie vlastnej a externej dopravy) 

Dopravné spoločnosti  
IMI SPED 

spol. s.r.o. 
Dalitrans 

s.r.o. 

B.T. 

TRANSPORT 

s.r.o. 

Vlastná doprava 

Cena na kilometer 1,37 € 1,39 € 1,42 € 1,64 € 

Cena vykládky 20 € 25 € 20 € - 

Počet výjazdov  2400 

Prejazdená vzdialenosť 600000 kilometrov 

Cena dopravy 870 000 € 894 000 € 900 000 € 984 000 € 

Úspora  114 000 € 90 000 € 84 000 €   

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 
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Z tabuľky je viditeľná najväčšia úspora v dopravnej spoločnosti IMI SPED spol. s.r.o. 

ktorá sídli v Žiline a je tak aj najbližšou dopravnou spoločnosťou. Úspora sa predpokladá 

v hodnote 114 000 €. Druhou najlepšia ponuka je od Dalitrans s.r.o.  ktorá predpokladá 

úsporu 90 000 €. A tretia ponuka  od B.T. TRANSPORT s.r.o. predpokladá s 84 000 € 

úsporou nákladov v podniku.    

4.2 Návrh zníženie počtu osobných áut pre manažérov  

Ďalším krokom ako znížiť náklady podniku, by bolo zredukovanie firemných osobných 

áut ktoré sú používané na podnikateľské účely. V aktuálnom vozovom parku Ferona 

Žilina a.s. sa nachádza 22 osobných áut značky škoda, volkswagen. Tento dlhodobý 

hmotný majetok má životnosť v priemere 4 roky. Obstarávacia cena vozidiel sa pohybuje 

od 27 000 eur až po hranicu 38 000 eur.  

V aktuálnom stave sa plne nevyužívajú všetky osobné automobily efektívne a preto by 

zníženie osobných áut prinieslo finančnú úsporu, ktorá by nemala vplyv na podnikateľské 

aktivity manažérov podniku. V prípade, že by osobné automobily podniku klesli na 

hodnotu 15 ks. Týchto 15 osobných aut by manažéri využívali podľa svojich potrieb 

a v prípade, že manažér nemá služobnú cestu tak by svoje firemné osobné auto posunul 

manažérovi ktorý má naplánovanú služobnú cestu. Takýmto požičiavaním firemných áut 

by sa dospelo k vyššej efektivite.  Počas 4 rokov by podnik ušetril priemerne 224 000 eur 

na obstaranie 7 osobných aut a k tomu treba pripočítať povinné zmluvné poistenie 

a havarijné poistenie ktoré sa pohybuje na tento typ vozidla okolo 450 eur ročne, čo by 

počas 4 rokov bola úspora 12 600 eur. Servis zvyšných 15 aut by sa samozrejme zvýšil 

kvôli vyššiemu prejazdeniu kilometrov, ale kompenzovalo by sa to absenciou servisu 

zredukovaných 7 osobných aut.  

Celkovo sa teda počíta s úsporou 230 000 eur počas 4 rokov, takže na jeden rok pripadá 

ušetrených 57 500 eur. V prílohe číslo 8. sú prepočítané jednotlivé položky.  

 

 

 

 



  

48 

 

ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie finančnej situácie podniku Ferona Slovakia 

a.s. s následným riešením nedostatkov ktoré sa zistili počas výpočtu jednotlivých 

ukazovateľov finančnej analýzy v sledovanom období od roku 2012 až po rok 2016. 

Bakalárska práca bola rozdelené na tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa zapodievala 

teoretickými východiskami pre bakalársku prácu, druhá kapitola analyzovala súčasný 

stav v podniku a posledná kapitola sa snažila navrhnúť riešenia ktoré by podniku zlepšili 

finančný stav.  

Pre správne zhotovenie finančnej analýzy sa použili účtovné výkazy podniku (rozvaha, 

účet ziskov a strát a výkaz cash flow) za obdobie 2012 až 2016, ktoré boli získané 

z webovej stránky finstat.sk. V bakalárskej práci môžeme vidieť aplikáciu elementárnych 

metód finančnej analýzy, konkrétne analýzu absolútnych ukazovateľov, rozdielových 

ukazovateľov, pomerových ukazovateľov, prevádzkových ukazovateľov a bonitných 

ukazovateľov.  Pomocou finančnej analýzy sme zistili slabé a silné stránky podniku. 

Slabé stránky vrcholia v roku 2014, hlavne kvôli zlej situácií na trhu a lacnej oceli z činy 

ktorá výrazne destabilizovala cenu ocele. A preto podnik znižoval objem hutníckeho 

materiálu zo svojich skladov, čo sa odrazilo na klesaní obežných aktív v podniku. Počas 

sledovaného obdobia narástla kulminovaná strata na nepriaznivú úroveň a celková 

zadlženosť sa držala na 80%.  Počas rokov 2015 a 2016 sa situácia zastabilizovala 

a podnik sa pomaly blížil ku kladnému hospodárskemu výsledku, čo sa mu podarilo až 

v roku 2017.  

V poslednej časti bakalárskej práci sme si predstavili dva zlepšujúce návrhy, ktoré by 

mali pri ich realizácií znížiť prevádzkové náklady podniku. Prvý návrh, ktorý má ušetriť 

peňažné prostriedky podniku spočíva vo využívaní externej dopravnej spoločnosti pre 

vnútroštátny prevoz hutníckeho materiálu ku končenému zákazníkovi. V súčasnosti 

podnik využíva na prepravu hutníckeho materiálu svoje vlastné kamióny. Po vlastnom 

prepočítaní všetkých nákladov, ktoré sú spojené s využívaným vlastnej tranzitnej dopravy 

sme sa dostali na číslo 984 000 € ročne. Pri ročnom prejazde približne 600 000 kilometrov 

je náklad na jeden prejdený kilometer 1,64 €. Pretože vnútroštátne dopravné spoločnosti 

vedia efektívne využívať svoje kapacity, tak by využitie externej vnútroštátnej dopravnej 

spoločnosti malo priniesť zníženie peňažných prostriedkov. Taká to zmena by pre podnik 
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znamenala prepustenie 14 vodičov a 2 pracovníkov v dopravnom oddelení firmy.  K tomu 

by muselo dosť ku predaju 12 kamiónov značky MAN a 7 kamiónových prívesov 

KÖGEL a 6 kamiónových prívesov KRONE. Celkovo boli oslovené tri vnútroštátne 

prepravné spoločnosti, ktoré disponujú dostatočným vozovým parkom, sú držiteľmi 

certifikátu ISO 9001 pre vnútroštátnu dopravu  a z ekonomického hľadiska majú pobočku 

v Žiline alebo sídlia v okruhu 150 kilometrov. Kritériám vyhoveli trenčianske spoločnosti 

Dalitrans s.r.o., B.T. TRANSPORT s.r.o. a žilinská prepravná spoločnosť IMI SPED, 

spol. s.r.o.. Po oslovení dopravných spoločností s požiadavkou na cenník vnútroštátnej 

dopravy sme dostali orientačné ceny, ktoré nám poslúžili na prepočítanie nákladov 

takéhoto druhu dopravy (tabuľka 18). 

Najlepšia ponuka prišla od žilinskej spoločnosti IMI SPED, spol. s.r.o.. ktorá sídli 

necelých 7 kilometrov od sídla podniku, čo predstavuje aj flexibilitu v prípade 

mimoriadnej neplánovanej prepravy materiálu ku zákazníkovi. Celkovo predpokladaná 

ročná úspora finančných prostriedkov je na úrovni 114 000 €. 

Druhým návrhom, ktorý by mal ušetriť finančné prostriedky je zníženie firemných 

osobných áut, ktoré využívajú obchodný manažéri a podnikoví funkcionári. Podnik 

v minulých rokoch znížil svoje podnikové aktivity a to je dôvod prečo autá, v aktuálnom 

podnikovom režime nie sú efektívne využívané. Zníženie z 22 osobných áut na 15 by 

znamenalo menšiu komplikáciu pre obchodných manažérov, ktorí by museli dopredu 

oboznamovať svoje služobné cesty, aby podnik pre nich dokázal zarezervovať osobný 

automobil, ktorý využívajú pri svojej práci. Celkovo by podnik ušetril 57 500 € ročne. 
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Príloha 1: Rozvaha za obdobie 2012 až 2016 

Rozvaha v plnom rozsahu v € 
2016 2015 2014 2013 2012 

  AKTÍVA CELKOM 

001   Spolu majetok  60 342 994  62 278 025 74 548 047 89 290 499  80 504 350   

002 A Neobežný majetok  26 003 283  26 377 419 27 372 989 28 417 513  29 465 580  

003 A.I. 
Dlhodobý nehmotný majetok 
súčet  

62 621  103 688 125 210 112 529   140 144   

004 A.I.1 Aktivované náklady 0 0 0 0 0 

005 A.I.2 Software 62 621 103 688 93 308 112 529   140 144  

006 A.I.3 Oceniteľné práva 0 0 0 0 0 

007 A.I.4  Goodwill 0 0 0 0 0 

008 A.I.5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 

009 A.I.6 
Obstarávaný dlhodobý nehmotný 
majetok 

0 0 0 0 0 

010 A.I.7  
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok 

0 0 0 0 0 

011 A.II Dlhodobý hmotný majetok súčet  25 940 662 26 273 731 27 247 779 28 304 984   29 325 436  

012 A.II.1 Pozemky 7 877 134 7 955 345 7 956 141 7 956 746  7 950 447  

013 A.II.2  Stavby 15 069 592 15 440 438 15 986 291 16 536 081  17 080 743  

014 A.II.3 
Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

2 573 384 2 515 609 2 908 847 3 369 908   3 710 113  

015 A.II.4 Pestovateľské celky trvalých porastov 0 0 0 0   

016 A.II.5  Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0 0 0   

017 A.II.6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 327 130 352 028 387 689 417 220  457 727   

018 A.II.7 
Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok 

2 722  10 311  8 811 8 811  126 406   

019 A.II.8  
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
hmotný majetok 

90 700 0 0 0 0 

020 A.II.9 
Opravná položka k nadobudnutému 
majetku 

0 0 0 0 0 

021 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet  0 0 0 0 0 

022 A.III.1 
Podielové cenné papiere a podiely v 
dcérskej účtovnej jednotke 

0 0 0 0 0 

023 A.III.2  
Podielové cenné papiere a podiely v 
spoločnosti s podstatným vplyvom 

0 0 0 0 0 

024 A.III.3 
Ostatné dlhodobé cenné papiere a 
podiely 

0 0 0 0 0 

025 A.III.4 
Pôžičky v účtovnej jednotke v 
konsolidovanom celku 

0 0 0 0 0 

026 A.III.5 Ostatný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 

027 A.III.6 
Pôžičky s dobou splatnosti najviac 
jeden rok 

0 0 0 0 0 

028 A.III.7 
Obstarávaný dlhodobý finančný 
majetok 

0 0 0 0 0 

029 A.III.8 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
finančný majetok 

0 0 0 0 0 

030 B Obežný majetok  34 262 716  35 836 844  47 099 899  60 797 614  50 996 946  



  

II 

 

 

031 B.I. Zásoby súčet  16 840 302  14 323 432  18 721 833  21 731 782  21 124 423 

032 B.I.1 Materiál 181 109  188 507  192 426  203 930  210 396  

033 B.I.2 
Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

0 0 0 0 0 

034 B.I.3 Výrobky 0 0 0 0 0 

035 B.I.4 Zvieratá 0 0 0 0 0 

036 B.I.5 Tovar 16 643 966  13 967 515  18 529 407  21 527 852  20 796 237  

037 B.I.6 Poskytnuté preddavky na zásoby 15 227  167 410  0 0 117790 

038 B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 654 732  344 691  0 0 0 

039 B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku 0 0 0 0 0 

040 B.II.2 Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0 

041 B.II.3 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

0 0 0 0 0 

042 B.II.4 
Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

0 0 0 0 0 

043 B.II.5 
Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 0 0 

044 B.II.6 Iné pohľadávky 0 0 0 0 0 

045 B.II.7 Odložená daňová pohľadávka 654 732  344 691 0 0 0 

046 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet  16 269 344  19 857 638  27 833 807  38 777 117  28 832 425 

047 B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku 16 128 193  19 663 254  26 671 103  37 032 825  26 881 645 

048 B.III.2 Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0 

049 B.III.3 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a metérskej účtovnej 
jednotke 

0 0 0 0 0 

050 B.III.4 
Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

0 0 0 0 0 

051 B.III.5 
Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

0 0 0 0 0 

052 B.III.6 Sociálne poistenie 0 0 0 0 0 

053 B.III.7 Daňové pohľadávky a dotácie 4 110  14 527  10 758  326 813  78 762  

054 B.III.8 Iné pohľadávky 137 041  179 857  1 151 946  1 417 479  1 872 018   

055 B.IV. Finančné účty súčet  498 338  1 311 083   544 259  288 715  1 040 098   

056 B.IV.1 Peniaze 24 804  40 744   28 389  34 778  22 916  

057 B.IV.2 Účty v bankách 473 534  1 270 339  515 870  253 937  1 017 182  

058 B.IV.3 
Účty v bankách s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 

0 0 0 0 0 

059 B.IV.4 Krátkodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 

060 B.IV.5 
Obstarávaný krátkodobý finančný 
majetok 

0 0 0 0 0 

061 C Časové rozlíšenie súčet  76 995  63 762  75 159  75 372  41 824  

062 C.1 Náklady budúcich období dlhodobé 7 533  1 526  4 700  0 0 

063 C.2 Náklady budúcich období krátkodobé 44 915  40 278  39 066  53 823  34 447  

064 C.3 Príjmy budúcich období dlhodobé 0 0 0 0 0 

065 C.4 Príjmy budúcich období krátkodobé 11 802  24 547  21 958  31 393  21 549  



  

III 

 

 

Rozvaha v plnom rozsahu v € 
2016 2015 2014 2013 2012 

  PASIVA CELKOM 

066   
Spolu vlastné imanie a 

záväzky  
60 342 994  62 278 025  74 548 047  89 290 499  80 504 350 

067 A Vlastné imanie  11 950 316  12 404 161  13 163 513 16 141 152  17 524 643 

068 A.I. Základné imanie súčet 32 719 006  32 719 006  32 719 006 32 719 006 32 719 006 

069 A.I.1 Základné imanie 32 719 006  32 719 006  32 719 006  32 719 006  32 719 006 

071 A.I.3 Zmena základného imania 0 0 0 0 0 

072 A.I.4 
Pohľadávky za upísané vlastné 

imanie 
0 0 0 0 0 

073 A.II Kapitálové fondy súčet  956 066  956 066  956 066  1 288 005  1 288 005  

074 A.II.1 Emisné ážio 0 0 0 0 0 

075 A.II.2 Ostatné kapitálové fondy 956 066 956 066  956 066  956 066  956 066  

076 A.II.3 Zákonný rezervný fond  0 0 0 331 939   331 939  

077 A.II.4 
Oceňovacie rozdiely z 

precenenia majetku a záväzkov 
0 0 0 0 0 

078 A.II.5 
Oceňovacie rozdiely z 

kapitálových účastín 
0 0 0 0 0 

079 A.II.6 
Oceňovacie rozdiely z 

precenenia pri zlúčení a rozdelení 
0 0 0 0 0 

080 A.III Fondy zo zisku súčet  682 413   682 413  682 413  350 474  350 474  

081 A.III.1 Zákonný rezervný fond 682413 682413 682413 350474 350474 

082 A.III.1 Nedeliteľný fond 0 0 0 0   

083 A.III.1 
Štatutárne fondy a ostatné 

fondy 
0 0 0 0 0 

084 A.IV 
Výsledok hospodárenia 

minulých rokov  
-

21 953 324  
-

21 193 972 
-18 216 334 

-
16 832 842 

-15 445 239 

085 A.IV.1 
Nerozdelený zisk z minulých 

rokov 
363 560  363 560 363 560 363 560  363 560 

086 A.IV.2 
Neuhradená strata minulých 

rokov 
-

22 316 884 
-

21 557 532 
-18 579 894 

-
17 196 402 

-15 808 799 

087 A.V 
Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie po zdanení 
-453 845 -759 352 -2 977 638 -1 383 491 -1 387 603 

088 B Záväzky  48 380 528 49 858 783 61 340 149 72 880 997 62 061 629 

089 B.I Rezervy súčet  256 334   145 428 104 152  145 734  239 752  

090 B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé 0 0 0 0 0 

091 B.I.2 Rezervy zákonné krátkodobé 25 210  22 666  25 646 55 597  0 

092 B.I.3 Ostatné dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 

093 B.I.4 Ostatné krátkodobé rezervy 231 124 122 762 78 506 90 137 239 752 

094 B.II Dlhodobé záväzky súčet  12 480  20 261  84 431  120 395  1 488 686 

095 B.II.1 
Dlhodobé záväzky z 

obchodného styku 
0 0 0 0 0 

096 B.II.2 Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0 

098 B.II.4 

Dlhodobé záväzky voči dcérskej 
účtovnej jednotke a materskej 
účtovnej jednotke 

0 0 0 0 0 



  

IV 

 

099 B.II.5 
Ostatné dlhodobé záväzky v 

rámci konsolidovaného celku 
0 0 0 0 0 

100 B.II.6 Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0 0 

101 B.II.7 Dlhodobé zmenky na úhradu  0 0 0 0 0 

102 B.II.8 Vydané dlhopisy 0 0 0 0 0 

103 B.II.9 Záväzky zo sociálneho fondu 12 480  20 261  44 045  84 748  137 996  

104 B.II.10 Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 995 818  

105 B.II.11 Odložený daňový záväzok 0 0 40 386  35 647  354 872 

106 B.III Krátkodobé záväzky súčet  15 111 714  16 693 094  28 151 566  39 614 868  27 333 191   

107 B.III.1 Záväzky z obchodného styku 12 480 100  9 447 765  17 471 494  29 837 713  17 266 933  

108 B.III.2 Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0 

109 B.III.3 Nevyfakturované dodávky 0 0 0 22 767 €  129 111 € 

110 B.III.4 

Záväzky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

2 200 172 6 700 704 0 0 0 

111 B.III.5 
Ostatné záväzky v rámci 

konsolidovaného celku 
0 0 10 305 921 8 299 557  8 626 778  

112 B.III.6 
Záväzky voči spoločníkom a 

združeniu 
0 0 0 0 0 

113 B.III.7 Záväzky voči zamestnancom 140 907  133 138  127 311  240 130  158 442 

114 B.III.8 Záväzky zo sociálneho poistenia 88 470  85 658  81 573  108 485  96 081  

115 B.III.9 Daňové záväzky a dotácie 192 997  321 624  162 920  80 993  25 450  

116 B.III.10 Ostatné záväzky 9 068  4 205 2 347  1 025 223 1 030 396 

117 B.IV Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0 0 

118 B.V Bankové úvery  33 000 000 33 000 000  33 000 000  33 000 000  33 000 000  

119 B.V.1 Bankové úvery dlhodobé 0 0 0 0 0 

120 B.V.1 Bežné bankové úvery 33 000 000 33 000 000 33 000 000 33 000 000 33 000 000  

121 C Časové rozlíšenie súčet  12 150  15 081  44 385  268 350  918 078 

122 C.1 
Výdavky budúcich období 

dlhodobé 
0 0 0 0 0 

123 C.1 
Výdavky budúcich období 

krátkodobé  
12 017   14 817  44 085  268 350  918 078  

124 C.1 
Výnosy budúcich období 

dlhodobé 
133   264   300   0 0 

125 C.1 
Výnosy budúcich období 

krátkodobé 
0 0 0 0 0 

 

Príloha 2: Výkaz ziskov a strát za obdobie 2012 až 2016 

Výkaz ziskov a strát v € 
2016 2015 2014 2013 2012 

    

01 I. Tržby z predaja tovaru 88 099 237 119 544 798 129 055 456 161 228 324 151 534 798 

02 A 
Náklady vynaložené na obstaranie 

predaného tovaru 
79 695 011 110 873 832 120 249 153 152 252 968 143 517 352 

03 + Obchodná marža  8 404 226 8 670 966 8 806 303 8 975 356 8 017 446 

04 II. Výroba  617 945 893 110 620 727 945 150 923 478 



  

V 

 

05 II.1 
Tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 
615 495 889 992 616 480 941 201 921 169 

06 II.2 
Zmeny stavu vnútroorganizačných 

zásob 
0 0 0 0 0 

07 II.3 Aktivácia 2 450 3 118 4 247 3 949  2 309 

08 B Výrobná spotreba  2 668 331 3 089 198 2 831 789 3 591 336 3 487 717 

09 B.1 
Spotreba materiálu, energie a 

ostatných neskladovateľný dodávok 
578 707 682 441 745 850 987 120 1 051 086 

10 B.2 Služby 2 039 795 2 251 060 2 171 897 2 604 216 2 436 631 

11 + Pridaná hodnota  6 353 840 6 474 878 6 595 241 6 329 170 5 453 207 

12 C Osobné náklady súčet 3 166 725 2 993 880 2 903 683 3 637 149 3 511 515 

13 C.1 Mzdové náklady 2 211 789 2 098 640 1 993 009 2 445 777 2 386 451 

14 C.2 
Odmeny členom orgánov 

spoločnosti a družstva 
35 904 35 904 35 903 148 103 160 334 

15 C.3 Náklady na sociálne poistenie 780 299 734 039 727 134 888 929 839 384 

16 C.4 Sociálne náklady 138 733 125 297 147 637 154 340 125 346 

17 D Dane a poplatky 383 052 382 684 442 793 458 526 441 438 

18 E 

Odpisy a opravné položky k 
dlhodobému nehmotnému majetku a 
dlhodobému hmotnému majetku 

1 092 633 1 155 926 1 205 825 1 341 240 1 334 226 

19 III. 
Tržby z predaja dlhodobého 

majetku a materiálu 
398 067 74 995 90 697 58 977 450 545 

20 F 

Zostatková cena predaného 
dlhodobého majetku a predaného 
materiálu 

117 051 6 537 31 645 32 830 311 882 

21 G 
Tvorba a zúčtovanie opravných 

položiek k pohľadávkam 
2 130 837 2 133 384 3 570 167 1 120 623 309 324 

22 IV. 
Ostatné výnosy z hospodárskej 

činnosti 
13 483 409 19 648 432 22 442 411 27 097 533 51 160 697 

23 H 
Ostatné náklady na hospodársku 

činnosť 
13 425 285 19 631 906 22 585 581 27 294 134 51 299 626 

24 V 
Prevod výnosov z hospodárskej 

činnosti 
0 0 0 0 0 

25 I 
Prevod nákladov na hospodársku 

činnosť 
0 0 0 0 0 

26 * 
Výsledok hospodárenia z 

hospodárskej činnosti  
-80 267 -106 012 -1 611 345 -398 822 -143 562 

27 VI. 
Tržby z predaja cenných papierov 

a podielov 
0 0 0 0 0 

28 J Predané cenné papiere a podiely 0 0 0 0 0 

29 VII. 
Výnosy z dlhodobého 

finančného majetku  
0 0 0 0 0 

30 V.II.1 

Výnosy z cenných papierov a 
podielov v dcérskej účtovnej 
jednotke a v spoločnosti s 
podstatným vplyvom 

0 0 0 0 0 

31 VII.2 
Výnosy z ostatných dlhodobých 

cenných papierov a podielov 
0 0 0 0 0 

32 V.II.3 
Výnosy z ostatného dlhodobého 

finančného majetku 
0 0 0 0 0 

33 VIII. 
Výnosy z krátkodobého 

finančného majetku 
0 0 0 0 0 



  

VI 

 

34 K 
Náklady na krátkodobý finančný 

majetok 
0 0 0 0 0 

35 IX. 

Výnosy z precenenia cenných 
papierov a výnosy z derivátových 
operácii 

0 0 0 0 0 

36 L 

Náklady na precenenie cenných 
papierov a náklady na derivátové 
operácie 

0 0 0 0 0 

37 M 
Tvorba a zúčtovanie opravných 

položiek k finančnému majetku 
0 0 0 0 0 

38 X. Výnosové úroky 288 545 264 428 451 

39 N Nákladové úroky 500 177 840 745 1 144 179 1 127 624 1 189 306 

40 XI. Kurzové zisky 514 1 254 4 340 30 065 7 212 

41 O Kurzové straty 5 818 5 438 4 350 3 956 5 727 

42 XII. 
Ostatné výnosy z finančnej 

činnosti 
7 12 8 28 21 

43 P 
Ostatné náklady na finančnú 

činnosť 
175 424 191 062 214 707 202 756 198 817 

44 XIII. Prevod finančných výnosov           

45 R Prevod finančných nákladov           

46 * 
Výsledok hospodárenia z 

finančnej činnosti  
-680 610 -1 035 434 -1 358 624 -1 303 815 -1 386 166 

47 ** 
Výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti pred zdanením  
-760 877 -1 141 446 -2 969 969 -1 702 637 -1 529 728 

48 S Daň z príjmov z bežnej činnosti  -307 032 -382 094 7 669 -319 146 -142 125 

49 S.1 
Daň z príjmov z bežnej činnosti - 

splatná 
3 008 2 983 2 930 79 84 

50 S.2 
Daň z príjmov z bežnej činnosti - 

odložená 
-310 040 -385 077 4 739 -319 225 -142 209 

51 ** 
Výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti po zdanení  
453 845 -759 352 -2 977 638 -1 383 491 -1 387 603 

59 *** 
Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie pred zdanením  
-760 877 -1 141 446 -2 969 969 -1 702 637 -1 529 728 

61 *** 
Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie po zdanení 
-453 845 -759 352 -2 977 638 -1 383 491 -1 387 603 

 

 

Príloha 3: Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) za obdobie 2012 až 2016 

Prehľad o peňažných tokoch 
2016 2015 2014 2013 2012 

    

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením  
-760877 -1141446 -2969969 -1702637 -1529728 

A.1. 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
pred zdanením  

3799580 4519213 6159639 2659001 1795460 

A.1.1. 
Odpisy dlhodobého nehm. majetku a 

dlhodo. hmotného majetku 
1095926 1148979 1203860 1343205 1336191 



  

VII 

 

A.1.2. 
Zostatková hodnota DNM a DHM 

učtovnom vyjadrení 
0 8912 0 0 0 

A.1.3. 
Odpis opravenej položky k 

nadobudnutému majetku 
3293 1965 1965 1965 1965 

A.1.4. Zmena stavu rezerv  110906 41276 -41582 -94018 26244 

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek 2181064 2289081 3484209 115627 296164 

A.1.6.  
Zmena stavu položiek časového 

rozlíšenia nákladov a výnosov 
-16164 -17907 -223752 -683276 137537 

A.1.8 Úroky účtované do nákladov  500177 840745 1144179 1127624 1189306 

A.1.9 Úroky účtované do výnosov -288 -545 -264 -428 -451 

A.1.10 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným 

prostriedkom  
-11 -88 0 0 0 

A.1.11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným 

prostriedkom  
57 46 1 1138 594 

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku -281016 -68458 -59052 -26147 -138663 

A.1.13 
Ostatné položky nepeňažného 

charakteru 
205636 275207 690075 -126685 -1053427 

A.2 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 
ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie, 
rozdiel medzi obežným majetkom a 
krátkodobými záväzkami 

-2794051 -1689445 -1675661 -109132 -908824 

A.2.1. 
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej 

činnosti 
1513992 5382667 6732437 -10621594 3862194 

A.2.2 
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej 

činnosti  
-1589161 -11482256 -11504005 11232611 -586793 

A.2.3. Zmena stavu zásob -2718882 4410114 3095907 -720149 -4184225 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a 
výdavkov  

244652 1688302 1514009 847232 643092 

A.3 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do investičných činností  
288 545 264 428 451 

A.4 

Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností 

-500177 -840745 -1144179 -1127624 -1189306 

A. 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej 

činnosti 
-258245 845119 367164 -280043 -1832031 

Peňažné toky z investičnej činnosti            

B.1. 
Výdavky na obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku  
-3926 -21470 -46504 -7338 -144330 

B.2. 
Výdavky na obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku 
-831544 -131862 -1144179 -1127624 -281106 

B.5. 
Príjmy z predaja dlhodobého 

hmotného majetku  
281016 74995 90697 58997 450545 

B. 
Čisté peňažné toky z investičnej 

činnosti  
-554454 -78337 367164 -470202 25109 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie 

peňažných prostriedkov 
-812699 766782 255545 -750245 -846922 

E 

Stav peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov na začiatku 
účtovného obdobia  

1311083 544259 544260 289853 1040692 

F.  

Stav peňažných prostriedkov na konci 
účtovného obdobia pred zohľad. 
kurzových rozdielov  

498384 1311041 544260 289853 1040692 
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G. Kurzové rozdiely  -46 42 1 1138 594 

H. 
Zostatok peňažných prostriedkov na 

konci účtovného obdobia  
498338 1311083 544259 288715 1040098 

 

 

 

Príloha 4 Vlastné náklady na vnútroštátnu dopravu 

Vlastná vnútroštátna doprava náklady  ročne mesačne 

Počet kilometrov za rok 600000 50000 

Nafta 216000 18000 

Mýto 85000 7083 

mzdy 360000 30000 

servis 60000 5000 

pzp a daň 9000 750 

kamión 192857 16071 

náves 61143 5095 

Celkové náklady  984000 82000 

Náklady na kilometer 1,64 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

Príloha 5: Vlastné spracovanie nákladov na zníženie počtu áut v podniku 

Zníženie počtu osobných áut  Náklady na 1 auto Náklady na 7 áut Náklady na rok  

Priemerná cena obstarania auta  30 000 € 210 000 € 52 500 € 

Povinné zmluvné poistenie  160 € 1 120 € 1 120 € 

Havarijné poistenie  220 € 1 540 € 1 540 € 

Dialničná známka  50 € 350 € 350 € 

Servis  1 000 € 7 000 € 7 000 € 

Predpokladaný zvýšený servis      -5 000 € 

Celkové ušetrené náklady  57 500 € 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 21) 

 

 


