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Výpočet výsledku hospodárenia

Náklady Výnosy

• Spotreba materiálu

• Spotreba energie 

• Predaný tovar

• Služby

• Opravy a udržiavanie

• Cestovné

• Osobné náklady

• Dane a poplatky

• Odpisy dlhodobého majetku

• Zostatková cena predaného majetku

• Finančné náklady

• Mimoriadne náklady

• Tržby za výrobky

• Tržby za služby

• Tržby za tovar

• Aktivácia

• Tržby z predaja majetku (zásoby,

pohľadávky, investičný majetok)

• Zmena stavu nedokončenej výroby

• Zmena stavu výrobkov

• Finančné výnosy

• Mimoriadne výnosy

Výsledok hospodárenia (zisk, strata) je rozdiel výnosov a nákladov

Aký veľký zisk má úspešná firma ?

4

Zisk firmy za rok 2014: 3,5 mil. €

a)  Tržby 7 mil. €

b)  Tržby 21 mil. €

c) Tržby 70 mil. €

Pohľad akcionára

1) Vlastný kapitál 1 mil. €

2) Vlastný kapitál 21 mil. €

3) Vlastný kapitál 100 mil. €

Pre posúdenie úspešnosti firmy je potrebné poznať aj výšku 
investovaného kapitálu a jeho zhodnocovanie
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Majetok firmy a jeho financovanie

Majetok firmy
Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok

Zásoby

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Financovanie majetku
Vlastné zdroje (imanie)

Základné imanie

Kapitálové fondy, fondy zo zisku

Výsledok hospodárenia

Cudzie zdroje

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky 

Finančné výpomoci

Bankové úvery (dlhodobé a krátkodobé)

Časové rozlíšenie

Výsledok hospodárenia je nárast vlastného imania za príslušné obdobie

Základné finančné výkazy
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Súvaha (Bilancia)

Súvaha zachytáva k určitému momentu stav obchodného 
majetku (aktív) a zdrojov jeho krytia (pasív)

AKTÍVA Brutto Korekcia Netto

Spolu majetok 402 647 67 066 335 581

A. Neobežný majetok 225 264 67 066 158 198

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 33 086 32 057 1 029

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 192 152 35 009 157 143

2. Stavby (021) - /081,092A/ 16 033 564 15 469

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí(022) - /082,092A/173 246 33 721 139 525

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/2 873 724 2 149

A.III. Dlhodobý finančný majetok 26 0 26

B. Obežný majetok 177 383 0 177 383

B.I. Zásoby súčet 121 134 0 121 134

1. Materiál (112,119,11X)-/191,19X/ 27 950 27 950

2. Nedokončená výroba a polotovary (121,122,12X)-/192,193,19X/75 500 75 500

3. Výrobky (123) - 194 17 000 17 000

5. Tovar (132,13X,139) -/196,19X/ 684 684

B.II. Dlhodobé pohľadávky 0

B.III. Krátkodobé pohľadávky 54 125 0 54 125

B.IV. Finančné účty súčet 2 124 0 2 124

C. Časové rozlíšenie 0 0 0

PASÍVA

Spolu vlastné imanie a záväzky 335 581

A. Vlastné imanie 35 739

A.I. Základné imanie 22 600

A.II. Kapitálové fondy  0

A.III. Fondy zo zisku 0

A.IV. Výsledok hospodárenia min.rokov 37

A.V. Výsledok hosp.za účtovné obdobie 13 102

B. Záväzky 299 842

B.I. Rezervy 2 358

B.II. Dlhodobé záväzky  76 556

B.III. Krátkodobé záväzky  175 780

1. Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)165 428

6. Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)4 011

7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336,479A)4 591

8. Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X664

9. Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)1 086

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 45 148

1. Bankové úvery dlhodobé 4 451

2. Bežné bankové úvery 40 697

C. Časové rozlíšenie 0

8

Slabé stránky súvahy
Dáta pre finančnú analýzu získané zo súvahy majú najmä tieto obmedzenia:

• Údaje sú stavové, t.j. zobrazujú stav účtu ku koncu obdobia,

• Údaje sa viažu k minulému obdobiu, v súčasnosti hrozí riziko 

odlišných údajov

• Neobežným aktívam sa účtovným odpisovaním znižuje hodnota, 

„netto“ hodnota nemusí zodpovedať reálnej hodnote

• Niektoré položky obežných aktív (zásoby, pohľadávky) môžu mať 

reálnu hodnotu nižšiu, ako účtovnú

• V súvahe nie sú zahrnuté iné položky „majetku“ firmy, ktoré môžu 

mať významnú hodnotu, napr. kontrakty a vzťahy so zákazníkmi, 

podiel na trhoch, znalosti, postupy, kvalitní pracovníci a p.
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Milan Veščičík

Výkaz ziskov a strát č.r. r 2014 2015_03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 02 2 641 774 642 057 
Tržby z predaja tovaru 03 1 815 082 490 053 
Tržby z predaja vlastných výrobkov 04 0 0 
Tržby z predaja služieb 05 442 930 87 590 
Aktivácia + Zmena zásob 07 189 717 24 042 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu 08 184 343 39 101 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 09 9 702 1 271 

Náklady na hospodársku činnosť spolu 10 2 584 276 652 705 
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 1 603 280 396 865 
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 12 284 484 44 110 
Služby 14 104 912 62 625 
Osobné náklady 16 208 344 50 228 
Dane a poplatky 20 11 415 12 
Odpisy dlhodobého nehmotného majteku a dlhodobého hmotného majetku 22 196 285 48 431 
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24 159 338 47 179 
Opravné položky k pohľadávkam 25 -1 345 -7 954 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 17 563 11 209 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 57 498 -10 648 

Pridaná hodnota 28 455 053 98 085 

Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 4 3 
Výnosové úroky 40 4 3 
Náklady na finančnú činnosť spolu 45 1 785 138 
Nákladové úroky 49 812 21 
Kurzové straty 52 0 0 
Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 973 117 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 55 -1 781 -135 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 55 717 -10 783 
Daň z príjmov 58 22 237 0 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 33 480 -10 783 
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Slabé stránky výkazu ziskov a strát
Dáta pre finančnú analýzu získané z výkazu ziskov a strát majú najmä tieto 

obmedzenia:

• Údaje sa viažu k minulému obdobiu, v súčasnom období 

môžu byť hodnoty odlišné

• Zisk, výnosy i náklady nezodpovedajú skutočným peňažným 

tokom

• Náklady i výnosy zaúčtované v sledovanom období nemusia  

v skutočnosti reálne zobrazovať dané obdobie, najmä ak 

hodnotíme kratšie časové obdobia (mesiac)

• Snaha o optimalizáciu daňového zaťaženia môže deformovať  

výšku  zaúčtovaných nákladov a výnosov 
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Cash-flow – tok finančnej hotovosti

1. Priama metóda (odčítacia)

Vychádza z príjmov z predaja (tržieb), od ktorých sa odpočítajú výdaje, získané 

úpravou nákladov. Používa sa v prípade krátkeho obdobia, najmä ak ide o vysokú 

presnosť

2. Nepriama metóda (sčítacia)

Vychádza zo zisku, ku ktorému sa pripočítajú odpisy, ďalej náklady, ktoré 

nepredstavujú výdaj peňažných prostriedkov, o výdaje, ktoré sa ešte nepremietli 

do nákladov a o zmenu položiek súvahy

Priama a nepriama metóda sa zostavuje pre prevádzkovú oblasť, ku ktorej sa 

pripočíta cash-flow za investičnú a finančnú oblasť 

predstavuje prírastok alebo úbytok peňazí v súvislosti s hospodárskou 
činnosťou firmy počas sledovaného obdobia
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Cash-flow - Výpočet nepriamou metódou

A  Stav peňažných prostriedkov na začiatku

± 1. zisk / strata z hospodárenia

+ 2. odpisy

= B  Vnútorne vytvorené zdroje (1. + 2.)

± 3. Zmena stavu zásob (- nárast)

± 4. Zmena stavu pohľadávok (- nárast)

± 5. Zmena stavu ostatných aktív (- nárast)

± 6. Zmena stavu záväzkov (+ nárast)

± 7. Zmena stavu ostatných pasív (+ nárast)

= C  Prevádzkový Cash-flow (1. až 7.)

– 8. Investičné výdavky

= D  Cash-flow bez fin. operácií (C – 8.)

± 9. Zmeny vo vlastnom kapitále (+ nárast)

± 10. Zmena stavu bankových úverov (+ nárast)

= E  Čistý Cash-flow (D + 9. + 10.)

A + E = F   Kumulatívny Cash-flow = peňažná hotovosť na konci obdobia 
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Príklad výpočtu CF

CASH FLOW (v tis. €) Rok 2015

+ Stav hotovosti na zač. obdobia 1 891 
+ Hospodársky výsledok po zdanení 2 450 
– Výplata podielov majiteľom 2 000 
+ Odpisy 1 125 
– Investície 4 902 
– Nárast pohľadávok 1 140 
– Nárast zásob -250 
+ Vklady majiteľov 0 
+ Čerpanie úverov 0 
– Splátky úverov 350 
+ Nárast záväzkov 2 400 
± Iné vplyvy na stav hotovosti 1 200 
= Stav hotovosti na konci obdobia 924 

Finančná analýza

14
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Ciele finančnej analýzy
Finančná analýza – identifikuje finančné zdravie podniku a jeho perspektívu

Finančná analýza: dáva do pomeru a súvislosti údaje získané prevažne 
z účtovníctva

Finančné zdravie podniku = podnik je trvale schopný dosahovať 
zhodnotenie vloženého kapitálu, ktorú požadujú akcionári 
vzhľadom k miere rizika, s ktorým je príslušné podnikanie 
spojené

- zdroje dát:  účtovníctvo, plány a očakávania majiteľov, informácie z 
kapitálového  a peňažného trhu, ekonomické štatistiky

Základným nástrojom sú tzv. finančné ukazovatele

- Dôraz sa kladie na správny výber ukazovateľov a na  vypovedajúcu 
schopnosť ukazovateľa v príslušnom podniku, vzájomné väzby, závislosti a 
možnosť ich interpretácie

16

Zdroje dát pre finančnú analýzu
Pre účely finančnej analýzy čerpáme údaje najmä z týchto zdrojov:

• Súvaha

• Výkaz ziskov  a strát

• Výkaz cash-flow

• Príloha k účtovnej uzávierke

• Hlavná kniha

• Ďalšie údaje o účtovných položkách (operatívne, 

podsúvahové evidencie, zmluvy, údaje o splatnosti pohľadávok a 

záväzkov, ...)
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Úprava vstupných údajov pred analýzou

Údaje v účtovných výkazoch nemusia zobrazovať skutočnosť, preto 
môžeme pre interné účely tieto údaje korigovať. Najčastejšie úpravy:

Súvaha

• Zreálnenie hodnoty neobežných 
aktív

• Korekcia hodnoty zásob

• Korekcia hodnoty pohľadávok

• Presun medzi krátkodobými a 
dlhodobými cudzími pasívami

• Spriemerovanie položiek aktív a 
pasív

Výkaz ziskov a strát

• Zreálnenie hodnoty 
vybraných 
nákladových položiek

• Úprava výšky výnosov

18

Metódy finančnej analýzy
1. Analýza absolútnych ukazovateľov (stavové, tokové)

- horizontálna analýza (analýza trendov)
- vertikálna analýza (percentuálny rozbor)

2. Analýza rozdielových ukazovateľov (fondov finančných prostriedkov)

3. Analýza cash flow

4. Analýza pomerových ukazovateľov
- ukazovatele rentability
- ukazovatele zadlženosti
- ukazovatele likvidity
- ukazovatele trhovej hodnoty firmy
- ukazovatele aktivity 
- ukazovatele prevádzkovej činnosti
- ukazovatele cash flow

5. Analýza sústav ukazovateľov
- pyramídové rozklady
- predikčné modely
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1. Analýza absolútnych ukazovateľov
Na analýzu sa využívajú najmä údaje z účtovných výkazov. Sledujú sa 

vývojové trendy jednotlivých položiek a tiež percentuálne podiely 
položiek k sumárnej položke

1. Horizontálna analýza (analýza trendov)

Porovnáva vývoj účtovných položiek po riadkoch, hodnotíme rozdiely v hodnotách a tiež 

percentuálne zmeny

2. Vertikálna analýza (percentuálna analýza zložiek)

Porovnáva  riadky výkazu  voči vybranej hodnote  výkazu. Obvykle hodnotí

- Majetkovú štruktúru (aktíva)

- Kapitálovú štruktúru (pasíva)

- Štruktúra nákladov a výnosov

Analýza objemových ukazovateľov

Hodnotenie primeranosti dynamiky ukazovateľov

• Porovnáva zmeny ukazovateľov (index) medzi rôznymi 
obdobiami vo vzájomných súvislostiach

• Ekonomický normál = pre zdravý podnik by mali platiť 
nerovnosti:

• Zisk by mal rásť rýchlejšie ako tržby (IZ > IT)

• Tržby by mali rásť rýchlejšie ako náklady (IT > IN)

• Náklady by mali rásť rýchlejšie ako náklady na materiál (IN > IM)

• Náklady na materiál by mali rásť rýchlejšie ako Osobné náklady
(IM > ION)

• Osobné náklady by mali rásť rýchlejšie ako počet pracovníkov
(ION > IP)
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2. Analýza rozdielových ukazovateľov
Na analýzu sa využívajú údaje zo súvahy, ktoré hovoria o finančnej situácii 
v podniku. Jedná sa spravidla o rozdielové ukazovatele medzi vybranými 

položkami krátkodobých aktív a krátkodobých pasív

1. Čistý pracovný kapitál (net working capital)

Jedná sa o rozdiel medzi obežnými aktívami a krátkodobými pasívami

2. Čisté pohotové prostriedky (najvyšší stupeň likvidity)

Jedná sa o rozdiel medzi peniazmi v hotovosti a na účte mínus okamžite splatné 

záväzky

3. Čistý peňažno-pohľadávkový fond (stredná cesta)

Jedná sa o rozdiel medzi likvidnými pohľadávkami, peniazmi v hotovosti a na účte 

mínus krátkodobé záväzky

22

3. Analýza cash-flow

• Hodnotiť finančnú stabilitu ( vytváranie finančných 
prebytkov, splácanie záväzkov, výplata podielov)

• Plánovať peňažné príjmy a výdaje

• Hodnotiť efektívnosť investičných variant

• Posúdiť financovanie investícií z vlastných zdrojov

• Hodnotiť výkonnosť a oceňovať podniky 

Ciele analýzy CF:
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4. Analýza pomerových ukazovateľov
Pomerové ukazovatele vyjadrujú vzťah dvoch alebo viacerých absolútnych 
ukazovateľov. Jedná sa o najpoužívanejšie ukazovatele finančnej analýzy, 

najmä vzhľadom na ich rýchlosť a jednoduchosť výpočtu

Členenie pomerových ukazovateľov:

- ukazovatele rentability  (Profitability Ratios)

- ukazovatele zadlženosti (Laverage Ratios)

- ukazovatele likvidity  (Liquidity Ratios)

- ukazovatele aktivity (Activity Ratios) 

- ukazovatele prevádzkovej činnosti   (Operation Ratios)

I. Analýza rentability – východiská 

- Analýza rentability (tvorby hodnoty, ziskovosti) posudzuje, 
nakoľko firma plní základný zmysel podnikania

- Výška zisku by mala zodpovedať 

- očakávaniam akcionárov (subjektívne kritérium)

- možnostiam trhu ako aj internému potenciálu firmy (objektívne 
kritérium)

- Cieľom podnikania obvykle býva dosahovanie čo najvyššieho 
(plánovaného) zisku a rastu hodnoty

- Pri hodnotení výšky zisku by sme mali brať do úvahy aj riziko 
s tým spojené a udržateľnosť do budúcnosti
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I. Analýza rentability – úrovne zisku

Ukazovateľ Výpočet Skratka

EAT = Čistý zisk (po zdanení)
EAT = Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 

EAT = Earning after 
Taxes

EAC = Čistý zisk na rozdelenie 
akcionárom

EAC = EAT - doplnenie zákonného fondu -
výplata dividend z prioritných akcii

EAC = Earning 
Availaible for Common 
Stockholders

EBT = Zisk pred zdanením
EBT = EAT + Dane 
EBT = Zisk pred zdanením

EBT = Earning before  
Taxes

EBIT = Zisk pred zdanením a úrokmi EBIT = EBT + Úroky
EBIT = Earning before 
Interest and Taxes

EBITDA = Zisk pred zdanením 
úrokmi a odpismi

EBITDA = EBIT + Odpisy HIM a NIM

EBIT = Earning before 
Interest, Taxes, 
Depreciations and 
Amortization Changes

GM = Hrubé rozpätie, Obchodná 
marža

GM =  Obchodná marža GM = Gross Margin

S = Tržby S = Tržby za tovar + Tržby za vlastné výrobky S = Sales

Interpretácia úrovní zisku

Čistý zisk – z hľadiska vlastníka najdôležitejšia kategória, použiteľná k 
rozdeleniu. 

Zisk pred zdanením – je vhodný pre porovnanie výkonnosti medzi 
jednotlivými obdobiami a krajinami, pretože abstrahuje od miery 
aktuálneho národného zdaňovania podnikov

Zisk pred úrokmi a zdanením – meria prevádzkovú výkonnosť podniku a 
nie je ovplyvňovaný spôsobom financovania a veľkosťou daní.

Zisk pred úrokmi, zdanením a odpisovaním – je nezávislý od použitej 
metódy odpisovania a v zjednodušenej podobe predstavuje ukazovateľ 
cash-flow. Ak je negatívny, podnik sa neoplatí prevádzkovať ani v 
krátkodobom horizonte bez zásadných zmien



27.4.2017

14

Úrovne zisku – príklad 

Pridaná hodnota 121 276

Prevádzkový výsledok 27 584

Výsledok hospodárenia pred zdanením 15 220

Výsledok hospodárenia po zdanení 13 102

EBT - earnings before taxes 15 220

EBIT - earnings before interest and taxes 24 720

EBITDA - earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization

39 126

Údaje z Výkazu ziskov a strát
Obchodná marža 0
Výroba 474 065
Výrobná spotreba (materiál+služby 352 789
Pridaná hodnota 121 276
Odpisy 14 406
Výsl.hosp.z hosp.činnosti 27 584
Nákladové úroky 9 500
Výsl.hosp.z fin.činnosti -12 365

Výsledok hosp.pred zdanením 15 220
Daň z príjmov 2 118
Výsledok hosp. po zdanení 13 102

28

I. Ukazovatele rentability

ROS – rentabilita tržieb (return on sales) = zisk / tržby

(1 – ROS) – ukazovateľ nákladovosti = (tržby – zisk) / tržby =      
= náklady / tržby

ROE – rentabilita vlastného kapitálu (return on comon
equity) = zisk / vlastný kapitál

ROI – rentabilita vloženého kapitálu (return on investment) = 
= zisk + úroky / investovaný kapitál

ROA – rentabilita celkových vložených aktív (return on 
assets) = zisk / aktíva
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I. Ukazovatele rentability - ROS

Rentabilita tržieb (Return of Sales) = ROS

ROS  =
Čistý zisk

Tržby

• udáva, ako efektívne firma transformuje tržby na zisk

• lepšia vyššia hodnota, jej obmedzením je konkurencia, tlak zákazníkov na 
ceny, ale aj vplyv odborov  a dodávateľov

• akceptovateľný dlhodobý priemer môže byť  3-7 %

• nízka hodnota sa dá zvýšiť zredukovaním nákladov, zvýšením tržieb alebo 
lepším využívaním firemného potenciálu

• nebezpečné je zvyšovať rentabilitu na úkor budúcnosti (znižovaním 
podnikového potenciálu)

I. Ukazovatele rentability – ROE 
Rentabilita vlastného kapitálu (Return on Equity = ROE)

• Rozhodujúci ukazovateľ pre akcionárov

• vyjadruje, nakoľko je ziskom zhodnocovaný kapitál vložený akcionármi

• hovorí nám,  či je kapitál reprodukovaný s intenzitou zodpovedajúcej riziku 
investície

• toto číslo by malo byť také veľké, aby pokrývalo obvyklú výnosovú mieru + 
prémiu za riziko

• ak je nižšia (príp. rovnaká) ako výnosnosť cenných papierov 
garantovaných štátom, existencia podniku je ohrozená – investor 
požaduje od rizikovejšej investície vyššiu mieru zhodnotenia

ROE   =
Čistý zisk

Vlastné imanie
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I. Ukazovatele rentability – ROI 

(Return on investment = ROI)

Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu

čistý zisk + úroky

vlastné imanie + investovaný kapitál
ROI  =

• čitateľ = celkové výnosy všetkých investorov (úroky pre veriteľov, čistý 
zisk pre akcionárov)

• menovateľ = suma dlhodobých pasív + bankových úverov, ktoré firma 
využíva

• vyjadruje schopnosť podniku odmeniť tých, ktorí poskytli zdroje na 
financovanie podniku

I. Ukazovatele rentability – ROA  

Rentabilita celkových aktív (Return on Assets = ROA)

- býva niekedy považovaný za kľúčové meradlo rentability

- vyjadruje čistú efektivitu aktív firmy aj so zhodnotením cudzieho 
kapitálu (treba zarobiť na zisk a cudzie zdroje aj s úrokmi)

- je užitočný pri porovnávaní firiem s rozličnou zadlženosťou 
a daňovými podmienkami

ROA    =
Zisk po zdanení

Celkové aktíva
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II. Ukazovatele rizika – východiská

- Vysoká rentabilita (výkonnosť) môže znamenať príliš 
vysoké riziko, s ktorým pracujú manažéri

- Následky takéhoto rizika znášajú najmä akcionári, 
prípadne ostatní veritelia

- Preto je nevyhnutné hodnotiť nielen výšku rentability, ale 
aj s ňou spojené finančné ukazovatele, vyjadrujúce riziká

- Na rozdiel od rentability nie je cieľom dosiahnuť čo 
najnižší (najvyšší) ukazovateľ, ale udržať ho v rozumnom 
(optimálnom) pásme 

II.1. Ukazovatele zadlženosti

Ukazovateľ veriteľského rizika (debt ratio)

Celková zadlženosť    = celkové záväzky
celkové aktíva

Celkové záväzky =  celkové aktíva - vlastné imanie

• ukazovateľ nám hovorí, koľko percent podnikových aktív je financovaných 
požičanými peniazmi

• čím vyššia hodnota, tým vyššia zadlženosť a tým vyššie riziko pre veriteľov

• vyššia hodnota spravidla zlepšuje rentabilitu vlastného imania, ale od určitej 
hranice prudko rastie riziko podnikania

• finanční partneri spravidla vyžadujú maximálnu výšku 70 %
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35

II.2. Ukazovatele likvidity

 Celková likvidita (current ratio) = obežné aktíva / krátkodobé záväzky 

 Bežná  likvidita (quick ratio, rýchly test) = (obežné aktíva – zásoby) / 
krátkodobé záväzky 

 Pohotová likvidita (cash ratio) = (peňažné prostriedky + ekvivalenty) / 
okamžite splatné záväzky 

 Obrat ČPK (net working capital turnover ratio) = ročné tržby / priemerný 
čistý pracovný kapitál 

Likvidita je schopnosť premeniť aktíva na peniaze bez 
významnej straty na hodnote (a pokryť nimi splatné záväzky)

II.2. Ukazovatele likvidity

Celková likvidita, krátkodobá solventnosť (current ratio)

celkové krátkodobé aktíva 

celkové krátkodobé pasíva
Celková likvidita     =

• priemerná hodnota je 2.0, líši sa v závislosti od odvetvia

• z obežných aktív je potrebné vyňať dlhodobé pohľadávky

• treba ju porovnávať v rámci odvetvia 

• vysoká hodnota indikuje, že firma je schopná platiť za svoje 
záväzky

• nízka hodnota sa dá vylepšiť  posilnením dlhodobých zdrojov a 
následným vyplatením krátkodobých pasív
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II.2. Ukazovatele likvidity

Bežná likvidita  (quick ratio, acid-test ratio)

finančné účty + krátkodobé pohľadávky

celkové krátkodobé pasíva
Bežná likvidita  =

• podobné ako celková likvidita, až na to že sme vylúčili zásoby, 
pretože tie trvá viac času premeniť na peniaze

• pre všetky odvetvia je želaný pomer aspoň 1

• pokles v čase indikuje nástup krízy likvidity a problémy s 
dodávateľmi

II.2. Ukazovatele likvidity

Pohotová likvidita  (cash ratio)

finančné účty + ekvivalenty

okamžite splatné pasíva
Pohotová likvidita  =

• vypovedá o okamžitej schopnosti splatiť záväzky finančnou 
hotovosťou

• ukazovateľ nie je možné / vhodné počítať zo súvahy

• pokles v čase indikuje možný príchod krízy likvidity
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III. Doplnkové a prevádzkové ukazovatele

• Sú zamerané na prevádzku firmy a využívanie aktív

• Slúžia najmä pre interné účely riadenia

• Spravidla vychádzajú  z tokových veličín, najmä 
nákladov

• Je dôležité vybrať ukazovatele, ktoré sú ovplyvniteľné 
a ich zlepšenie podstatne zlepší celofiremné ciele

Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity hovoria o tom, ako efektívne využíva firma svoj 
majetok (aktíva)

Obrat celkových aktív (totoal assets turnover ratio) =  
ročné tržby / aktíva

Doba obratu zásob (stock turnover ratio) = 

= výška zásob / denná spotreba

Doba obratu pohľadávok (debtor days ratio, priemerná 
doba splatnosti)  = 

=  obchodné pohľadávky / denné tržby z faktúr

Doba obratu záväzkov (payables turnover ratio) = 

= záväzky z obchodného styku / denné tržby z faktúr

= vybrané kr. záväzky / vybrané náklady
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Ukazovatele aktivity 

Priemerná doba splatnosti (average collection period) 

• v kratšom období dosadzujeme počet dní v perióde 

• udáva, či sa podniku darí dodržovať obchodnú úverovú politiku 

• Napr. ak je stanovená doba splatnosti faktúr do 30 dní, z ukazovateľa 
môžeme usúdiť, či platby (inkaso) prebieha v súlade s touto 
podmienkou, resp. či je horšie alebo lepšie 

Priemerná doba splatnosti  =
365 x pohľadávky

ročné tržby

Ukazovatele aktivity 

Obrat zásob (inventory turnover)

Doba obratu zásobu (days in inventory)

Obrat zásob = 
tržby

zásoby

Doba obratu zásob =
počet dní v perióde

obrat zásob

• ukazovateľ „Obrat zásob“  meria, ako rýchlo „prejdú“ zásoby podnikom a 
odídu k zákazníkom

• pomer je ovplyvnený najmä výrobným cyklom, „štíhlosťou výroby“,  potrebou 
predzásobenia na vstupe a na výstupe, prípadne výrobnými dávkami  

=
365 x zásoby

ročné výnosy



27.4.2017

22

Prevádzkové ukazovatele 1

Nákladovosť výnosov  =
Náklady

Výnosy

Viazanosť zásob na výnosy  =
Zásoby

Výnosy

Príklady ukazovateľov 1:

Mzdová produktivita I. =
Výnosy

Mzdové náklady

Mzdová produktivita II. =
Pridaná hodnota

Počet pracovníkov

Prevádzkové ukazovatele 2

Materiálová náročnosť výnosov  =
Materiál + energie

Výnosy

Materiálová náročnosť    =
Materiál

Celkové náklady

Personálna nákladovosť  =
Osobné náklady

Celkové náklady

Príklady ukazovateľov 2:
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Význam pomerových ukazovateľov

Ktoré ukazovatele sú najdôležitejšie?

• Akcionárov najviac zaujímajú ukazovatele rentability

• Pre banky a veriteľov sú najzaujímavejšie 
ukazovatele likvidity

• Dlhodobí veritelia sa sústreďujú na ukazovatele zadlženosti

• Efektívne využívanie aktív (ukazovatele aktivity) je 
zodpovednosťou manažmentu

• Prevádzkové ukazovatele slúžia pre interné účely na 
sledovanie trendov, alebo na benchmarking medzi 
podobnými typmi firiem

45

Sústavy ukazovateľov

1. Pyramídové sústavy ukazovateľov

- Metóda reťazového dosadzovania (Du Pont)

- Logaritmická metóda

- Funkcionálna metóda

2. Účelové výbery ukazovateľov

- Bonitné modely

- Bankrotné modely 

Sústavy ukazovateľov majú za cieľ syntetizovať pohľad na finančné zdravie 
firmy, t.j. popísať kľúčový ukazovateľ ako aj riziká sústavou navzájom 

súvisiacich ukazovateľov
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Pyramídový rozklad Du Pont

+

Rentabilita VK

ROE

Multiplikátor 

A / VK

Rentabilita aktív

ROA
X

Zisková marža

Zisk / Tržby
Obrat aktív

Tržby / A

Čistý zisk Tržby

Tržby Celk. N

Daň z príj.N úroky

Prev. NN na Tovar

Obch. CPPeniaze

PohľadávkyZásoby

Neob.akt.Ob. aktíva

AktívaTržby

X

: :

- +

+

Jedná sa o najznámejší pyramídový rozpad ukazovateľov

Du Pontova
1. rovnica

AKT

T

T

Z

AKT

Z
ROA 

AKT

VK

VK

Z

AKT

Z
ROA 

 účtovný zisk 3,5 mil. €

vlastný kapitál 50 mil. €

úroková miera 15 %

 náklady na kapitál 7,5 mil. €

 EVA  (zisk pre akcionára) - 4 mil. €

Metóda EVA - Economic Value Added

• Naša firma dosiahla zisk 3,5 mil. € pri obrate 60 mil. €

• Je tento zisk dostatočný?

Economic Value Added – EVA:

Výšku účtovného zisku objektivizujeme 
odpočítaním nákladov na vložený kapitál
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EVA (Economic Value Added) je definovaná ako operatívny (čistý 
prevádzkový) zisk (EBIT) po zdanení, znížený o náklady všetkých zložiek  
kapitálu investovaného do podniku.

EVA je predstavuje ekonomický (mimoriadny) zisk, ktorý podnik vytvorí po 
úhrade všetkých nákladov vrátane nákladov na kapitál (cudzí a vlastný v 
podobe nákladov obetovaných príležitostí). 

EVA = NOPAT – WACC x C

NOPAT = EBIT (1 – Ds)

C = Capital = E + D

WACC = náklady kapitálu

Metóda EVA

EBIT – earnings before interestand taxes = zisk pred úhradou úrokov a dane

D – cudzí úročený 
(spoplatnený) kapitál 
(Debt),

E – vlastný kapitál 
(Equity),

C – celkový investovaný 
kapitál (E+D)

Ds – daňová sadzba

Náklady na investovaný kapitál

ed r
C

E
tr

C

D
WACC  )1(

kde WACC sú náklady na investovaný kapitál v %

(Weighted Average Cost of Capital),

rd – % náklady na cudzí kapitál,

re – % náklady na vlastný kapitál,

D – cudzí úročený (spoplatnený) kapitál (Debt),

E – vlastný kapitál (Equity),

C – celkový investovaný kapitál (E+D),

t – sadzba dane zo zisku.
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Hodnota podniku

51

52

Hodnota podniku z účtovníctva

Súvaha k  30.4.2015 účtovníctvo
Neobežný majetok 2 095 368 
Dlhodobý nehmotný majetok 22 840 
Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 072 528 
Obežný majetok 4 749 963 
Zásoby   súčet 1 042 128 
Krátkodobé pohľadávky  súčet 2 824 028 
Finančné účty  súčet (r. 058 až r. 060) 883 808 
Časové rozlíšenie 6 083 
Majetok spolu: 6 851 413 

Záväzky 4 522 438 
Rezervy  súčet 77 028 
Dlhodobé záväzky  súčet 98 540 
Krátkodobé záväzky  súčet 4 346 870 
Krátkodobé finančné výpomoci 0 
Bankové úvery 0 
Časové rozlíšenie  súčet 0 
Cudzie zdroje spolu: 4 522 438 

Účtovná hodnota firmy: 2 328 975 
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Reálna hodnota majetku

Hodnota majetku k 30.4.15 účtovníctvo reálna hodnota
Neobežný majetok 2 095 368 5 317 003 

Dlhodobý nehmotný majetok 22 840 22 840 

Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 072 528 5 294 163 

Pozemky 0 0 

Stavby 440 448 2 826 000 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 738 845 2 378 163 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 15 0 

Drobný hmotný majetok 0 90 000 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 893 220 0 

Obežný majetok 4 749 963 4 513 695 

Zásoby   súčet 1 042 128 998 288 

Materiál 1 042 128 998 288 

Krátkodobé pohľadávky  súčet 2 824 028 2 631 600 

Pohľadávky z obchodného styku 2 733 613 2 541 185 

Daňové pohľadávky a dotácie 64 688 64 688 

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 25 728 25 728 

Finančné účty  súčet (r. 058 až r. 060) 883 808 883 808 

Časové rozlíšenie 6 083 6 083 

Majetok spolu: 6 851 413 9 836 781 

54

Výpočet majetkovej hodnoty firmy
účtovníctvo reálna hodnota

Hodnota majetku k 30.4.2015 6 851 413 9 836 781 

Záväzky 4 522 438 4 522 438 

Rezervy  súčet 77 028 77 028 

Dlhodobé záväzky  súčet 98 540 98 540 

Krátkodobé záväzky  súčet 4 346 870 4 346 870 

Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 

Bankové úvery 0 0 

Časové rozlíšenie  súčet 0 0 

Cudzie zdroje spolu: 4 522 438 4 522 438 

Majetková hodnota podniku: 2 328 975 5 314 343 

Aká je hodnota budúcich výnosov pre majiteľa?
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 Vychádza z konceptu „Súčasnej hodnoty“

 Najvhodnejšia pri oceňovaní spoločností z pohľadu kontrolujúceho 

majiteľa, going concern princíp

 Základným princípom je predpoklad, že hodnota každého finančného 

aktíva je funkciou budúcich CF tvorených týmto aktívom 

 Môže byť použitá len vtedy ak sú známe budúce výnosy, resp. 

príslušné odhady môžu byť urobené

 Počíta sa podľa vzorca:

Metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF):

Oceňovanie podnikateľskou metódou

     
T
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ttTT210
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Oceňovanie podnikateľskou metódou

(Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z.)

 €V POZP HHŠH 

VŠHP - všeobecná hodnota podniku a častí podniku stanovená 
podnikateľskou metódou (€),

HOZ - všeobecná hodnota odčerpateľných zdrojov počas 
hodnoteného obdobia (€),

HP - hodnota pokračujúca (€).
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Výpočet konečnej hodnoty

ROK OZt (1+i)t OZt / (1-i)t

2015 1 404 221 1,148 1 223 285

2016 491 207 1,318 372 777

2017 477 576 1,513 315 732

2018 512 860 1,736 295 371

2019 564 458 1,993 283 199

HOZ 2 490 365

i  =  14,8 %

58

Výpočet pokračujúcej hodnoty 
a podnikateľskej hodnoty

OZn+1 Hp (€) 

2019 –... 626 600

1/(1 + i)n 0,50172 2,28795

1/(i - g) 7,81801

Hp 2 457 808

HOZ 2 490 365

VŠHP = 4 948 173 €

 €
)1(

1
H 1

n

n
P

igi

OZ





 



27.4.2017

30

59

Stanovenie kombinovanej hodnoty podniku

výška v € Váha v %

Majetková metóda 5 314 343 € 20%

Výnosová metóda 4 948 173 € 80%

Kombinovaná hodnota 5 021 407 €

Po zaokrúhlení 5 020 000 €

Cenotvorba

60
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Dáme zákazníkovi zľavu?

Prečo áno? Prečo nie?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cenotvorba

Cenotvorba = návrh optimálnej ceny produktov 
(cenovej politiky, marketingového mixu) z hľadiska 
dosiahnutia strategických cieľov spoločnosti

Cena je jeden z nástrojov na dosiahnutie strategických cieľov 
firmy

Strategické ciele – potreba zadefinovania, zohľadnenie 
stavu firmy, pozície na trhu, trhového potenciálu a 
zámerov akcionárov

Príklady – maximalizovať zisk za produkt, maximalizovať zisk za 
segment, maximalizovať tržby, podiel na trhovom 
segmente, zaistiť dostatok hotovosti, ...

62Milan Veščičík
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Príklady firemných stratégií

1. Rýchla expanzia firmy a zvýšenie podielu na trhu
- Čo najrýchlejšie rozšírenie obchodných a produkčných procesov

- Vysoké investície

- Zisk je druhoradý, akceptuje sa riadená strata

2. Maximalizácia zisku a dividend
- Maximalizácia zisku v jednotlivých obchodných a produktových segmentoch 

- Fixné náklady pod kontrolou

- Okrem zisku je dôraz na tvorbu finančných zdrojov

3. Ústup z trhu
- Obmedzenie investícií a ostatných rozvojových aktivít

- Vysoké využívanie outsourcingu, variabilizácia firmy

- Maximálne (do)vyťaženie kapacít

4. Maximalizácia hodnoty firmy

. . . 

64

Procesná perspektíva

Aké ciele, týkajúce sa našich 
procesov si stanovíme, aby sme 

dosiahli finančné a zákaznícke ciele

Aké finančné ciele od nás 
očakávajú akcionári?

Aké finančné ukazovatele 
musíme dosiahnuť, aby sme 

boli úspešní?

Finančná perspektíva

Zákaznícka perspektíva

Aké ciele si stanovíme pre našich 
zákazníkov, aby sme dosiahli našu 

víziu a finančné ciele?

Perspektíva potenciálov

Aké ciele si stanovíme pre naše 
potenciály, ako sa budeme meniť, 

aby sme dosiahli finančné, 
zákaznícke a procesné ciele

Balanced Scorecard - systém vyvážených ukazovateľov

Vízia
stratégia
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Marketingový mix = 4 P + S

• Product
• označuje nielen samotný výrobok alebo službu (tzv. jadro produktu), ale tiež sortiment, 

kvalitu, design, obal, image výrobcu, značku, záruky, služby a ďalšie faktory, ktoré z 
pohľadu spotrebiteľa rozhodujú o tom, ako uspokojí produkt jeho očakávanie.

• Price
• je hodnota vyjadrená v peniazoch, za ktorú sa produkt predáva. Zahŕňa i zľavy, termíny a 

platobné podmienky, náhrady alebo možnosti financovania.

• Place
• uvádza, kde a ako sa bude produkt predávať, vrátane distribučných ciest, dostupnosti 

distribučnej siete, predajného sortimentu, zásobovania a dopravy

• Promotion
• hovorí, ako sa spotrebitelia dozvedia o produkte (od priameho predaje cez public

relations, reklamu a podporu predaja).

• Service
• predpredajný, predajný i popredajný servis, ktorý umožní zákazníkom dosahovať prínosy, 

očakávané od produktu

Rozdelenie nákladov 
na Marketingový mix

Biznis model 1 Biznis model 2 Biznis model 3 Biznis model 4

Product 90 % 30 % 5 %

Place 5 % 20 % 20 %

Promotion 5 % 40 % 10 %

Service 0 % 10 % 65 %
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Cenová elasticita dopytu

Znížením ceny spravidla narastá dopyt; aké sú možnosti:

• malým znížením ceny (napr. o 5 %) prudko narastie dopyt 
(komoditný trh)

• po znížení ceny o x % narastie dopyt približne o x % (vysoká cenová 
senzibilita)

• po znížení ceny o 10 – 20% dopyt prakticky nerastie (nepružný 
dopyt)

68

Príklady reakcie dopytu na cenu

Q
objem 

predaja

P (cena)Po

Qo
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Príklad z praxe

Tržby 1 000 000 €

Náklady 950 000 €

Zisk 50 000 €

počet kusov 20 000 ks

Dopyt: 4 000 ks so zľavou 20%

Zoberieme ho???

Možnosti cenotvorby

• Nákladová cenotvorba – na  základe našich nákladov a plánovaného 
zisku)

• Dopytovo orientovaná cenotvorba – krivka dopytu od ceny podľa 
rôzneho typu tovaru – cenová senzibilita, modelovanie 
marketingového mixu

• Konkurenčne orientovaná cenotvorba – výpočet ceny produktov 
podľa konkurenčných cien a našej stratégie

• Cenotvorba podľa prínosu pre klienta – cenu i celý marketingový 
mix nastavujeme tak, aby sme pokrytím potrieb klienta zarobili čo 
najviac
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Nákladovo orientovaná cenotvorba

 Najjednoduchšia a najobvyklejšia cenotvorba

 netreba poznať trh ani očakávania či potreby zákazníkov

 stačí vychádzať z nákladového účtovníctva

 v niektorých odvetviach jediný akceptovateľný

 dôsledkom býva nízky zisk, resp. strata oproti optimálnej cenotvorbe

 ohrozenie existencie firmy, pokiaľ nemáme dostatočne využité kapacity a 

trh je silno konkurenčný (špirála smrti)

 spravidla bývajú podcenené obchodné procesy a preto nám chýbajú 

informácie o trhu a o možnostiach riešenia

 poškodzujeme našich akcionárov, ohrozujeme svoju budúcnosť

Dopytovo orientovaná cenotvorba

 cenou regulujeme dopyt na trhu

 snahou je získať očakávaný dopyt, aby sme 

 prekročili bod zvratu, 

 dostatočne  vyťažili kapacity

 dosiahli čo najvyšší zisk

 problémom môže byť odhadnúť veľkosť dopytu

 býva potrebné dôkladne mapovať  trh a jeho dynamiku (zvýšené náklady a 
požiadavky na kvalitu pracovníkov a podnikových procesov)

 problémová v menších firmách

 hrozí podcenenie obchodných procesov (ak je dopyt dostatočný, chýbajú 
tlaky na ďalšie zlepšovanie), máme málo informácií o trhu

 pri prudkých poklesoch dopytu nám hrozia vážne problémy, nakoľko už nie je 
priestor na znižovanie ceny 
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Konkurenčne orientovaná cenotvorba

 obvyklá cenotvorba v trhovo orientovaných „pohodlnejších“ firmách

 preberajú sa ceny konkurencie s miernym znížením (zvýšením)

 výhodná, ak máme nižšie variabilné náklady a darí sa nám primerane vyťažovať 
kapacity; vtedy môžeme dosahovať zaujímavé zisky

 vhodné  je mesačne vyhodnocovať  krycí príspevok za segmenty, prípadne zisk 
cez procesné kalkulácie

 pružne reagujeme na výkyvy na trhu, môžeme plynule prechádzať  medzi  
rôznymi (cenovými) stratégiami (zber smotany, zvýšenie podielu na trhu, 
maximalizácia zisku, ústup z trhu) bez zbytočných strát

 firma musí aktívne sledovať cenu (marketingový mix) konkurencie

 prioritne sa orientujeme na tržby a objem predaja; ak nemáme dobrý nákladový 
controlling, strácame zisk

 hrozí vtiahnutie do cenových vojen

Cenotvorba podľa prínosov pre klienta

 najvyšší level cenotvorby

 naše produkty kopírujú požiadavky a potreby klientov

 cena našich produktov osciluje okolo reálneho prínosu produktu pre 

klienta

 odmenou je 

 maximálny možný zisk, pokiaľ vyberáme vhodných (solventných zákazníkov)

 stabilných zákazníkov, u ktorých nie je cena na prvom mieste

 eliminujeme konkurenciu, nakoľko naše produkty majú prvky jedinečnosti

 vyžaduje dôkladné poznanie zákazníka a jeho potrieb 

(lepšie, ako on sám )

 vyžaduje  dôkladné poznanie hodnotového  reťazca aj mimo našej firmy

 vyžaduje vysokú flexibilitu a zákaznícku orientáciu (empatiu) firmy

 hrozí nám riziko,  ak sa sústredíme len na jednu firmu
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Nárast dynamiky vonkajšieho prostredia

1900 2000 čas

rýchlosť 

zmeny v 

podnikovom 

prostredí

Vysoká dynamika nášho trhu vyžaduje vysokú dynamiku 
v našej cenotvorbe, marketingovom mixe, flexibilné 

riadenie i procesy

Kalkulácie

76
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Kalkulácie

Kalkulácie = oceňovanie výkonov, produktov a klientov 
firmy

Kalkulácie = výpočet nákladov na objekt, alebo jeho 
jednotkových nákladov

V praxi rozoznávame 

• plánové (predbežné, obchodné) kalkulácie

• priebežné kalkulácie

• výsledné kalkulácie

Kalkulácie sa využívajú pri cenotvorbe a pri optimalizácii 
produktového mixu

77Milan Veščičík

Kalkulácie z hľadiska času

Plánové kalkulácie: výpočet nákladov a jednotkových nákladov 
„vopred“ za určitých predpokladov (prognóza fixných a 
variabilných nákladov a objem realizovaného výkonu)

Slúžia na podporu rozhodnutia o realizácii výkonu

Priebežné kalkulácie: výpočet nákladov a jednotkových nákladov 
„za pochodu“.

Slúžia na kontrolu výhodnosti realizácie výkonu a korekciu 
rozhodnutia  o ďalšom postupe

Výsledné kalkulácie: výpočet nákladov a jednotkových nákladov 
po ukončení realizácie, alebo po uzavretí uceleného obdobia

Slúžia na vyhodnotenie výhodnosti realizácie výkonu a na 
poučenie pri podobných rozhodnutiach v budúcnosti.

78Milan Veščičík
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Kalkulácia výrobku (režijná)

1. Priamy materiál

2. Priame mzdy

3. Ostatné priame náklady

4. Výrobná (prevádzková) réžia

5. Zásobovacia réžia

6. Odbytová réžia

7. Správna (administratívna) réžia

=   VLASTNÉ NÁKLADY na kalkulačnú jednotku

+  Zisk

=  Predajná cena bez DPH

79Milan Veščičík

Kalkulácia služby (režijná)

+ Priamy materiál a služby

+ Hodinová zúčtovacia sadzba
o Priame mzdy

o Podiel prevádzkovej réžie

+ Ostatné priame náklady

+ Správna (administratívna) réžia

= VLASTNÉ NÁKLADY na kalkulačnú jednotku

+  Zisk

=  Predajná cena bez DPH

80Milan Veščičík
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Kalkulácia tovaru (režijná)

+ Nákupná cena tovaru

+ Obstarávacie náklady

= Nadobúdacie náklady tovaru

+ Logistické náklady

+ Obchodné náklady

+ Ostatné priame náklady

+ Správna (administratívna) réžia

= VLASTNÉ NÁKLADY na kalkulačnú jednotku

+  Zisk

=  Predajná cena bez DPH

81Milan Veščičík

Režijná kalkulácia

82
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1. Režijná kalkulácia
tradičná 

Kalkulačný vzorec: Príklad:

• + Priamy materiál 520 €

• + Priame mzdy 250 €

• + Ostatné priame náklady (obaly, ...) 30 €

• + Výrobná réžia (160 % z pr. miezd) 400 €

= Vlastné náklady výroby: 1 200 €

+ Správna réžia (napr. 30 % z pr. miezd) 75 €

= Vlastné náklady výkonu: 1 275 €

+ Odbytová réžia (napr. 10 % z pr. miezd) 25 €

= Úplné vlastné náklady výkonu 1 300 €

+ Zisk 100 €

= Predajná cena (bez DPH) 1 400 €

Jedná sa o úplnú kalkuláciu – k produktom sa snažíme priradiť 

všetky (zaúčtované) náklady

Nedostatky režijnej kalkulácie
Režijná kalkulácia dvoch rovnakých výrobkov

Produkt A   Produkt B

Priamy materiál 500 500

Priame mzdy 300 300

Réžia  (spolu 1000) 500 500

Náklady celkom 1 300 1 300

84

Rovnaké výrobky majú rovnaké náklady
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Nedostatky režijnej kalkulácie 
Príklad: Investujeme do novej technológie na výrobu výrobku B

Produkt A      Produkt B

Priamy materiál 500 500

Priame mzdy (z 600 na 400) 300 300  100

Réžia (z 1000 na 1200) 500 500  700

Náklady celkom 1 300 1 300  1 300

85

Investovaním do novej technológie na výrobu produktu B sa 

zvýšia náklady na odpisy technológie a znížia priame mzdy. 

Po investícii ostanú náklady na produkt B rovnaké

Nedostatky režijnej kalkulácie 
Ako by vyšli režijné kalkulácie po investícii

Produkt A   Produkt B

Priamy materiál 500 500

Priame mzdy (spolu 400) 300  100

Réžia (spolu 1200) 900  300

Náklady celkom 1 700 900

86

Záver:   Režijná kalkulácia môže významne 

skresľovať skutočné náklady výrobkov!

Réžia je tu 

300 % 

z priamych 

miezd
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Vylepšenie režijnej kalkulácie - príklad

+ Priamy materiál

+ Priame energie

+ Priame osobné náklady

+ Kooperácie

= Priame náklady spolu

+ Náklady na strojohodiny

= Výrobné náklady spolu

+ Doprava hotových výrobkov

+ Správna réžia

= Náklady celkom

Priradenie nákladov strediska

Náklady strediska:

Materiál priamy

Materiál režijný

Energie

Opravy a údržba

Ostatné služby 

Osobné náklady priame

Osobné náklady režijné

Odpisy

Iné prevádzkové náklady

Dane a poplatky

88

Kalkulačné položky:

Priamy materiál

Priame energie

Priame osobné náklady

Kooperácie

Náklady na strojohodiny
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Vylepšená režijná kalkulácia - Príklad

Kalkulačná položka
Jednotkové 

náklady

Merná 

jednotka

Počet tech. 

jednotiek
Jednotka

Náklady na 

1 ks

Priamy materiál 250 €/kg 0,03 kg 7,50 €

Priame energie 3,5 €/kWh 0,2 kWh 0,70 €

Priame osobné náklady 80 €/hod. 0,01 hod 0,80 €

Kooperácie 900 €/dávku 1 000 ks 0,90 €

Priame náklady spolu x x x x 9,90 €

Náklady na strojohodiny lisu 434 €/hod. 0,005 hod 2,17 €

Výrobné náklady spolu x x x x 12,07 €

Doprava hotových výrobkov 900 €/dávku 1 500 ks 0,60 €

Správna réžia 15 %/ výr.náklady 12,07 € 1,81 €

Náklady celkom X X X X 14,48 €

Cena výrobku X X X X 14,85 €

Zisk / strata na 1 ks X X X X 0,37 €

90

Režijná kalkulácia 

Výhody: Nevýhody:

• Netransparentnosť 

výšky réžií

• Nepresnosť

• Chýba dynamika

• Chýba adresnosť

• Riziko nesprávnych 

rozhodnutí 

• Jednoduchosť výpočtu

• Jednoduchosť metodiky
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Neúplná kalkulácia

91

92

Neúplná kalkulácia
Metóda krycieho príspevku

1. K výrobku priraďujeme iba variabilné náklady

2. Neadresné náklady – réžie (fixné náklady) 

nebudeme brať do úvahy

3. Adresné náklady = variabilné náklady

4. Rozdiel tržby – variabilné náklady = krycí príspevok 

(KP)

5. Výhodnosť výrobku budeme merať cez krycí 

príspevok
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Princíp krycieho príspevku

Výrobok 1
Tržby

Variabilné
náklady

Fixné náklady

Zisk

Priamy materiál, 
jednicové mzdy, ...

Režijné mzdy, 
odpisy, dane, ...

Krycí príspevok = Tržby – Variabilné náklady

KP Výrobku 2, . . .

94

Výpočet krycieho príspevku

Príklad

Priame náklady

Náklady na 1 ks

Výrobok 1 Výrobok 2

Vstupné suroviny 27,00 € 34,00 €

Obaly 2,00 € 4,00 €

Elektrická energia 3,00 € 2,00 €

Osobné náklady 12,00 € 8,00 €

Priame náklady celkom 44,00 € 48,00 €

Cena výrobkov 70,00 € 99,00 €

Krycí príspevok na 1 ks 26,00 € 51,00 €

Krycí príspevok by mal byť vždy kladný, 

inak sa jedná o čistú stratu!
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Bod zvratu (zlomu, nulový bod) 

Bod zvratu (BZ) zodpovedá objemu produkcie, pri ktorom 

dosiahne výška výnosov (V) výšku nákladov (N)

V

N

Q (ks, €, %)

FN

VN

N

V

Qo

BZ
Vo=No

96

Príklad z praxe

Tržby 1 000 000 €

Náklady 950 000 €

Zisk 50 000 €

počet kusov 20 000 ks

Hrozí nám pokles predaja na bod zvratu. Koľko to je ks a tržieb?

Máme možnosť zvýšiť predaj o 3 %. Máme tri možnosti:

1. zvýšiť rozpočet na predaj o 350 000 €

2. dať zľavu 5 %

3. Poskytnúť zákazníkom bonus 5 % zdarma

4. Šialená možnosť je dvihnúť cenu o 3 %, čím sa nám celkovo zníži predaj o 10 %.

Ktorú z možností prijmeme?
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Viacstupňová kalkulácia
Prehľad tvorby  KP Výrobok A Výrobok B Výrobok C

Hlavný materiál 3 500 2 100 2 400
Pomocný materiál 600 500 450
Priame osobné náklady 1 700 3 600 2 800
Kooperácie 1 300 0 100
Jednicová energia 500 300 250
Ostatné variabilné náklady 250 250 400
Variabilné náklady na ks 7 850 6 750 6 400

Jednotkové výnosy (cena) 8 100 7 200 7 400

Jednotkový KP 250 450 1 000

Realizované množstvo (ks) 1 000 240 300
Krycí príspevok 1 za obdobie 250 000 108 000 300 000
Tvorba KP 1 po výrobkoch spolu 358 000 300 000 
Fixné náklady výrobnej jednotky 210 000 180 000 
KP 2 po výrobách 148 000 120 000 
KP 2 za firmu spolu 268 000

Fixné náklady správy 150 000
Zisk firmy (KP 3) 118 000

98

Výhody: Nevýhody:

• Nepresnosť –

neúplnosť kalkulácie

• Nie sú podchytené 

režijné – fixné náklady 

• Riziko nesprávnych 

rozhodnutí  

• Jednoduchosť výpočtu

• Jednoduchosť metodiky

• Transparentnosť

• Vhodná pre rýchle 

rozhodovania, napr. pri 

dodatočnom využití 

kapacity

Neúplná kalkulácia
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Procesná kalkulácia

99

100

1. Princípom metódy je variabilizácia všetkých podnikových 

nákladov

2. K produktom priraďujeme okrem priamych nákladov časti 

nákladov procesov, ktorými produkty pri svojom vzniku 

prechádzajú

3. Priame osobné náklady, prípadne aj kooperácie môžu byť 

súčasťou nákladov príslušných procesov

4. Náklady podporných procesov (vrátane správy) „rozúčtujeme“ 

na následné procesy, ktorým poskytujú svoje výkony (VP 

služby)

5. Výhodnosť výrobku budeme merať cez zisk výrobku

Jedná sa o úplnú kalkuláciu – k produktom priraďujeme fixné i 

variabilné náklady

Procesná  kalkulácia 
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Procesná  kalkulácia - príklad

Procesy / Aktivity

Náklady na 1 ks

Produkt A Produkt B

Homogenizácia 112 € 164 €

Tepelné úpravy 140 € 122 €

Plnenie do obalov 86 € 72 €

Kontrola kvality 56 € 88 €

Balenie, paletovanie 114 € 108 €

Predaj a marketing 80 € 264 €

Vstupné suroviny 400 € 400 €

Obaly 140 € 140 €

Náklady spolu: 1 128 € 1 358 €

Cena výrobkov 1 300 € 1 300 €

Zisk / strata na 1 ks 172 € -58 €

Definícia procesu

Proces je

postupnosť vzájomne súvisiacich, na seba pôsobiacich a 

opakujúcich sa činností, ktoré majú spoločný cieľ - transformujú 

s využitím zdrojov organizácie vstup na výstup pre externého 

alebo interného zákazníka a vytvárajú tak pre neho hodnotu.

102

Vstup Proces ZákazníkVýstup

Zdroje
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Procesy vo firme I.

Riadiace procesy

103

Riadenie

stratégie
Riadenie

investícií

Riadenie personál. 

zabezpečenia

Controlling a

fin.plánovanie

Riadenie

kvality

Zisťovanie

požiadaviek

zákazníkov

Vývoj

nových

produktov

Marketing Predaj
Nákup

surovín

Fin.

vyrov

nanie

Kontrola

kvality
Výroba

Plánovanie

kapacity

a práce

Údržba Logistika PaM
Právne

služby
ÚčtovníctvoIT

Hlavné procesy

Podporné procesy

Proces

Podprocesy

Aktivity

Činnosti

104

Rozpad procesov
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Procesné kalkulácie 
produktov a ziskovosť

Náklady z účtovníctva,
strediská

Náklady 
na zákazníkov 
a ich ziskovosť

Náklady procesov, 
jednotkové náklady

Ekonomicko – procesný model firmy 
prepája zákazníkov, produkty, procesy a zdroje

Ekonomicko-procesný model – princíp

106

Energie ON Služby Odpisy

Budova

Výrobok 1 Výrobok 2

Povrchové 
úpravy

Zákazník 1

Údržba HR

Materiál

Náklady procesu 

„Povrchové 

úpravy“ adresne 

zaťažujú príslušné 

výrobky

Výrobok 3

Zákazník 2 Zákazník 3 Zákazník 4
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Activity Based Costing

107

Activity Based Costing

– využitie metódy v kalkuláciách

108

Priame

zdroje
Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj

Aktivita Aktivita Aktivita

Produkt Produkt Produkt Zákazník Zákazník

Zdroje

(náklady)

Aktivity

(procesy, činnosti)

Nákladové objekty

(produkty, 

zákazníci)

Cost Drivery

(rozvrhové základne)
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Náklady

Produkty

Náklady

Produkty

Zákazníci

Aktivity

Tradičné metódy kalkulácií ABC - kalkulácia

Activity Based Costing
– rozdiel v prístupe ku kalkulácii

Activity Based Costing 
detailná schéma

Materiál SlužbyĽudia

Podporné
aktivity

Aktivity

Procesy

Náklady nesúvisiace

s prevádzkou

Produkty

Zákazníci

Dodávatelia

Dodávatelia  

Produkty

Zákazníci

Procesy

Aktivity 

Činnosti

Zdroje
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Tvorba procesnej mapy - výroba

Procesy sa rozpadávajú do 

viacerých úrovní, najnižšiu 

úroveň v modeli nazývame 

aktivitami.

Procesom a aktivitám 

priradzujeme identifikátory –

kódy kvôli dátovému 

spracovaniu

112

Tvorba procesnej mapy - obchod

V obchodných procesoch 

sa stretávame s dvomi 

extrémami: alebo sú 

podceňované a kapacitami i 

nákladovo 

poddimenzované, alebo 

naopak firma do nich 

investuje priveľa 

prostriedkov bez adekvátnej 

logickej kontroly.

Preto je dôležité správne 

sprehľadniť obchodné 

procesy a náklady v nich.
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Tvorba procesnej mapy - administratíva

Vysoká „správna 

réžia“ môže 

signalizovať neefektívne 

vynakladanie 

prostriedkov v 

podporných 

administratívnych 

procesoch, alebo 

náklady na akcionárov. 

Ekonomicko - procesný 

model ukáže súvislosti.

114

Zaúčtované náklady sa na 

konci  mesiaca dátovo 

prenesú do Procesného 

controllingu

Šípky ukazujú, 

kam sa priraďujú 

náklady

Priradenie nákladov z účtovníctva I.

Názov rozvrhovej 

základne
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Alokácia nákladov

115

• Ak priraďujeme náklady z jedného účtu k viacerým 

procesom, využívame rozvrhové základne (ťahače 

nákladov, Cost Drivery)

• Ako rozvrhové základne sa využívajú 

dve základné možnosti:

1) podrobnejšia evidencia v účtovníctve (pole zákazka, objekt, alebo iné 

nepovinné pole v systéme)

2) neekonomické údaje, ako sú 

• počty pracovníkov

• m2

• počty vyrobených výrobkov

• výkon v hodinách

• ...

116

Zaúčtované náklady na 

údržbársky materiál sa 

z jedného účtu prenesú na 

desiatky výrobných aktivít

Šípky ukazujú, 

kam sa priraďujú 

náklady

Priradenie nákladov z účtovníctva II.
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Hodnoty Drivera 

zodpovedajú evidencii 

materiálu na údržbu na 

jednotlivé aktivity

Priradenie nákladov z účtovníctva III.

118

Po priradení všetkých nákladov 

z účtovníctva dostaneme 

kalkulované náklady na všetky 

procesy a aktivity

Náklady na 

operáciu - výrobnú 

aktivitu

Náklady procesov a aktivít I.
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Náklady každej aktivity 

pozostávajú z dielčích 

nákladov na vstupy – zdroje z 

účtovníctva a z iných aktivít

Súčet nákladov na 

výrobnú aktivitu

Náklady procesov a aktivít II.

120

Náklady výkonov podporných procesov 

pre ostatné procesy sa rozvrhujú 

podobne, ako náklady z účtovníctva

Náklady na údržbu 

...

... sa rozvrhnú na 

výrobné procesy

Riešenie vnútropodnikových služieb I.
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Každý podporný proces poskytuje svoje 

služby pre ostatné procesy. Procesný 

controlling vlastne simuluje „predaj“ 

výkonov vo vnútri podniku.

Náklady na 

personalistiku

... sa rozvrhnú na 

všetky aktivity 

podľa počtu 

pracovníkov

Riešenie vnútropodnikových služieb II.

122

Pokiaľ dobre nastavíme väzby a 

rozvrhové základne, jednotkové 

náklady procesu budú analogické 

cene príslušného výkonu

Jednotkové 

náklady údržby

Oceňovanie vnútropodnikových služieb
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Riešenie priamych nákladov I. 
– náklady na priamy materiál

123

Priamy

materiál Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj

Aktivita Aktivita Aktivita

Produkt Produkt Produkt Zákazník Zákazník

Procesný controlling primárne rieši režijné náklady. Náklady na 

priamy materiál, ktorý priamo vstupuje do výrobkov, bývajú 

spravidla priradené priamo do kalkulácie produktu.

Riešenie priamych nákladov II. 
– náklady na priame mzdy

124

Organizácia procesu zahŕňa i podiel ľudskej práce. Vo výrobe sa môžeme 

rozhodovať o náhrade manuálnej činnosti technológiou. Preto býva 

užitočné začleniť do nákladov procesov všetky osobné náklady.  

Priamy

materiál
Zdroj Osobné 

náklady
Zdroj Zdroj

Aktivita Aktivita Aktivita

Produkt Produkt Produkt Zákazník Zákazník
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Priame mzdy v procese - príklad

Osobné 

náklady 

v procese

V nákladoch aktivity „Ukladanie výrobkov do obalu“ sú zahrnuté i 

osobné náklady (priame aj režijné), ktoré tvoria vyše 50 % nákladov 

aktivity. Tento pohľad je užitočný pre posúdenie, či je pre firmu 

výhodné investovať do novej technológie. 

126

Ocenenie výkonov procesov

1. Každý proces má viac menej merateľné výstupy

2. Každý proces vyvoláva náklady

3. Vydelením nákladov a objemu výkonov procesu 

dostaneme jednotkový náklad na výkon procesu 

(cenu výkonu)

• náklady na hodinu

• náklady na faktúru

• náklady na kus

• . . .
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Jednotkové 

náklady údržby

Jednotkové náklady výkonu procesu

Jednotkové náklady výkonu vieme 

analyzovať podľa položiek, s ktorých 

sa skladá. „Údržbu“ v príklade nám 

predražuje kúrenie.

Jednotkové náklady na proces vo výrobe

Náklady adresné k stroju:

Energie 20 000 €

Opravy a údržba 17 000 €

Ostatné služby 14 000 €

Osobné náklady   32 000 €

Odpisy 48 000 €

Náklady na údržbu 56 000 €

Náklady na budovy 14 000 €

Náklady na stroj (proces) spolu: 131 000 €

Počet hodín chodu stroja: 350 hod.

Náklady na strojohodinu 634 €

128
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Jednotkové náklady na proces v administratíve

Proces „Fakturácia“, KPI sú náklady na 1 faktúru:

Materiál 100 €

Náklady na administratívne priestory 1 700 €

Služby (spoje, opravy a údržba) 1300 €

Osobné náklady   3 200 €

Odpisy 700 €

Náklady na IT (vnútropodniková služba) 1 200 €

Náklady na HR (vnútropodniková služba) 200 €

Náklady na fakturáciu spolu: 8 400 €

Počet výstupných jednotiek (Počet faktúr): 240 ks 

Jednotkové náklady na výstup (náklady na faktúru) 35 €

129

130

Jednotkové náklady výkonu procesu 

ovplyvňujú náklady a jednotkové náklady 

nadväzných procesov a produktov.

Jednotkové 

náklady údržby

Prenos nákladov podporného procesu
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Meranie zisku za výrobok
Procesná  kalkulácia

Procesy / Aktivity
Náklady na 1 ks

Výrobok 1 Výrobok 2

Príprava zmesi 3,00 € 2,00 €

Homogenizácia 4,00 € 4,00 €

Tepelné úpravy 7,50 € 7,00 €

Plnenie 3,00 € 3,00 €

Kontrola kvality 3,50 € 3,00 €

Balenie 7,00 € 8,00 €

Predaj a marketing 3,00 € 9,00 €

Vstupné suroviny a obaly 29,00 € 38,00 €

Polotovary 12,00 € 18,00 €

Náklady celkom 72,00 € 92,00 €

Cena výrobkov 70,00 € 99,00 €

Zisk / strata na 1 ks – 2,00 € + 7,00 €

132

Náklady každého výrobku 

zodpovedajú nákladom 

pracovísk, kadiaľ 

„prechádzal“

Celkové náklady na 

vyrobené produkty 

HA2

Jednotkové 

náklady na výrpbu 

produktu HA2

Postup výroby 

produktu HA2

Procesná kalkulácia nákladov výrobku
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Náklady výrobnej operácie sa 

priradia len k tým výrobkom, 

ktoré cez ňu „prechádzajú“

Zoznam výrobkov, kam 

sa priraďujú náklady 

príslušnej aktivity

Procesná kalkulácia výrobku - adresné priradenie nákladov

Rozvrhová základňa 

je doba výroby

134

Procesná  kalkulácia –
väzba na neúplnú kalkuláciu

Procesná kalkulácia Náklady na 1 ks

Homogenizácia 112 €

Tepelné úpravy 140 €

Plnenie do obalov 86 €

Kontrola kvality 56 €

Balenie, paletovanie 114 €

Predaj a marketing 80 €

Vstupné suroviny 380 €

Obaly 120 €

Náklady spolu: 1 088 €

Cena výrobku 1 300 €

Zisk / strata na 1 ks + 212 €

Neúplná kalkulácia Náklady na 1 ks

Suroviny a obaly 500 €

Variabilné os. náklady 40 €

Kooperácie 26 €

Ostatné VN 34 €

Variab.náklady spolu: 600 €

Cena výrobku 1 300 €

Krycí príspevok + 700 €

„Vyčlenením“ variabilných 

nákladov procesov je možné z 

procesnej kalkulácie vypočítať 

výšku krycieho príspevku 
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Meranie zisku za zákazníka

Zisk za zákazníka je najdôležitejší 

dlhodobý ukazovateľ

-10000

0
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50000

60000

Zákazník A Zákazník B Zákazník C Zákazník D

Tržby

Zisk
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Náklady obchodných 

zástupcov sú priradené len 

zákazníkom v príslušných 

regiónoch

Ako priradiť obchodné náklady?

Náklady obchodných procesov i iné 

obchodné náklady je najvýhodnejšie 

priradiť k zákazníkom
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Meranie nákladov na zákazníka

Výška a štruktúra obchodných nákladov 

je dôležitá pri optimalizácii obchodných 

procesov a obchodnej politiky

Ku každému zákazníkovi 

sledujeme obchodné 

náklady

Najvyššie náklady 

na zákazníka 

TOYWORLD  sú 

z pohľadávok

138

Finančné náklady na pohľadávky 

v modeli zodpovedajú 

1 % z výšky pohľadávok mesačne 

(12 % p. a.)

Riešenie finančných nákladov 
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Najziskovejší 

zákazník

v Čechách

Vyhodnotenie zisku za zákazníkov I.

V nákladoch je zahrnutá kombinácia 

výrobných i obchodných nákladov 

140

Vyhodnotenie zisku za zákazníkov II.

Náklady na 

výrobok

Náklady na 

zákazníka

V nákladoch je zahrnutá kombinácia 

výrobných i obchodných nákladov 
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Produkt PZL 

805100 

dodávame 

do troch 

regiónov ...

... s rôznymi 

cenami, nákladmi a 

ziskom

Vyhodnotenie zisku za produkty

Zisk v predaji analyzujeme cez maticu 

výrobkov a zákazníkov 

142

 náklady procesov, aktivít a ich jednotkové 

náklady

 procesné kalkulácie produktov a zákazníkov

 prehľad zisku po zákazníkoch

 prehľad zisku na produkty

 prehľadné väzby a súvislosti

 možnosť modelovania a what-if analýz

Kompletný kalkulačný procesný model 

obsahuje:
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Výhody: Nevýhody:

• Náročnosť výpočtov

• Náročnejšia interpretácia

• Potreba sw vybavenia  

• Adresné priradenie všetkých 

súvisiacich nákladov 

k produktom 

• Transparentnosť vzniku 

nákladov a ich vzťahu k 

výkonom 

• Dynamický výpočet sadzieb

• Logickosť, intuitívnosť

Procesná kalkulácia

144

Kalkulácie a cenotvorba 
v controllingu

periodicita
PRODUKTY:
plánové kalkulácie štvrťročne
priebežné kalkulácie mesačne
výsledné kalkulácie mesačne
ceny, zľavy mesačne

ZÁKAZNÍCI:
náklady na zákazníkov mesačne
pohľadávky týždenne
plnenie termínov týždenne
ceny, zľavy mesačne

PROFITDIMENZIA: mesačne
množstvá, priemerné ceny, fakturácia, zisk
výrobky x zákazníci ( x distribučné kanály)
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Vaše otázky ?

146

Milan Veščičík

+421 905 605 069

vescicik@gradient5.sk

Ďakujem za pozornosť


