
 
39 

 

3 Analýza ekonomickej situácie agrárnych podnikov 

Dnešné prostredie je značne dynamické a vysoko konkurenčné, preto je pre úspešnosť každého 

podnikateľského subjektu veľmi dôležitá analýza činnosti a dosiahnutých výsledkov.  V posledných 

rokoch sa dostáva do popredia pri hodnotení ekonomickej situácie podniku práve finančná analýza, 

pomocou ktorej je možné dospieť  k určitým záverom o celkovom hospodárení a finančnej situácii 

podniku. Analýza by mala byť súčasťou riadenia podniku a mala by sa uskutočňovať nielen raz ročne   

v rámci účtovnej závierky, ale tiež priebežne počas roka. 

3.1 Obsah a postup finančnej analýzy 

Úlohou finančnej analýzy je zhodnotiť minulý finančný vývoj v podniku, prípadne odvetvia na 

základe účtovných výkazov a predikovať vývoj finančného zdravia do budúcnosti. Finančná analýza 

poskytuje informácie majiteľom o tom, či ich investícia prináša hodnotu alebo nie, manažérom 

poskytuje informácie, pomocou ktorých môžu zhodnotiť minulosť, súčasnosť a z toho vyvodiť 

odporúčania pre budúce rozhodovanie.  A nielen to, umožňuje aj medzipodnikové porovnávanie 

v rámci odvetvia.   

V praxi sa môžeme stretnúť  aj s takým názorom, že finančná analýza nie je potrebná, že pre 

finančné rozhodovanie postačujú údaje z účtovníctva získané prostredníctvom účtovných výkazov: 

súvaha, výkaz ziskov a strát a prehľad cash flow. Pre rozhodovanie však tieto súhrnné údaje nemajú 

dostatočnú vypovedaciu schopnosť, nemôžu poskytnúť úplný a detailný obraz o hospodárení 

podniku, o jeho slabých a silných stránkach, o finančnom zdraví podniku a o celkovej kvalite 

hospodárenia (Kislingerová, 2010, s. 47).  Na druhej strane si musíme uvedomiť, že účtovné výkazy 

často poskytujú nepresné informácie, lebo údaje v nich uvádzané môžu byť značne ovplyvnené, napr. 

zvolenou odpisovou metódou, politikou tvorby rezerv, politikou tvorby opravných položiek ap.  

Slabou stránkou výkazov je aj to, že jednotlivé položky v súvahe sú ocenené historickými cenami 

a nezohľadňujú vplyv inflácie.  Z údajov súvahy tiež nie je možné tiež zistiť majetok obstaraný formou 

finančného leasingu, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale iba na podsúvahových účtoch. 

Základným zdrojom informácií pre finančnú analýzu je aj napriek tomu účtovná závierka, ktorej 

súčasťou sú výkazy: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Súčasťou poznámok je aj výkaz cash 

flow. Ďalšími zdrojmi, z ktorých môžeme čerpať informácie pre finančnú analýzu, sú aj výročné 

správy, vnútropodnikové účtovníctvo, nákladové a cenové kalkulácie, podnikové plány ap.   

Postup finančnej analýzy môže byť rôzny. Závisí od toho, čo považujeme v hodnotení finančného 

postavenia podniku za rozhodujúce. Väčšinou ide  o postupnosť týchto krokov: 

1. Výpočet finančných ukazovateľov, a to  pomerových a rozdielových. 

2. Zhodnotenie vývoja ukazovateľov v čase. 
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3. Porovnanie vypočítaných hodnôt s priemernými ukazovateľmi za príslušné odvetvie. 

4. Analyzovanie vzájomných vzťahov medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi. 

5. Spracovanie návrhu opatrení (Horváthová, Bednárová, 2012, s. 35). 

Medzi základné metódy finančnej analýzy patrí: 

 analýza absolútnych ukazovateľov (stavových aj tokových) 

- horizontálna analýza (trendová analýza), 

- vertikálna analýza (percentuálny rozbor, majetková a kapitálová štruktúra), 

 analýza rozdielových ukazovateľov, 

 analýza pomerových ukazovateľov, 

 analýza sústavy ukazovateľov (pyramídové rozklady, predikčné modely. 

Finančnú analýzu sme spracovali za skupinu náhodne vygenerovaných agrárnych podnikov, 

členených podľa jednotlivých krajov, za obdobie rokov 2009 – 2011. K interným  informáciám 

jednotlivých ekonomických subjektov sme nemali prístup, z toho dôvodu sme pri vychádzali pri 

spracovaní finančnej analýzy z dostupných výkazov, teda z pohľadu externého používateľa. Údaje boli 

vyhodnotené za jednotlivé kraje a následne sme urobili vzájomné porovnanie v rámci krajov.  Pri  

hodnotení finančného zdravia vybraného okruhu poľnohospodárskych podnikov je potrebné zobrať 

do úvahy to, že hospodária v rozdielnych prírodných podmienkach. V  rámci odborovej 

porovnateľnosti by bolo potrebné vziať do úvahy aj porovnateľnosť vstupov, technológií, výstupov 

a porovnateľnosť okruhu zákazníkov, čo v našom prípade nebolo možné zohľadniť (Sedláček, 2011, s. 

11). 
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3.2 Analýza absolútnych a rozdielových finančných ukazovateľov 

Východiskom finančnej analýzy by mala byť analýza absolútnych ukazovateľov, na základe ktorej 

je možné  posúdiť  primeranosť vzťahov medzi majetkom firmy a finančnými zdrojmi a zistiť k akým 

zmenám medziročne došlo u jednotlivých položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. To sa robí 

prostredníctvom horizontálnej a vertikálnej analýzy účtovných výkazov.  Absolútne ukazovatele  sú 

závislé na veľkosti podniku, čo v našom prípade nám neumožňuje ich priame porovnávanie 

s ukazovateľmi iných podnikov, keďže v súbore sa nachádzajú podniky odlišnej veľkosti.  Preto 

absolútne ukazovatele v našom prípade nie sú vhodné na medzipodnikové porovnávanie. 

Rozdielové ukazovatele (tab. 20), nazývané tiež niekedy ako fondy finančných prostriedkov, 

alebo finančné fondy, sú výsledkom rozdielu dvoch absolútnych ukazovateľov. Je potrebné povedať, 

že finančná analýza vymedzuje pojem fond inak ako finančné účtovníctvo. Z pohľadu finančnej 

analýzy sú za fond považované agregované položky aktív a pasív a tiež rozdiel vzniknutý medzi 

súhrnom určitých položiek krátkodobých aktív a určitých položiek krátkodobých pasív. Tento rozdiel 

sa nazýva čistý fond (Sedláček, 2011. s. 35). Medzi najčastejšie používané rozdielové ukazovatele 

likvidity patrí: čistý pracovný kapitál (ČPK), čistý peňažný majetok (ČPM) a čisté pohotové peňažné 

prostriedky (ČPPP).  Výpočet ukazovateľov je nasledovný: 

 Čistý pracovný kapitál = Obežný majetok – Krátkodobé záväzky 

 Čistý peňažný majetok = OM –Zásoby – Krátkodobé záväzky 

 ČPPP = Finančný majetok – Krátkodobé záväzky 

Z týchto ukazovateľov má najväčšiu vypovedaciu schopnosť čistý pracovný kapitál, ktorého 

hodnota musí byť kladná. Inak ide o nekrytý dlh, ktorý môže ohroziť samotnú existenciu podniku.  

Tabuľka 20: Rozdielové ukazovatele likvidity (tis. EUR) 

    
Rok 

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

ČPK 
  
  

2009 -  4 167           62 845         26 110         108 852         40 208        24 794         46 000       50 085     

2010       3 772           69 163         36 951         106 764         37 047        11 231         39 159       37 832     

2011     10 676            76 00         16 326            60 886         15 687     -  7 496         14 616       35 749     

ČPM 
  
  

2009 -  41 605     -   80 679     -  22 159     -   76 777               489     - 39 689     -  8 788     - 34 328     

2010 -  38 482     -  79 306     -  13 454     -  78 765               644     - 50 092     -  16 428     - 37 768     

2011      3 329          12 612           4 526            27 591             3 018     -  17 484             8 431     -  516     

ČPPP 
  
  

2009 -  75 618     -  187 218     -  55 195     -  216 111     -  27 863     - 103 323     - 62 538     -  89 171     

2010 -  70 393     -  168 908     -  45 608     -  217 142     -  27 239     - 118 101     -  62 039     -  89 998     

2011 -  28 531     -  50 760     -  24 853     -  91 408     -  11 756     -  54 057     - 22 096     -  33 570     

Zdroj: vlastné spracovanie 
Vysvetlivky: 

100 Bratislavský kraj 400 Nitriansky kraj 700 Prešovský kraj 

200 Trnavský kraj 500 Žilinský kraj 800 Košický kraj 

300 Trenčiansky kraj 600 Banskobystrický kraj   
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Ukazovateľ čistý pracovný kapitál  má vo väčšine skupín podnikov príslušného kraja kladnú 

hodnotu, čo môžeme hodnotiť pozitívne. Zápornú hodnotu a klesajúci trend je u podnikov 

Banskobystrického kraja.  Je to spôsobené tým, že na pokrytie dlhodobého majetku sa použili 

krátkodobé zdroje, čo  je pre zabezpečenie zdravej finančnej situácie neprípustné. Z toho dôvodu je 

potrebné poznať príčiny, ktoré viedli k tomuto stavu, t. z. urobiť analýzu tých zložiek, ktoré na jeho 

veľkosť pôsobia.  

Ostatné ukazovatele (čistý peňažný majetok a čisté pohotové peňažné prostriedky) vykazujú vo 

väčšine prípadov záporné hodnoty, čo znamená, že uvedené podniky nemajú dostatočnú hotovosť na 

krytie svojich potrieb. 
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3.3 Analýza pomerových finančných ukazovateľov 

Základom finančnej analýzy je však analýza pomerových ukazovateľov. Pomerové ukazovatele 

porovnávajú dve položky z účtovných výkazov pomocou podielu. Dôležité je, aby medzi pomerovými 

položkami existovala nejaká súvislosť, inak by nemal ukazovateľ žiadnu vypovedaciu schopnosť. 

Pomerové ukazovatele sú veľmi často používané, pretože umožňujú rýchlu analýzu finančnej situácie 

podniku v čase a dajú sa použiť aj pri medzipodnikovom porovnávaní.  

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo pomerových ukazovateľov, dôležité je však vybrať si tie, 

ktorých výsledky budú využiteľné pre daného užívateľa.  Dôležité je tiež nielen ich vypočítať, ale 

hlavne ich správne interpretovať.  Medzi základné pomerové ukazovatele, ktoré sme vybrali aj my 

pre analýzu, patria ukazovatele rentability, ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele 

zadlženosti a ukazovatele trhovej hodnoty podniku. 

Ukazovatele rentability 

Rentabilita vyjadruje schopnosť podniku tvoriť zisk za pomoci investovaného kapitálu. 

Ukazovatele rentability sú najdôležitejšie a najzaujímavejšie pre akcionárov i potenciálnych 

investorov.  Tieto ukazovatele hodnotia celkovú efektívnosť činnosti podniku, intenzitu využívania 

majetku a schopnosť reprodukcie a zhodnotenie investovaného kapitálu. V čitateli ukazovateľov 

rentability sa uvádza čistý, hrubý alebo modifikovaný výsledok hospodárenia a v menovateli  objem 

vloženého kapitálu alebo objem podnikovej činnosti. Tieto ukazovatele sa vyjadrujú najčastejšie 

v percentách. V praxi sa najčastejšie používajú tieto  ukazovatele rentability: 

 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Ide o základný ukazovateľ rentability. Tento ukazovateľ nás informuje o celkovej efektívnosti 

podniku a tiež o produkčnej sile podniku. Výpočet je daný pomerom zisku a celkových aktív. 

Zisk môže byť vyjadrený v rôznych podobách, najčastejšie sa používa EBIT. Takto vypočítaná 

rentabilita meria efektívnosť podniku tak pre veriteľov ako aj pre vlastníkov.   

Rentabilita celkového majetku = EBIT/Majetok 

 Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

Tento ukazovateľ je dôležitý najmä pre vlastníkov podniku. Ukazuje nám, koľko zisku pripadá 

na jedno euro investovaného kapitálu akcionármi. Tento ukazovateľ je dôležitý aj pre vedenie 

podniku, pretože má zodpovednosť za správu vložených prostriedkov akcionármi. V čitateli je 

vhodné použiť čistý zisk, lebo vlastníkov zaujíma čiastka, ktorá môže byť rozdelená medzi 

nich.   

Rentabilita vlastného kapitálu = EAT/ Vlastný kapitál 
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 Rentabilita tržieb (ROS) 

Tento ukazovateľ vyjadruje, aký zisk je podnik schopný dosiahnuť pri určitej výške tržieb.  

Rentabilita tržieb je tiež označovaná ako zisková marža  dáva do pomeru zisk k tržbám.  

Rentabilita tržieb = Zisk/Tržby 

 Rentabilita nákladov (ROC) 

Rentabilita nákladov je doplnkovým ukazovateľom k rentabilite tržieb. V prípade nízkeho 

alebo klesajúceho ziskového rozpätia je vhodné analyzovať náklady podniku.  

Rentabilita nákladov = Zisk/Náklady 

Ukazovatele rentability by sa mali v prosperujúcich podnikoch v čase zvyšovať.  Medzi základné 

faktory, ktoré ovplyvňujú rentabilitu patria hlavne prírodné podmienky, štruktúra výroby, použité 

postupy a technológia, stupeň využitia prostriedkov a práce, výška nákladov, kvalita produkcie a pod. 

(Jenčová, 2010, s. 85). Prehľad o vývoji ukazovateľov rentability za obdobie rokov 2009 – 2011 podľa 

jednotlivých krajov je v tabuľke 21. 

Tabuľka 21: Ukazovatele rentability 

  
 

  
Rok 

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

ROA 
  
  

2009 -2,27% -2,32% -2,79% -3,20% -2,27% 0,26% 1,50% -0,50% 

2010 1,25% 0,92% -0,31% 1,05% 0,71% 2,41% 1,16% 0,38% 

2011 3,78% 5,33% 0,99% 6,42% -0,50% 1,75% 0,78% 3,62% 

ROE 
  
  

2009 -9,62% -8,37% -6,88% -8,72% -2,73% -3,46% 0,64% -4,23% 

2010 -0,95% -1,29% -2,44% -0,12% -0,32% 2,45% -0,38% -2,09% 

2011 5,15% 3,47% -0,43% 9,34% -2,47% 0,31% -0,67% 4,39% 

ROS 
  
  

2009 -11,15% -9,35% -9,28% -7,88% -5,52% -3,26% 1,03% -3,96% 

2010 -1,21% -1,25% -2,96% -0,10% -0,58% 2,05% -0,42% -1,97% 

2011 4,45% 5,66% -0,42% 6,09% -3,76% 0,25% -0,90% 3,31% 

ROC 
  
  

2009 -6,08% -5,05% -4,77% -5,50% -2,62% -1,80% 0,58% -2,17% 

2010 -0,77% -0,99% -2,03% -0,08% -0,34% 1,46% -0,35% -1,32% 

2011 4,20% 5,87% -0,33% 6,44% -2,48% 0,21% -0,70% 2,80% 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

V roku 2009 skoro vo všetkých krajoch (okrem  Banskobystrického a Košického kraja) rentabilita 

celkového majetku dosahovala záporné hodnoty, a to vďaka zápornému výsledku hospodárenia. Na 

vývoj rentability aktív mal vplyv vývoj rentability tržieb a vývoj obratu celkových aktív, prejavil sa aj 

vplyv krízy. V roku 2010 rentabilita aktív dosahovala kladné hodnoty vo všetkých krajoch, okrem 

Trenčianskeho kraja (-0,31 %). Výraznejší nárast bol zaznamenaný v roku 2011, hlavne v kraji 

Nitrianskom (6,42 %), pričom zápornú hodnotu vykazoval kraj Žilinský (-0,50 %). 
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Graf 6 Vývoj rentability celkového kapitálu 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 

V rokoch 2009 a 2010 vykazovala rentabilita vlastného kapitálu  vo všetkých krajoch záporné 

hodnoty, čo nemožno hodnotiť pozitívne. Rentabilita vlastného kapitálu závisí od zhodnotenia 

celkového majetku a od úrokovej miery, za ktorú sa poskytuje úver. Podiel cudzieho a vlastného 

kapitálu tiež značne ovplyvňuje rentabilitu vlastného kapitálu.  V roku 2011 záporné hodnoty tohto 

ukazovateľa boli zaznamenané len v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. 

Rentabilita tržieb (ROS) 

Rentabilita tržieb dosahovala najvyššiu hodnotu v roku 2011, vďaka zvýšeným tržbám a zisku.  

V troch krajoch (Trenčiansky, Žilinský, Prešovský kraj) naďalej boli zaznamenané záporné hodnoty. 

 

Graf 7 Vývoj rentability tržieb 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Ukazovatele likvidity 

Likvidita vyjadruje schopnosť podniku hradiť včas svoje splatné záväzky, čo je nevyhnutnou 

podmienkou fungovania podniku. Likvidný podnik disponuje dostatočným množstvom likvidných 

prostriedkov, ale zároveň sa pripravuje o zisk, ktorý môže získať ich použitím. Vo všeobecnosti teda 

platí,  že čím je vyššia likvidita, tým je nižšie riziko platobnej neschopnosti  ale tiež rentabilita. Je 

preto dobré udržiavať likviditu na takej úrovni, aby sa dostatočne zhodnocoval kapitál a zároveň boli 

splatené všetky záväzky.   

Ukazovatele likvidity sa delia podľa likvidnosti jednotlivých položiek aktív a v praxi sa stretávame 

najčastejšie s týmito tromi základnými  ukazovateľmi: 

 Pohotová likvidita 

Pri výpočte tejto likvidity berieme do úvahy najlikvidnejšiu položku majetku, a to finančný 

majetok, ktorý dávame do pomeru ku krátkodobým záväzkom.  Krátkodobé záväzky zahrňujú 

okrem bežných krátkodobých záväzkov z obchodnej činnosti aj krátkodobé rezervy, 

krátkodobé bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci  a krátkodobé časové rozlíšenie 

pasív.   

Pohotová likvidita = Finančný majetok/Krátkodobé záväzky 

Minimálna hodnota tohto ukazovateľa by mala byť aspoň 0,2.  Za optimálnu hodnotu 

v našich podmienkach sa považuje hodnota v intervale 0,8 – 1,2.  

 Bežná likvidita 

Tento ukazovateľ používajú najmä finančné inštitúcie (banka) pri rozhodovaní o tom, či 

poskytnú podniku krátkodobé úver alebo nie (Horváthová, Bednárová, 2012, s. 37).  

Ukazovateľ  charakterizuje schopnosť podniku pokryť finančným majetkom a krátkodobými 

pohľadávkami krátkodobé záväzky podniku. 

Bežná likvidita = FM + Krátkodobé pohľadávky/Krátkodobé záväzky 

Hodnota tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v intervale 1 – 1,5.  V poslednom období, 

najmä v súvislosti s riadením rizík, sa za optimálnu hodnotu považuje hodnota 1,2.  

 Celková likvidita 

Celková likvidita meria, koľkokrát pokrývajú obežná aktíva krátkodobé záväzky podniku. 

Vypočíta ako podiel obežných aktív a krátkodobých záväzkov 

Celková likvidita = Obežný majetok/Krátkodobé záväzky 

Hodnota tohto ukazovateľa by sa  mala pohybovať v intervale 1,5 – 2,5. V trhových 

ekonomikách sa za optimálnu hodnotu považuje hodnota nad 2,5.   
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Pre zlepšenie vypovedacej schopnosti všetkých troch ukazovateľov je vhodné sledovať ich vývoj 

v časovom rade.  Veľmi vysoké stavy týchto ukazovateľov nie  sú  žiaduce, lebo v tomto prípade 

svedčia o tom, že podnik nevyužíva peňažné prostriedky produktívne, znižuje to rentabilitu podniku. 

Tabuľka 22: Ukazovatele likvidity 

  
 

  
Rok 

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Pohotová 
Likvidita 
  

2009 0,1243 0,1246 0,1740 0,1557 0,3634 0,1671 0,2651 0,1773 

2010 0,1221 0,1407 0,2536 0,1574 0,3559 0,1387 0,2568 0,1416 

2011 0,2783 0,3847 0,3759 0,3479 0,5257 0,2188 0,4601 0,3554 

Bežná 
Likvidita 
  

2009 0,4797 0,6227 0,6684 0,7000 1,0112 0,6801 0,8967 0,6833 

2010 0,5201 0,5965 0,7798 0,6944 1,0152 0,6347 0,8032 0,6398 

2011 1,0842 1,1529 1,1137 1,1968 1,1218 0,7473 1,2060 0,9901 

Celková 
Likvidita 
  

2009 0,9518 1,2939 1,3908 1,4253 1,9186 1,1999 1,5406 1,4621 

2010 1,0470 1,3519 1,6048 1,4143 1,8760 1,0819 1,4691 1,3608 

2011 1,2701 1,9298 1,4099 1,4343 1,6329 0,8917 1,3572 1,6865 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita  vypovedá o tom, či je podnik schopný pokryť peňažnými prostriedkami svoje 

bežné potreby. Z tabuľky je zrejmé, že ani v jednom prípade nedosahuje hodnota pohotovej likvidity  

optimálnu hodnotu. Pozitívne je aspoň to, že hodnota tohto ukazovateľa v jednotlivých rokoch rástla. 

Bežná likvidita 

Hodnota bežnej likvidity sa v priebehu rokov 2009 – 2011 postupne zlepšovala, v roku 2011 

dosahuje väčšina krajov hodnotu 1 (až na Banskobystrický kraj).  Pomer 1 znamená, že podnik je ešte 

schopný uhradiť svoje krátkodobé záväzky bez toho, aby musel predať zásoby.  Na priaznivý vývoj 

tohto ukazovateľa  malo vplyv zvýšenie stavu zásob a súčasný pokles krátkodobých záväzkov. 

 

Graf 8 Vývoj bežnej likvidity 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Celková likvidita 

Hodnota celkovej likvidity v priebehu sledovaného obdobia je kolísavá, k optimálnej hodnote sa 

približuje len Trnavský, Žilinský a Košický kra.  V skupine podnikov Banskobystrického kraja dokonca 

v roku 2011 došlo k poklesu pod úroveň hodnoty 1, čo svedčí o tom, že podniky v tejto skupine sú 

nelikvidné.  

Pri meraní ukazovateľov likvidity alebo solventnosti je potrebné zohľadniť určité výrobné 

špecifiká v poľnohospodárstve, kde dochádza v obežných aktívach k sezónnym výkyvom,  ktoré nie sú 

zrejmé zo stavu k súvahovému dňu.  

Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú, ako efektívne podnik využíva svoje aktíva. Pomocou nich podnik 

zistí, či nemá príliš veľké zásoby aktív, alebo naopak, či ich nemá málo.  Sú vyjadrené buď počtom 

obratov alebo dobou obratu.  

 Obrat  celkových aktív 

Tento ukazovateľ udáva, koľkokrát sa celkové aktíva premenia na tržby za určité obdobie.  

V investične náročných odvetviach býva obrat aktív menší, v materiálovo náročných 

odvetviach býva obrat aktív vyšší (Grůnwald, Holečková, 2009, s. 158). 

Obrat celkových aktív = Tržby/Celkové aktíva 

 Obrat zásob 

Obrat zásob udáva počet obrátok, teda koľkokrát sa zásoby premenia v iné obežné aktíva až 

po predaj výrobkov a nový nákup zásob.. Nevýhodou tohto ukazovateľa je, že tržby sú 

vyjadrené v trhovej hodnote a zásoby v obstarávacích cenách.   

Obrat zásob = Tržby/Zásoby 

 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadruje, ako dlho sú v podniku zásoby viazané, než dôjde k ich spotrebe 

alebo k ich predaju.  Pri posudzovaní tohto ukazovateľa je rozhodujúci jeho vývoj v čase. Za 

optimálne sa považuje, ak hodnota tohto ukazovateľa klesá. Za pozitívne sa považuje, ak je 

hodnota do 30 dní. 

Doba obratu zásob = ( Zásoby/Tržby) x 360 = 360/Obrat zásob 

 Doba obratu pohľadávok 

Tento ukazovateľ vyjadruje počet dní,  za ktoré sú v priemere v podniku splácané pohľadávky.  

Za pohľadávky dosadzujeme krátkodobé  pohľadávky z obchodného styku, do tržieb berieme 

tržby za predaj tovaru, výrobkov a služieb.  Hodnota tohto ukazovateľa by mala byť čo 

najkratšia, za priaznivé sa považuje, ak je táto doba do 30 dní. 

Doba obratu pohľadávok = (Pohľadávky/Tržby) x 360 dní 
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 Doba obratu záväzkov 

Tento ukazovateľ predstavuje priemernú dobu medzi vznikom a úhradou záväzku.  Snahou 

podniku je túto dobu predlžovať, avšak  musí dbať na dobré vzťahy so svojimi dodávateľmi.  

Doba obratu záväzkov = (Záväzky/Prevádzkové náklady) x 360 

 Doba obratu peňazí 

Tento ukazovateľ vypočítame na základe doby obratu zásob, pohľadávok a záväzkov.  Hovorí 

sa mu tiež ukazovateľ cash – to – cash. 

Doba obratu peňazí = doba obratu pohľadávok + doba obratu zásob – doba obratu záväzkov 

 
Tabuľka 23: Ukazovatele aktivity 

  
 

  
Rok 

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

OA 
  
  

2009          0,34     0,41         0,41             0,55             0,30             0,42             0,33             0,46     

2010          0,34     0,48         0,46             0,61             0,33             0,45             0,49             0,47     

2011          0,50     0,61         0,55             0,78             0,38             0,46             0,40             0,57     

DOZ 
  
  

2009       160,0     166,9      173,6          139,9          171,5          142,8          159,3          177,9     

2010       150,8     145,9      150,7          127,1          156,3          124,2          110,3          163,6     

2011          14,2     15,0         13,1             10,0             15,3             12,2             15,6             11,9     

OZ 
  
  

2009            2,2     2,2           2,1               2,6               2,1               2,5               2,3               2,0     

2010            2,4     2,5           2,4               2,8               2,3               2,9               3,3               2,2     

2011          25,3     24,0         27,4             36,0             23,6             29,4             23,1             30,2     

DOP 
  
  

2009       147,9     137,7      132,7          147,3          143,4          186,1          171,4          169,1     

2010       130,8     101,4      107,2          142,3          141,2          169,4          136,6          164,4     

2011          84,3     55,9         74,6             95,7             65,0             82,7          100,1             77,6     

DOZ 
  
  

2009            8,1     5,5           5,2               5,1               4,6               5,4               6,7               4,8     

2010            8,9     5,8           6,1               4,7               4,4               5,7               5,3               5,4     

2011            6,2     5,2           4,4               5,3               3,5               4,4               4,4               6,2     

DOp 
  
  

2009       299,9     299,1      301,1          282,1          310,2          323,5          324,0          342,2     

2010       272,6     241,4      251,8          264,7          293,0          287,8          241,6          322,5     

2011          92,3     65,6         83,3          100,5             76,8             90,6          111,4             83,4     

Zdroj: vlastné spracovanie 
Vysvetlivky: 
OA – obrat aktív 
DOZ – doba obratu zásob 

OZ – obrat zásob 
DOP – doba obratu pohľadávok 

DOZ – doba obratu záväzkov 
DOp – doba obratu peňazí 

Doba obratu aktív 

Tento ukazovateľ patrí ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti podniku. Hodnotí, aké je využitie 

majetku, t. z. koľko centov tržieb  pripadá na 1 EUR majetku. Výška tohto ukazovateľa by mala byť 

aspoň 1. Vidíme, že ani v jednom roku nedosiahlo hodnota toto číslo, pozitívne je to, že hodnota 

tohto ukazovateľa v jednotlivých rokoch rastie. 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob za sledované obdobie sa značne znížila, čo je pozitívne.  Pokles tohto 

ukazovateľa  bol spôsobený značným poklesom hodnoty zásob, čo  v konečnom dôsledku znamená, 

že  podniky na pokrytie zásob potrebujú menšiu hodnotu kapitálu.  

 
Graf 9 Vývoj doby obratu zásob 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obrat zásob 

Tým, že sa znížila doba obratu zásob, došlo aj k zvýšeniu  obrátky zásob skoro desaťnásobne.  

Vyššia obrátka zásob spôsobuje, že podniky potrebujú k svojej činnosti nižší objem zásob, čo sa 

v konečnom dôsledku odrazí aj na výške nákladov na udržiavanie zásob.   

Doba obratu pohľadávok 

Doba obratu pohľadávok sa pohybuje v roku 2011 v rozpätí 60 až 100 dní, čo v porovnaní 

s rokom 2009, kedy bola 130 až 180 dní, predstavuje výrazné zlepšenie.  Čím je táto doba kratšia, tým 

je finančná situácia daných podnikov stabilnejšia. Hodnota tohto ukazovateľa je dôležitá aj pre 

posúdenie likvidity podniku. 

 
Graf 10 Vývoj doby obratu pohľadávok 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Doba obratu záväzkov 

Doba obratu záväzkov za hodnotené obdobie nevykazuje výrazné zmeny, drží sa v prieme na 

hodnote  od 5 do 10 dní. V porovnaní s dobou obratu pohľadávok je doba obratu záväzkov veľmi 

nízka. 

Doba obratu peňazí 

Doba obratu peňazí sa výrazne znížila Kým v roku 2009 trval v priemere obrat peňazí v piatich 

z ôsmych krajov viac ako 300 dní, v roku 2011 sa tento stav zmenil. Doba obratu peňazí sa pohybuje 

v rozmedzí 65 až 111 dní. Zásluhu na to má zníženie doby obratu zásob a zníženie doby obratu 

pohľadávok.  Čím je obratový cyklus peňazí kratší, tým menej pracovného kapitálu podnik potrebuje. 

Ukazovatele zadlženosti (kapitálovej štruktúry) 

Ukazovatele zadlženosti hodnotia, aký je podiel cudzích a vlastných zdrojov na financovaní 

potrieb podniku. Podnik môže využívať  k financovaniu aktív nielen vlastné zdroje, ale i cudzie zdroje. 

Hlavne u veľkých podnikov nie je reálne, aby svoje aktíva financovali len z vlastných  zdrojov. 

Základom analýzy zadlženosti je zhodnotiť a nájsť optimálny pomer medzi vlastným a cudzím 

kapitálom.   Medzi najviac používané ukazovatele, ktoré hodnotia zadlženosť, patria: 

 Celková zadlženosť  

Tento ukazovateľ, nazývaný tiež ukazovateľ veriteľského rizika, vyjadruje aká veľká časť 

celkových aktív je financovaná cudzím kapitálom.  Výsledná hodnota toho ukazovateľa je 

dôležitá ako pre veriteľov, tak aj pre vlastníkov. Za pozitívny sa považuje vývoj ak je pod 50 %, 

nad 70 % znamená, že zadlženie je kritické. 

Celková zadlženosť  = Cudzí kapitál/Celkové aktíva 

 Stupeň samofinancovania 

Vyjadruje, aká veľká časť celkových aktív je financovaná vlastným kapitálom. Tento 

ukazovateľ doplňuje ukazovateľ celkovej zadlženosti, t. z. že súčet veriteľského rizika a stupňa 

samofinancovania predstavuje spolu 100 %.   

Koeficient samostatnosti = Vlastný kapitál/Celkové aktíva 

 Miera zadlženosti 

Ide o statický ukazovateľ finančnej stability. Má rovnakú vypovedaciu schopnosť ako celková 

zadlženosť. Oba ukazovatele rastú s tým, ako rastie proporcionálne dlh vo finančnej štruktúre 

podniku a naopak (Sedláček, 2011, s. 64).  Pri výsledku a vývoji pod 1 ide o pozitívny vývoj, pri 

výsledku a vývoji nad 1 ide o negatívny vývoj.  

Miera zadlženosti = Cudzie zdroje/Vlastné imanie 
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 Úrokové krytie 

Ukazovateľ úrokového krytia slúži podniku k tomu, aby zistil, či je jeho dlhové zaťaženie 

únosné. Vyjadruje, koľkokrát zisk prevyšuje úroky. Optimálne úrokové krytie je nad hodnotou 

3.  Čím je hodnota tohto ukazovateľa vyššia, tým je finančná situácia podniku lepšia. 

Úrokové krytie = EBIT/Nákladové úroky 

 Úrokové zaťaženie 

Uvedený ukazovateľ udáva, akú čiastku z vytvoreného efektu odčerpávajú úroky. Čím je 

úrokové zaťaženie nižšie, tým je priaznivejší vývoj finančnej situácie podniku. Optimálna 

hodnota tohto ukazovateľa je do 20 %.  

Úrokové zaťaženie = Nákladové úroky/EBIT 

Tabuľka 24: Ukazovatele zadlženosti 

  
 

  
Rok 

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Celková 
zadlženosť 
  

2009 60,25% 54,31% 45,05% 50,51% 38,78% 60,79% 45,01% 57,11% 

2010 56,49% 53,50% 44,54% 49,69% 39,18% 62,49% 46,15% 55,71% 

2011 51,22% 21,14% 43,87% 46,42% 35,76% 63,34% 40,25% 50,59% 

Stupeň  
samofinan. 
  

2009 39,75% 45,69% 54,95% 49,49% 61,22% 39,21% 54,99% 42,89% 

2010 43,51% 46,50% 55,46% 50,31% 60,82% 37,51% 53,85% 44,29% 

2011 48,78% 78,86% 56,13% 53,58% 64,24% 36,66% 59,75% 49,41% 

Miera  
zadlženosti 
  

2009 1,52 1,19 0,82 1,02 0,64 1,55 0,86 1,33 

2010 1,30 1,15 0,80 0,99 0,64 1,67 0,86 1,26 

2011 1,18 0,21 0,83 0,92 0,62 1,75 0,75 1,17 

Úrokové  
krytie 
  

2009 -1,93 -1,83 -3,73 -3,40 -1,06 0,20 1,62 -0,44 

2010 1,06 0,79 -0,45 1,17 1,15 2,04 1,21 0,37 

2011 3,81 4,20 1,19 7,03 -0,80 1,38 0,88 3,62 

Úrokové  
zaťaženie 
  

2009 -52% -55% -27% -29% -94% 503% 62% -230% 

2010 94% 126% -221% 86% 87% 49% 83% 271% 

2011 26% 24% 84% 14% -126% 73% 114% 28% 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Celková zadlženosť 

Z tabuľky 24 je vidieť, že celková zadlženosť vo všetkých skupinách podnikov má klesajúci 

charakter, čo je pozitívne. Pozitívne je aj to, že  vo všetkých krajoch je hodnota tohto ukazovateľa 

v požadovanom intervale, t.z. okolo 50 %, až na Banskobystrický kraj, kde je 63,34 %. Ide o najviac 

zadlžený kraj. 

Stupeň samofinancovania 

Koeficient samofinancovania je doplnkom k ukazovateľu veriteľského rizika, z toho vyplýva, že ak 

hodnota veriteľského rizika klesá, logicky musí koeficient samofinancovania rásť, a naopak.  
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Miera zadlženosti 

Miera zadlženosti sa pohybuje na úrovni pod 1, čo je pozitívne, jej hodnota v jednotlivých rokoch 

klesá. Stúpajúci trend má len v Banskobystrickom kraji , kde v roku 2011 sa hodnota pohybuje na 

úrovni 1,75. 

Úrokové krytie 

Situácia vo vývoji tohto ukazovateľa je v jednotlivých krajoch rozdielna. Kým v kraji 

Bratislavskom, Trnavskom ,Nitrianskom a Košickom je vývoj tohto ukazovateľa pozitívny a dosahuje 

v roku 2011 priaznivé hodnoty,  v ostatných krajoch je situácia zlá, dokonca v Žilinskom kraji dosahuje 

tento ukazovateľ zápornú hodnotu, čo znamená, že situácia v skupine podnikov nie je dobrá. Podniky 

nemajú finančné prostriedky na úhradu nákladových úrokov. 

 

Graf 11 Vývoj úrokového krytia 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Úrokové zaťaženie 

Úrokové zaťaženie je v niektorých krajoch veľmi veľké Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický 

a Prešovský kraj), vysoko prekračuje odporúčanú hodnotu 20 %. Situácia je priaznivá len 

v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.  Uvedený ukazovateľ ukazuje, akú čiastku 

vytvorených efektov odčerpávajú úroky. 
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Analýza zlatého bilančného pravidla 

Toto pravidlo vychádza z potreby zladiť časový horizont používania aktív s časovým horizontom 

zdrojov krytia, pasív, ktorými je financovaný. V praxi to teda znamená, že dlhodobý majetok 

v podniku by mal byť financovaný prostredníctvom dlhodobých zdrojov (vlastné imanie a dlhodobé 

cudzie zdroje). Naopak, obežné aktíva by mal podnik financovať zo svojich krátkodobých zdrojov. 

Z toho sa dá potom zistiť, či je podnik prekapitalizovaný, alebo podkapitalizovaný.  

Tabuľka 25: Analýza financovania krátkodobého majetku (v tis. EUR) 

    
Rok  

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

 KM  
  
  

2009 82188 276700 92930 364812 83977 148846 131097 158471 

2010 83952 265720 98051 364469 79341 148350 122638 142677 

2011 50209 159193 56151 201067 40472 61700 55540 87825 

 KZ  
  

2009 86354 213855 66819 255960 43769 124052 85097 108386 

2010 80180 196557 61100 257705 42294 137119 83479 104845 

2011 39532 82494 39825 140181 24785 69196 40924 52076 

Rozdiel   
 KM-KZ  
  

2009 -4167 62845 26110 108852 40208 24794 46000 50085 

2010 3772 69163 36951 106764 37047 11231 39159 37832 

2011 10676 76700 16326 60886 15687 -7496 14616 35749 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Vysvetlivky: 
KM – Krátkodobý majetok; KZ  -  Krátkodobé zdroje 
 

Po celé analyzované obdobie mali podniky v rámci jednotlivých krajov viac obežného majetku 

ako krátkodobých zdrojov, až na dva prípady, a to v roku 2009 podniky v rámci Bratislavského kraja 

a v roku 2011 podniky v rámci Banskobystrického kraja. Hodnota čistého pracovného kapitálu sa 

prevažne znižovala, tento stav bol spôsobený hlavne znížením stavu zásob a krátkodobých 

pohľadávok. Môže teda konštatovať, že prevažná väčšina podnikov v rámci krajov bola po celú dobu 

analyzovaného obdobia prekapitalizovaná. 

Tabuľka 26: Analýza financovania dlhodobého majetku (v tis. EUR) 

 
Rok 

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

 DM  
  
  

2009 171070 457835 142860 462152 190176 229216 256989 196282 

2010 194431 460387 157469 454446 169725 242418 243378 195701 

2011 186556 476794 165959 429461 172411 254071 224575 210686 

 DZ  
  
  

2009 138832 469250 150688 507561 199689 216371 255889 211114 

2010 171082 469686 170383 502340 176832 216326 238800 198173 

2011 170022 784326 168914 510214 166821 209804 215459 197901 

 Rozdiel  
 DM-DZ  
  

2009 32239 -11414 -7827 -45409 -9513 12845 1100 -14832 

2010 23349 -9299 -12914 -47895 -7107 26091 4579 -2472 

2011 16535 -307532 -2955 -80754 5590 44267 9116 12785 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Vysvetlivky: 
DM – Dlhodobý majetok; DZ  - Dlhodobé zdroje 
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Hodnota dlhodobého majetku počas rokov 2009 – 2011 bola v skupine podnikov Trnavského, 

Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského a Košického kraja nižšia ako hodnota dlhodobých zdrojov.  

Rozdiel medzi dlhodobým majetkom a dlhodobými zdrojmi je teda záporný, t. z. že podniky 

disponovali väčším objemom dlhodobých zdrojov ako je hodnota dlhodobého majetku. To svedčí 

o tom, že podniky v rámci týchto krajov sú prekapitalizované.  

Ukazovatele trhovej hodnoty podniku 

Poslednou skupinou pomerových ukazovateľov sú ukazovatele trhovej hodnoty podniku. Tieto 

ukazovatele sú dôležité najmä pre investorov a ďalšie subjekty. 

Do tejto skupiny patria tieto ukazovatele: 

 Vzťah trhovej ceny akcie a zisku = trhová cena akcie/zisk na akciu 

Tento ukazovateľ je známy pod skratkou P/E – Price Earnings Ratio a vyjadruje, koľko sú 

investori ochotní zaplatiť za jednu menovú jednotku vykázaného zisku. 

 Kurz akcie = trhová cena akcie/nominálna hodnota akcie 

Čím je hodnota ukazovateľa vyššia ako 1, tým je pozícia podniku na finančnom trhu 

stabilnejšia.  

 Dividendový výnos =  dividenda na akciu/trhová cena akcie 

Ukazovateľ hodnotí, aký je výnos pripadajúci na trhovú hodnotu akcie. 

 Market-to-Book-Ratio = súčet trhových cien akcií/účtovná hodnota vlastného imania 

Ak má ukazovateľ hodnotu vyššiu ako 1, ide o prosperujúci podnik s dobrou budúcnosťou. Ak 

má hodnotu nižšiu ako 1, ide o investíciu rizikovú a reprodukčná schopnosť majetku je 

nedostatočná.  

Túto skupinu ukazovateľov sme v rámci našej finančnej analýzy nehodnotili, pretože sme nemali 

k dispozícii potrebné údaje pre výpočet týchto ukazovateľov. 
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3.4 Analýza prevádzkových finančných ukazovateľov 

Ďalšou významnou skupinou sú prevádzkové ukazovatele, ktoré pomáhajú manažmentu 

podniku sledovať a analyzovať vývoj základnej aktivity podniku.  Prevádzkové ukazovatele sa opierajú 

predovšetkým o náklady. Ich efektívne riadenie má za následok ich hospodárne vynakladanie, a tým 

i dosahovanie vyššieho konečného efektu (Kislingerová, 2010, s. 71). Medzi prevádzkové ukazovatele 

môžeme zaradiť: 

 Nákladovosť výnosov (tržieb) 

Ukazuje, ako sú výnosy zaťažené celkovými nákladmi. Hodnota ukazovateľa by mala v čase 

klesať. 

Nákladovosť výnosov = Náklady/Výnosy (bez mimoriadnych) 

 Materiálová náročnosť výnosov 

Vyjadruje zaťaženie výnosov spotrebovaným materiálom a energiami. Pozitívne je, ak 

hodnota tohto ukazovateľa medziročne klesá. 

Materiálová náročnosť výnosov = Spotreba materiálu a energie/Výnosy (bez mimoriadnych) 

 Mzdová produktivita 

Udáva, koľko výnosov pripadá na 1 EUR vyplatených miezd. Žiaduce je, aby hodnota tohto 

ukazovateľa  vyjadrovala stúpajúci trend.  

Mzdová produktivita = Výnosy (bez mimoriadnych)/Mzdy 

Ak chceme vylúčiť vplyv nakupovaných surovín a energie, dosadíme do čitateľa pridanú 

hodnotu. 

 Efektívnosť neobežného majetku 

Vyjadruje stupeň využitia neobežného majetku, t. j. množstvo výnosov reprodukovaných 1 

EUR  dlhodobého majetku. Hodnota ukazovateľa by mala byť čo najvyššia. 

Efektívnosť neobežného majetku = Výnosy/Neobežný majetok 

Tabuľka 27: Prevádzkové ukazovatele 

  
  

  
Rok 

  

Kraj 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Nákladovosť  
podniku 
  

2009 1,01 1,00 1,02 0,85 1,00 0,97 0,98 1,00 

2010 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,02 1,00 1,04 

2011 1,08 1,01 1,01 0,96 1,00 1,06 1,02 0,91 

Materiálová 
náročnosť 
  

2009 0,27 0,29 0,31 0,29 0,29 0,28 0,33 0,27 

2010 0,30 0,42 0,39 0,36 0,35 0,38 0,37 0,32 

2011 0,44 0,47 0,45 0,39 0,39 0,50 0,36 0,33 

Mzdová 
produktivita 
  

2009 8,42 9,51 7,24 10,79 6,64 9,94 6,97 11,12 

2010 8,01 7,10 5,90 8,41 5,65 8,51 6,58 8,90 

2011 6,80 7,20 6,34 9,36 5,96 7,61 5,94 10,26 
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Efektívnosť 
neobežného 
majetku 

2009 0,93 1,22 1,28 1,67 0,91 1,29 0,92 1,54 

2010 0,72 0,90 1,02 1,27 0,80 1,00 0,89 1,18 

2011 0,79 0,94 1,14 1,51 0,84 0,84 0,79 1,35 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Nákladovosť výnosov 

Hodnota tohto ukazovateľa je pomerne vyrovnaná za sledované obdobie.  Žiaduce by bolo, aby 

sa znižovala pod hodnotu 1. Na vyprodukovanie 1 EUR výnosov podniky vynakladajú približne 

rovnaké množstvo nákladov.  

Materiálová náročnosť výnosov 

Za sledované obdobie vývoj tohto ukazovateľa je rastúci, čo je negatívne.  Materiálová náročnosť 

výnosov by sa mala v priebehu času znižovať. 

 

Graf 12 Vývoj materiálovej náročnosti 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Mzdová produktivita 

Hodnota tohto ukazovateľa za sledované obdobie vo všetkých krajoch až na Košický kraj klesá, 

čo znamená, že 1 EUR mzdových nákladov vyprodukuje stále menej eur výnosov.  

Efektívnosť neobežného majetku 

Klesajúce hodnoty tohto ukazovateľa naznačujú, že neobežný majetok sa nevyužíva efektívne. 

Neobežný majetok viaže veľké finančné prostriedky a morálne rýchle starne, preto je potrebné využiť 

ho čo najlepšie v čo najkratšom čase. 
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