
 

Využití účetních informací pro finanční řízení 
vybrané společnosti 

 

Miriama Pekárová 

 

Bakalářská práce 

2020  

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

PROHLÁŠENÍ AUTORA 

BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Prohlašuji, že 

•  beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním 

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez 

ohledu na výsledek obhajoby; 

•  beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě 

v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden 

výtisk diplomové/bakalářské práce bude uložen na elektronickém nosiči v příruční 

knihovně Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně;  

•  byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, 

zejm. § 35 odst. 3; 

•  beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na 

uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona; 

•  beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – 

diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li 

tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že 

vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly 

Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy; 

•  beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito 

softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze 

ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze 

výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; 

 beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv 

softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, 

ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení 

práce.

 



 

Prohlašuji, 

 

1. že jsem na diplomové/bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem 

citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. 

2. že odevzdaná verze diplomové/bakalářské práce a verze elektronická nahraná do 

IS/STAG jsou totožné. 

 

 

Ve Zlíně                    

 

 

Jméno a příjmení: ………………………. 

 

                   

……………………. 

                  podpis diplomanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca je zameraná na využitie účtových informácií na finančné riadenie vo 

vybranej malej spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. Práca pozostáva z dvoch častí, a to 

konkrétne časť teoretická a časť praktická. Bola použitá stručná finančná analýza na základe 

účtovných závierok spoločnosti za roky 2016 – 2018, a analýza finančného rozhodovania vo 

vybranej firme. Na základe týchto analýz bolo navrhnuté riešenie, ktoré by mohlo viesť 

k zlepšeniu finančnej situácie a k zlepšenému prehľadu o finančných ale aj iných 

rozhodnutiach  

 

Kľúčové slová: účtovníctvo, účtovné výkazy, finančná analýza, reporting, finančné 

rozhodovanie 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the use of accounting information for financial 

management in a selected small company VICTORIAS, s.r.o. The work consists of two 

parts, namely the theoretical part and the practical part. A brief financial analysis based on 

the company's financial statements for the years 2016 - 2018, and an analysis of financial 

decision-making in the selected company were used. Based on these analyzes, a solution was 

proposed that could lead to an improvement in the financial situation and a better overview 

of financial as well as other decisions. 

Keywords: accounting, financial statements, financial analysis, reporting, financial decision-

making. 
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ÚVOD 

Je všeobecne známe, že základným cieľom spoločností je maximalizácia tržnej hodnoty. 

Táto maximalizácia tržnej hodnoty je dosiahnutá v prípade, ak spoločnosť vytvára viac 

výnosov ako nákladov, a teda je spoločnosťou tvorený zisk. Pokiaľ má byť táto skutočnosť 

dosiahnutá, je potrebné podrobné plánovanie nákladov a výnosov. Väčšina spoločností 

zachováva trend zvyšovania nákladov a výnosov priamo úmerne. Tento spôsob nie je 

práve výhodným riešením. Preto je nutné zamyslieť sa a zvoliť postupy finančného 

plánovania a nákladového controllingu tak, aby to vyhovovalo konkrétnej spoločnosti. 

V praxi sa zvyčajne stretávame so skutočnosťou, že v mikro a malých podnikoch je 

absencia finančného plánovania veľmi vysoká. Avšak aj napriek tejto skutočnosti je 

v dnešnej ekonomike pozitívny trend zavádzania controllingu a finančného plánovania aj 

do už spomínaných mikro a malých podnikov.  

Definovať úspešnú firmu nie je jednoduché no vo všeobecnosti, je to spoločnosť, ktorá je 

zisková a v povedomí niekoľkých generácií. S tým však súvisia aj horšie roky, ktorým 

úspešná spoločnosť musí čeliť a čo možno najlepšie ich zvládnuť. V ideálnom prípade 

vyjsť z horšieho obdobia viac ekonomicky silný.   

Témou tejto bakalárskej práce je analýza využitia účtovných informácií pre finančné 

riadenie vybranej malej spoločnosti. Je dôležité zamerať sa v tomto prípade na malé 

spoločnosti, kde finančné riadenie nie je na takej rozvinutej úrovni ako pri veľkých 

spoločnostiach. Zlepšením finančného rozhodovania, zavedenia controllingu a menšími 

zmenami je možné pre malé firmy zlepšiť konkurencieschopnosť a vylepšiť tak postavenie 

na trhu. Z toho dôvodu bola vybraná táto téma, keďže aj malé podniky sú pre ekonomiku 

veľmi dôležité a bohužiaľ veľmi často sa na ne zabúda.  
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CIELE A METÓDY SPRACOVANIA PRÁCE 

Cieľom tejto práce je analyzovanie dostupných účtovných informácií a ich využitie pri 

následnom finančnom riadení vybranej spoločnosti. Výstupom tejto práce je odporučenie 

pre zlepšenie efektívnosti využívania informácií a takisto aj návrhy pre celkové zlepšenie 

ekonomickej a finančnej situácie spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. Je dôležité, aby bola tejto 

téme venovaná dostatočná pozornosť. Spoločnosť bola vybraná zámerne, nakoľko sa jedná 

o firmu zaradenú do kategórie malé spoločnosti. Práve týmto spoločnostiam, je venovaná 

nedostatočná pozornosť. Sú to však malé podniky, ktoré utvárajú ekonomiku. Téma 

finančného riadenia spoločnosti, je v týchto spoločnostiach často zanedbávaná, respektíve 

veľakrát finančné riadenie, tak ako ho poznáme vo veľkých spoločnostiach absentuje.  

Na základe informácií získaných z účtovných závierok, konkrétne za roky 2016 -2018, 

bude analyzovaná finančná výkonnosť spoločnosti ako aj jej celkové ekonomické zázemie. 

Táto analýza bude vykonaná na už spomínanej spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. 

Ako cieľová skupina bolo zvolené účtovné oddelenie, keďže často v podobných malých 

podnikoch je práve toto oddelenie poverené aj finančným rozhodovaním a plánovaním. 

Všetky interné informácie budú získavané predovšetkým ústnym rozhovorom 

a elektronickou komunikáciou.   

V tejto práci budú rozpracované tri analýzy vybranej spoločnosti. Menovite - analýza 

účtovných informácií, analýza finančného riadenia a v neposlednom rade krátka finančná 

analýza za vybrané roky. Finančná analýza bude vypracovaná na základe získaných 

informácií z účtovných závierok v rozpätí rokov 2016 – 2018. Novšie účtovné závierky 

v čase spracovania tejto práce nie sú k dispozícií. V rámci analýzy účtovných informácií 

bude opísaný stav spoločnosti na základe položiek  v účtovných výkazoch. Analýza 

finančného riadenia bude spočívať na ústnych rozhovoroch s vedúcim účtovného 

oddelenia. 

Na základe výstupov z finančnej analýzy, bude vykonaná syntéza výsledkov a teda 

zhrnutie zistených informácií, ktoré pomôžu k utvoreniu celistvého obrazu o momentálnej 

situácií v spoločnosti. Budú navrhnuté odporučenia, ktoré budú nápomocné pri 

plánovanom ďalšom rozšírení spoločnosti a jej zameraní sa na nové trhy v krajinách 

Európskej Únie. 
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  TEORETICKÁ ČASŤ 
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1 ÚČTOVNÍCTVO  

Účtovníctvo môžeme definovať ako  metodicky ucelený systém poskytovania informácií o 

finančnej situácií a výkonnosti podniku. Predovšetkým je určené externým užívateľom. 

Všetky informácie v rámci účtovníctva sú zhrnuté vo výkazoch. Finančné účtovníctvo je 

jasné definované a regulované zákonom a je v ňom nutné dodržiavať určené postupy 

a zásady. Účtovníctvo je možné pochopiť v troch významoch a to ako označenie náuky, 

vecne vykonávanej činnosti ale aj v podobe účtovných výkazov, a teda ako súhrn 

vykonávanej činnosti. ( Jankuba, 2010, s. 5) 

1.1 Význam účtovníctva 

Informácie, ktoré nám môže účtovníctvo poskytnúť patria medzi dôležité zdroje pre meranie 

výkonnosti a finančnej stability podniku. Predmet účtovníctva je podľa slovenskej 

legislatívy stanovený a jasne definovaný v zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. konkrétne 

v §2 odstavci 2 a 3:„Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o  

a) stave a pohybu majetku 

b) stave a pohybe záväzkov 

c) rozdiele majetku a záväzkov 

d) výnosoch 

e) nákladoch 

f) príjmoch 

g) výdavkoch 

h) výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. (Slovenská republika, 2019, s. 414) 

Cieľom účtovníctva je verné a poctivé zobrazenie ekonomickej reality spoločnosti pre 

interných no najmä externých užívateľov a zabezpečiť zrovnateľnosť účtovných informácii 

v národnom aj medzinárodnom kontexte. (Šteker, 2016, s. 15) 

§8 zákona o účtovníctve definuje podmienky, podľa ktorých je spoločnosť povinná viesť 

účtovníctvo. Medzi tieto patria najmä: správnosť, zrozumiteľnosť preukázateľnosť, a 

úplnosť. ( Slovenská republika, 2019, s. 416) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 

 

1.1.1 Účtovné zásady a princípy 

Nakoľko je účtovníctvo ucelený systém, existujú zásady a princípy, ktorými sa musí každá 

účtovná jednotka riadiť a bez výnimky ich dodržiavať. Medzi účtovné zásady patria : 

•  Zásada verného a poctivého zobrazenia 

•  Zásada účtovnej jednotky (ÚJ) 

•  Zásada neobmedzeného trvania ÚJ 

•  Zásada nezávislosti účtovných období 

•  Zásada konzistencie 

•  Zásada materiality 

•  Zásadu zákazu kompenzácie 

•  Zásada opatrnosti 

Medzi základné princípy patrí: 

•  Princíp podvojnosti 

•  Princíp súvzťažnosti 

•  Princíp dokumentácie 

•  Bilanční princíp 

•  Bilančná kontinuita (Šteker, 2016, s. 17) 

 

Podľa §7 Zákona o účtovníctve je „ÚJ povinná viesť účtovníctvo tak, aby účtovná závierka 

poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o 

finančnej situácií účtovnej jednotky.“ ( Slovenská republika, 2019, s. 416) 

1.1.2 Kontrolný systém účtovníctva 

Aby boli všetky zásady splnené a predišlo sa chybám, účtovníctvo sa riadi aj takzvaným 

kontrolným procesom, ktorý je kľúčový pri dodržiavaní zásad a princípov. Do kontrolného 

systému môžeme zaradiť najmä: 
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•  Preskúšanie účtovných dokladov – skontrolovanie všetkých náležitostí účtovného 

dokladu. ÚD musí vyhovovať podmienkam, ktoré sú stanovené v §10 Zákona o 

účtovníctve. 

•  Súbežné vytváranie denníka a hlavnej knihy  

•  Inventarizácia ( §29 zákona o účtovníctve) 

(Novotný, 2007, s. 64, Slovenská republika, 2019, s. 416 – 428) 

1.2 Právna úprava účtovníctva 

Účtovníctvo je upravené:  

a) Zákonom o účtovníctve 

b) Opatreniami, ktoré tento zákon upravujú 

c) Vnútorné smernice ÚJ 

1.2.1 Zákon o účtovníctve 

Podnikatelia, ktorý podnikajú v Slovenskej republike a používajú systém podvojného 

účtovníctva sa musia riadiť zákonom číslo  431/2002  Z.z. Tento zákon  upravuje rozsah a 

preukázateľnosť účtovníctva, jasne definuje predmet, účtovné jednotky, zásady a princípy 

účtovania a ostatné právne náležitosti. Každá účtovná jednotka, ktorá je definovaná v zákone 

o účtovníctve je povinná sa týmto zákonom bezvýhradne riadiť. Zákon je doplnený 

takzvanými dôvodnými správami, ktoré určujú postup pri nerozhodnosti ÚJ a dopĺňajú 

niektoré paragrafy ( napr. Dôvodná správa k § 6 ods. 1 písmena e) : V § 6 sa spresňuje postup 

účtovania refundácií nákladov, v závislosti od obdobia, v ktorom dôjde v refundácií.) 

(Slovenská republika, 2019, s. 414) 

1.2.2 Opatrenia ministerstva financií 

Opatrenia MF sa nachádzajú hneď za zákonom o účtovníctve a majú za úlohu upresniť 

hlavné pojmy účtovníctva a postupy účtovania. Určujú podmienky, ktoré musia spĺňať napr. 

účtovné výkazy, takisto určujú postupy, ktorými je ÚJ povinná sa riadiť ako sú napr. odpisy, 

dotácie apod. (Slovenská republika, 2019, s.2) 
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1.2.3 Vnútropodnikové účtovné smernice 

Množstvo interných účtovných smerníc je definovaných v zákone o účtovníctve, avšak je 

možnosť vytvorenia vlastných vnútropodnikových účtovných smerníc, tzn., že každý podnik 

si môže vytvoriť internú smernicu podľa jeho vlastných potrieb. Hlavnou úlohou účtovných 

smerníc je určiť jasné pravidlá, ktoré sú tak povediac „šité na mieru“ danému podniku, tak 

aby verne a poctivo zobrazovali informácie, ktoré sú podstatné hlavne z daňového hľadiska.  

Všetky interné smernice sú v spoločnosti vytvárané dobrovoľne, sú akýmsi uľahčeným 

práce pre zamestnancov. V praxi sa často môžeme stretnúť s podnikmi, ktoré tieto smernice 

netvoria. Jedná sa však poväčšine o mikro a malé podniky. (Strählová, 2008) 

Vypracované smernice je potrebné pravidelne aktualizovať, hlavne z dôvodu stále sa 

meniaceho a vyvíjajúceho sa trhu čo úzko súvisí s častou zmenou legislatívy. Práve 

legislatíva je najhlavnejším bodom, ktorého sa musia interné alebo vnútropodnikové účtovné 

smernice držať. V žiadnom prípade nesmie nastať rozpor so zákonom! (Šteker, 2016, s 38) 

„V nadväznosti na jednotlivé ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ZÚ) odporúčame podnikateľom - účtovným jednotkám, 

ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, vypracovať minimálne tieto interné účtovné 

smernice: 

– Smernica o vedení účtovníctva, 

– Smernica o evidencii hmotného a nehmotného majetku, 

– Smernica o evidencii zásob, 

– Smernica o vnútropodnikovom účtovníctve, 

– Smernica, ktorá stanovuje zásady pre účtovanie nákladov a výnosov, 

– Smernica o oceňovaní majetku a záväzkov, 

– Smernica o tvorbe a účtovaní opravných položiek, 

– Smernica o tvorbe a účtovaní rezerv, 

– Smernica o evidencii peňažných prostriedkov v pokladnici, 

– Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov, 

– Smernica o inventarizácii pokladnice, 

– Smernica o zostavení účtovnej závierky a rozdelení hospodárskeho výsledku.“ (Strählová, 

2008) 

Názvy jednotlivých smerníc nie sú v zákone definované tzn., že zákon iba odporúča, ktorých 

účtovných prípadov by sa mali smernice týkať. Spoločnosť nemusí tvoriť všetky účtovné 

smernice vymenované v zákone. Interné smernice by mali obsahovať: 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 

 

•  Názov a sídlo účtovnej jednotky 

•  IČO a DIČ 

•  Číslo a názov smernice 

•  Účinnosť smernice 

•  Obsah smernice 

•  Dátum spracovania a podpisy spracovateľa a schvaľovateľa (Strählová, 2008) 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV A ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY 

Účtovné výkazy sú súčasťou účtovnej závierky, ktorú sú spoločnosti povinné vytvárať po 

každom účtovnom období ( hospodársky alebo kalendárny rok). Hlavné podklady pre 

zostavenie účtovnej závierky sú hlavná kniha a denník. Preto je dôležité aby boli všetky 

účtovné prípady zaúčtované ešte pred účtovnou závierkou. (Účtovná závierka v podvojnom 

účtovníctve, c2020) 

Účtovná uzávierka zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú nutné vykonať pred účtovnou závierkou, 

tzn. Uzatvorenie účtovných kníh, precenenie CP ai. Správne vytvorenú a štatutárnym 

orgánom spoločnosti schválenú účtovnú závierku, je nutné podať na daňovom úrade do 

lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, teda do konca marca nasledujúceho 

roku. Ak ÚJ účtovnú závierku nezostaví a nedoručí daňovému úradu v stanovenej lehote, 

hrozí tejto ÚJ pokuta až do výšky 3 000 000 €. (Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, 

c2020) 

2.1 Súvaha 

Súvaha je účtovný výkaz, ktorý nám poskytne informácie o majetku spoločnosti ( aktíva) 

a zdrojoch krytia tohoto majetku ( pasíva), k určitému dňu, ktorý sa nazýva deň súvahový. 

V súvahe musí byť zachovaný bilanční princíp čo znamená že aktíva musia byť v rovnakej 

výške ako pasíva. Nakoľko jedným z atribútov účtovníctva je jeho zrovnateľnosť, v súvahe 

sú vykazované dve obdobia a to obdobie bežné ( súčasné) a obdobie minulé. Súvaha je teda 

peňažným vyjadrením majetku, pohľadávok a záväzkov, ktorý daný podnik vlastní. Môžeme 

preto povedať, že je to výkaz, ktorý hovorí o bohatstve spoločnosti a môžeme v ňom vidieť 

hospodárenie spoločnosti, tzn., či sa stal podnik bohatším ( viac DM, OA a pod. ), alebo 

chudobnejším ( zníženie DM a pod. ). (Šteker, 2016, s 240) 

 

V súvahe ÚJ vykazuje: 

•  AKTÍVA – prostriedky vložené do spoločnosti, ktoré sú výsledkom minulých 

udalostí. Spoločnosť ich môže plne ovládať a očakáva sa, že v budúcnosti prinesú 

zisk, či už z ich predaja ale z ich držby. Sú vykazované v ich netto hodnote, no 

zároveň môžeme vidieť ich brutto hodnotu a korekciu. Sú zobrazované zostupne 

podľa likvidnosti. (Čirik, 2014, s. 27) 
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•  PASÍVA – sú to zdroje financovania majetku. Tieto zdroje delíme na vlastné 

a cudzie. Cudzie zdroje sú niekedy označované aj ako záväzky, čo znamená, že je to 

povinnosť spoločnosti previesť určitý ekonomický zdroj, čo vedie k zníženiu 

ekonomického prospechu spoločnosti. V pasívach neexistuje rozdelenie na brutto, 

netto a korekciu ako je to pri aktívach. Pasíva sa teda vykazujú iba za minulé a bežné 

(súčasné) obdobie. (Čirik, 2014, s. 27) 

Tabuľka 1 Rozdelenie aktív a pasív v súvahe  (Vlastné spracovanie) 

AKTÍVA PASÍVA 

Dlhodobý majetok Vlastné zdroje 

Hmotný majetok Vlastné imanie 

- stavby - základné imanie 

- samostatne hnuteľné veci - zisk 

Nehmotný majetok  

- software  

- patenty  

Finančný majetok  

Krátkodobý majetok Cudzie zdroje 

Zásoby Krátkodobé záväzky 

- tovar na sklade - bankové úvery 

- výrobky - dodávatelia 

Krátkodobý finančný majetok - zamestnanci 

Obežný majetok Dlhodobé záväzky 

- peniaze v pokladnici - bankové úvery 

- bankové účty - ostatné rezervy 

Pohľadávky  

- odberatelia  

2.2 Výkaz ziskov a strát 

Druhým výkazom je výkaz ziskov a strát, ktorý nám ponúka informácie o finančnej 

výkonnosti podniku. Sleduje výsledok hospodárenia. V tomto výkaze sú zahrnuté výnosy 

a náklady danej spoločnosti.  Výnosy je možné chápať ako zvýšenie ekonomických zdrojov 

vyjadrené v peňažných jednotkách. Na druhej strane, náklady sú chápané ako zníženie 

týchto zdrojov. Prostredníctvom komparácie nákladov a výnosov, je možné vyčísliť 

výsledok hospodárenia. Výsledok hospodárenia môžeme chápať ako peňažné vyjadrenie 

celej ekonomickej činnosti spoločnosti v sledovanom období. VH sa považuje za meradlo 

výkonnosti podniku. Ak sa nachádza v kladných číslach, hovoríme o zisku. Naopak, ak je 

výsledok hospodárenia vykazovaný v číslach záporných, hovoríme o strate. (Čirik, 2014, s. 

31) 
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Výkaz ziskov a strát je zostavovaný vertikálne a to podľa nasledujúceho vzorca: 

 

  Výnosy z prevádzkovej činnosti  

-  Náklady z prevádzkovej činnosti 

= Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti 

 
  Výnosy z finančnej činnosti 

- Náklady z finančnej činnosti 

= Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 

 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením = Výsledok hospodárenia 

z prevádzkovej činnosti + výsledok činnosti z finančnej činnosti 

 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení = Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením – daň z príjmu 

(Čirik, 2014, s.31 ) 

 

Výkaz ziskov a strát je potrebný pre utvorenie názoru externých užívateľov o schopnosti 

spoločnosti dlhodobo dosahovať zisk. Takisto informuje z akých druhov činnosti pochádza 

tento zisk resp. strata, preto je kľúčoví pri odhadovaní budúceho vývoja spoločnosti. To 

znamená, že tieto informácie takisto vstupujú do finančnej analýzy, pomocou ktorej je 

možné už spomínaný budúci vývoj odhadnúť. (Čirik, 2014, s. 32) 

 

2.3 Poznámky k účtovej závierke 

Poznámky k účtovnej závierke musia byť významné a užitočné pre užívateľov. 

O užitočnosti a významnosti môžeme hovoriť v tom prípade, ak sa dajú tieto informácie 

posúdiť z viacerých strán a je na ich základe možné prijať príslušné ekonomické 

rozhodnutie. Významnosť informácie však nemožno posudzovať podľa výšky peňažnej 

čiastky. Záleží od typu spoločnosti a od toho čo daný podnik považuje za významné. 

V niektorých prípadoch sa napríklad čiastka 1000 € môže zdať ako nevýznamná 

( nadnárodné korporácie), no v inom prípade môže byť táto čiastka veľmi významná ( malé 

a mikro podniky).  

V poznámkach sa bližšie špecifikujú: 
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- Všeobecné údaje o účtovnej jednotke, 

- Informácie o účtovných zásadách, metódach oceňovania a spôsobe odpisovania, 

- Doplňujúce informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát, 

- Informácie o prepojených osobách, 

- Informácie o pôžičkách a úveroch, 

- Doplňujúce informácie.  

Jedná sa o najrozsiahlejší výkaz v účtovnej závierke, ako môžeme vidieť z množstva 

informácií, ktoré môže či dokonca musí obsahovať. Musíme si uvedomiť že v prílohe je 

potrebné uviesť aj dáta z minulých období tzn. že príloha resp. poznámky sú vyhotovené na 

základe komparácie. Táto skutočnosť znásobuje náročnosť zostavenia prílohy resp. 

poznámok k účtovnej závierke. (Čirik, 2014, s. 32) 

2.4 Vzťahy medzi výkazmi  

Všetky výkazy v účtovníctve majú medzi sebou vzájomnú nadväznosť, tzv. Tribilančný 

systém. Bližšie môžeme vidieť túto nadväznosť v nasledujúcom obrázku. 

CASHFLOW  SÚVAHA  VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

 
Začiatočný 

stav 
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prostriedkov
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Obrázok 1 Vzájomné vzťahy medzi účtovnými výkazmi (Dluhošová a kol., 2010, s. 63) 
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3 FINANČNÁ ANALÝZA 

Finančná analýza slúži ako nástroj k zhodnoteniu finančnej situácie podniku ako celku alebo 

aj jeho jednotlivých oddelení. Znalosť finančnej situácie spoločnosti je nevyhnutná pri 

odhadovaní a predpovedaní budúceho vývoju. Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou 

finančného riadenia. Nie je primárne určená iba pre manažérov danej spoločnosti ale takisto 

pre externé subjekty ako sú napríklad audítori, obchodní partneri alebo aj odborná verejnosť. 

Preto je vhodné zvážiť pre akú skupinu je finančná analýza spracovávaná, nakoľko každá 

skupina vyžaduje iné informácie. (Knápková, 2017, s. 17) 

3.1 Účtovné výkazy ako podklad pre spracovanie finančnej analýzy 

Na spracovanie finančnej analýzy potrebujeme vstupné dáta, ktoré vieme získať práve 

z účtovných výkazov. Preto je dôležité účtovné výkazy poznať a vedieť sa v nich orientovať.  

A to nie len pre účtovníka ako takého, ale prakticky pre každého manažéra či ekonomicky 

vzdelaného človeka. Avšak je potrebné tieto informácie dôkladne selektovať a zaobchádzať 

s nimi opatrne, kdeže výkazy sú vyhotovované pre účtovné a daňové účely a nie vždy 

zobrazuje tú pravú ekonomickú situáciu spoločnosti. (Knápková, 2017, s. 21) 

3.2 Súvaha ako podklad pre finančnú analýzu 

Ako už bolo spomenuté súvaha patrí medzi základné výkazy účtovnej jednotky. Pri 

vyhotovovaní finančnej analýzy je veľmi dôležité ba až nutné poznať jednotlivé položky 

súvahy. (Thomas R., 2015, s. 8) 

3.2.1 Majetková štruktúra spoločnosti 

Základným hľadisko pri tvorbe finančnej analýzy majetkovej štruktúry je likvidita, čiže 

rýchlosť a obtiažnosť prevedenia na peňažné prostriedky.  

 

Dlhodobý majetok 

Podľa obrázku 1, kde môžeme vidieť štruktúru súvahy a teda aj položky dlhodobého 

majetku, sa táto položka skladá z dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého finančného majetku. Všeobecná a zjednodušená definícia dlhodobého 

majetku identifikuje tento majetok ako majetok, ktorý je v spoločnosti viac ako jeden rok. 

(Slovenská republika, 2019, s. 440) 
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V rámci finančnej analýzy je potrebné pri dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku 

všímať si jeho vek. To znamená, že našu pozornosť musíme v prvom rade upriamiť na 

súvahovú položku korekcia, kde sú nasčítané všetky oprávky. Z tejto položky môžeme už 

na prvý pohľad určiť, či sa jedná o spoločnosť, ktorá má k dispozícií nové stroje prípadne 

technológie, alebo disponuje zastaralým strojovým vybavením, ktoré je už z väčšej časti 

odpísaný. Do úvahy musíme taktiež zobrať aj spôsob odpisovania, ktorý si daná spoločnosť 

zvolila, nakoľko tento spôsob má zásadný vplyv na odpisovanie majetku a teda aj jeho netto 

hodnotu v rozvahe. Ľahko sa môže stať, že dve podobné spoločnosti s približne rovnakým 

stavom majetku budú vykazovať v kolónke netto hodnotu úplne inú, práve vďaka zvolenému 

spôsobu odpisovania. Pozornosť je potrebné upriamiť aj na položku dlhodobý finančný 

majetok. Pri DFM je nutné zistiť, o aký finančný majetok sa jedná. Môže ísť o strategickú 

investíciu alebo o alokovanie voľných finančných prostriedok. (Knápková, 2017, s.  25) 

 

Krátkodobý majetok 

Predstavuje majetok, ktorý je v podniku menej ako jeden rok. Je prítomný v mnohých 

podobách ( peniaze, zásoby, zvieratá apod. ) s rôznou dobou fluktuácie. Podľa položiek 

krátkodobého majetku ako sú napríklad zásoby alebo materiál na sklade je možné o podniku 

povedať, či je výrobný alebo sa skôr sústreďuje na poskytovanie služieb. Výrobný podnik 

bude mať všeobecne krátkodobý majetok väčší, z dôvodu jeho väčšieho využívania. 

Krátkodobý majetok sa neodpisuje, preto je kolónka korekcia využívaná len  na tzv. opravné 

položky, ktoré predstavujú najmä prechodné zníženie danej položky. (Růčková, 2015, s. 75) 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pri finančnej analýze je potrebné pracovať taktiež 

z prílohou resp. s poznámkami k účtovnej závierke. Práve príloha k účtovnej uzávierke nám 

dáva doplňujúce informácie, ktoré sú pri finančnej analýze nutné.  

 

Finančná štruktúra spoločnosti 

Pri analýze finančnej štruktúry spoločnosti sú vstupné informácie prevzaté  zo strany pasív. 

Ide o analýzu zdrojov krytia majetku o zistenie či je spoločnosť dostatočne krytá vlastnými 

zdrojmi, a či je ešte priestor na ďalšie zadlženie prípadne či nevyužíva spoločnosť nadmerné 

množstvo cudzích zdrojov. (Finančná analýza, 2019) 

 

Vlastné imanie 

Je primárne tvorené základným imaním, ážiom a výsledkom hospodárenia. Je nutné 

analyzovať podiel vlastného imania na celkovom kapitále spoločnosti. V tomto prípade je 
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dôležité, aby bolo zachované zlaté pravidlo financovania a to konkrétne, že dlhodobý 

majetok by mal byť krytý dlhodobými zdrojmi.  

 

Cudzie zdroje 

Cudzie zdroje zahŕňajú rezervy, a záväzky. Práve záväzky sú dôležitou súčasťou cudzích 

zdrojov. Ich výška ovplyvňuje zadlženie spoločnosti.. Zadlžená spoločnosť je menej 

stabilná, no na druhej strane dokáže vykázať lepšie výsledky v ukazovateľoch rentability 

alebo ziskovosti. (Knápková, 2017, s. 38) 

3.3 Výkaz ziskov a strát ako podklad pre finančnú analýzu 

Analýza výkazu ziskov s strát sa v literatúre označuje ako analýza nákladov a výnosov. 

V prvom rade sleduje kde a ako vznikajú výnosy a náklady. Najväčší podiel oboch položiek 

by mal byť v prevádzkovej resp. hospodárskej činnosti. Ak je podiel výnosov vo finančnej 

oblasti veľmi vysoký, môže to znamenať riziko, že v nasledujúcom účtovnom období sa 

dobrý výsledok hospodárenia nemusí zopakovať. Z toho vyplýva, že pokiaľ má najväčší 

podiel výnosov spoločnosť v hospodárskej činnosti, táto spoločnosť je relatívne stabilná. O 

celkovej stabilite spoločnosti však hovoriť nemôžeme, kdeže táto je definovaná viacerými 

faktormi nielen výnosmi v hospodárskej činnosti. (Finančná analýza, 2019) 

Ak sa pozrieme na výnosy a náklady z dlhodobého hľadiska, v ideálnom prípade výnosy 

rastú rýchlejšie ako náklady. To znamená, že podnik hospodárne využíva svoje zdroje. A 

však v dnešnej ekonomike a pri neustálom sprísňovaní legislatívy ( minimálna mzda,  

odvody a i.) náklady rastú rýchlejšie ako obnos výnosov. Preto musí mnoho spoločnosti 

prehodnocovať svoju či už organizačnú alebo výrobkovú štruktúru. (Finančná analýza, 

2019) 

 

3.4 Cash flow  ako podklad pre finančnú analýzu 

Cash flow alebo prehľad o peňažných tokoch je dôležitou súčasťou finančného riadenia a 

finančnej analýzy spoločnosti. Súvisí so zisťovaním likvidity podniku. V cash flow môžeme 

vidieť ako finančné prostriedky do spoločnosti prichádzajú a ako odchádzajú. Ako už názov 

naznačuje tento výkaz zaznamenáva toky peňažných prostriedok to znamená, že eviduje 

prírastky a úbytky a dôvody prečo k týmto zmenám prišlo. Ak sa pozrieme na malé a stredné 

podniky, väčšinou je hotovosť, či už v pokladni alebo na bankových účtoch, dôležitejšia ako 

celková ziskovosť spoločnosti. „Pokud nedosáhne podnik v některém ze sledovaných let 
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zisku, není to pozitivní správa, ale nemusí jej to bezprostředně ohrožovat. Pokud však 

podniku dojou peníze, ktoré nutne potřebuje na každodenní běžné fungování může to mít 

velice významný dopad na jeho vlastní existenci.“ (Knápková , 2017, s.  52) 

3.4.1 Metódy zostavenia cash flow 

Výkaz o peňažných tokoch alebo aj cash flow je možné zostaviť dvoma metódami a to 

konkrétne metódou priamou a nepriamou.  

 

 

 

Priama metóda 

Táto metóda je vlastne agregácia naozaj dosiahnutých príjmov a výdajov peňazí a peňažných 

prostriedkov. (Hinke, 2010, s. 160) Jednotlivé príjmy a výdaje sú predom zoskupené vo 

vymedzených položkách. Práve z tohoto dôvodu je prospešné na účtovné doklady zapísať aj 

účel vynaloženia peňažných prostriedkov. Ak je cash flow zostavovaný v podvojnom 

účtovníctve je nutné tieto položky v ostatných účtovných výkazoch dohľadať a špecifikovať. 

(Pasternák, 2012, s. 13) 

 
 
Nepriama metóda 

V tejto metóde zostavenia CF sa výsledok hospodárenia upraví a očistí o nepeňažné 

operácie, ktoré sú v ňom zahrnuté ako sú napríklad odpisy, rezervy a záväzky. Táto úprava 

vychádza zo 4 predpokladov:  

1. Každý náklad nemusí byť súčasne aj výdajom 

2. Každý náklad nemusí byť súčasne aj nákladom 

3. Každý výnos nemusí byť súčasne aj príjmom 

4. Každý príjem nemusí byť súčasne aj výnosom.  

Na základe týchto predpokladov musíme výsledok hospodárenia upraviť tak aby vyhovoval 

naším požiadavkám. Konkrétne: 

Počiatočný stav peňažných prostriedkov   

 + príjmy za účtovné obdobie 

 

CASHFLOW 

 - výdaje za účtovné obdobie  celkom 

 = Konečný stav peňažných prostriedkov   

Obrázok 2 Schéma Cash flow (Knápková , 2017, s. 54)   
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a) Náklad, ktorý bol do VH zahrnutý a nie je výdajom, musíme k VH pripočítať 

b) Výdaj, ktorý nie je nákladom musíme od VH odpočítať ( do neupraveného VH sa 

vôbec nepremietol) 

c) Výnos, ktorý bol do VH zahrnutý a nie je príjmov od VH odpočítame 

d) Príjem, ktorý nie je výnosom musí byť k VH pripočítaný ( rovnako ako v b) do VH 

sa vôbec nepremietol) (Knápková, 2017, s. 55) 

Tabuľka 2 Schéma CF – nepriama metóda (vlastné spracovanie) 

                                           Počiatočný stav peňažných prostriedkov 

VH v bežnom období   
+ odpisy 

 

   
+ tvorba dlhodobých rezerv   
- zníženie dlhodobých rezerv   

+ zvýšenie záväzkov   
- zníženie záväzkov 

   
- zvýšenie pohľadávok   
+ zníženie pohľadávok   
- zvýšenie zásob 

   
+ zníženie zásob     

= CF z hospodárskej činnosti  

- výdaje z obstarania dlhodobého majetku 

+ príjmy z predaja dlhodobého majetku 

= CF z investičnej činnosti  

+/- dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky 

+/- zmeny VK   

= CF z finančnej činnosti  

    
 

   

    

Konečný stav peňažných prostriedkov 

 
CF je v spoločnosti veľmi dôležitý aj z hľadiska analýzy. Ziskovosť je relatívny pojem, ktorý 

môžeme považovať za akýsi výplod predstavivosti účtovníka, nakoľko existuje niekoľko 

legitímnych výkladov zisku a takisto je veľká miera flexibility ako dosiahnuť čistý zisk. 

Zatiaľ čo prehľad o peňažných tokoch nám dáva presnejšiu informáciu o finančnej pozícií 

spoločnosti. (Reider, c2013, s. 2)  

 
 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 

 

3.5 Ukazovatele finančnej analýzy 

Ukazovatele finančnej analýzy je možné rozdeliť do troch hlavných kategórií. Pokiaľ 

účtovné výkazy, ktoré sú pomocou finančnej analýzy spracovávané obsahujú údaje, ktoré je 

možné priamo použiť - hovoríme o absolútnych ukazovateľoch finančnej analýzy. 

Z rozdielu stavových položiek (údaje o stave k určitému okamihu) je možné zostaviť 

rozdielové ukazovatele. O tretej kategórií – pomerových ukazovateľoch , hovoríme vtedy, 

keď sú údaje dávané do pomeru z iným údajom. (Knápková, 2017, s. 71-87) 

3.5.1 Absolútne ukazovatele finančnej analýzy 

Tieto ukazovatele porovnávajú vývoj v podniku v čase, časových radách alebo sa podľa nich 

stanoví percentuálny rozbor jednotlivých zložiek.  

•  Horizontálna analýza – vyjadruje zmenu položiek jednotlivých výkazov v čase. 

Výpočet 

Absolútna zmena = ukazovateľ1 – ukazovateľt-1 

% zmena = (absolútna zmena * 100) / ukazovateľt-1 (Knápková, 2017, s. 71) 

•  Vertikálna analýza – inak aj percentuálny rozbor, je vyjadrenie položiek účtovných 

výkazov ako percentuálny podiel k jedinej zvolenej základni rozvrhovanej ako 

100%. Zvyčajne je ako základňa zvolená celková výška aktív respektíve pasív a pri 

výkaze zisku a straty celková výška nákladov a výnosov. (Knápková, 2017, s. 71) 

3.5.2 Rozdielové ukazovatele finančnej analýzy 

K najvýznamnejším rozdielovým ukazovateľom patrí čistý pracovný kapitál, ktorý je 

definovaný ako rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými cudzími zdrojmi a má 

nezanedbateľný vplyv na schopnosť podniku platiť svoje záväzky. Ďalším veľmi dôležitým 

rozdielovým ukazovateľom sú čisté pohotové prostriedky (ČPP), ktoré majú schopnosť 

ukázať nám okamžitú likviditu splatných krátkodobých záväzkov. Kdeže predpokladáme 

fungujúci kapitálový trh do ČPP sa takisto zahrnujú aj krátkodobé cenné papiere a 

krátkodobé termínované vklady. ( Knápková 2017, s. 87) 

3.5.3 Pomerové ukazovatele finančnej analýzy 

Pomerové ukazovatele patria medzi najobľúbenejšie metódy zostavenia finančnej analýzy. 

Pomáhajú pomerne ľahko a rýchlo získať jasnú predstavu o finančnej situácií spoločnosti. 
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Je možné získať a vypočítať veľké množstvo ukazovateľov, najmä zadlženosť, likvidita, 

rentabilita.  

ZADĹŽENOSŤ 

Je to štruktúra vlastného kapitálu a cudzích zdrojov. V tomto prípade je jasné, že čím vyššiu 

zadlženosť podnik má, tým väčšie je riziko, že sa spoločnosť dostane do platobnej 

neschopnosti. Presný pomer vlastného kapitálu a cudzích zdrojov ( v %) nie je jasné daný, 

nakoľko je nutné brať do úvahy rôzne aspekty spoločnosti aj trhu, na ktorom spoločnosť 

vykonáva svoju ekonomickú činnosť. ( Knápková, 2017, s. 87) Pri menších podnikoch môže 

byť napríklad 40%-tná zadlženosť likvidačná, zatiaľ čo pri veľkých podnikoch alebo 

korporáciách 40%-tná zadlženosť môže ešte stále pôsobiť ako daňový štít, pretože je 

všeobecne známe, že cudzí kapitál je lacnejší ako kapitál vlastný. Preto je zadlženosť do 

určitej výšky potrebná skoro pre všetky spoločnosti.  

Základným ukazovateľom spoločnosti je celková zadlženosť. Jej doporučená výška sa 

v literatúrach líši no väčšinou sa pohybuje v rozmedzí medzi 30-60%, avšak ako je 

spomenuté vyššie každá spoločnosť musí byť posudzovaná zvlášť. (Knápková, 2017, s. 88) 

 

Výpočet 

                       Celková zadlženosť = Cudzie zdroje / Celkové aktíva 

 

Ďalším ukazovateľom, ktorý je využívaný skoro v rovnakej miere ako celková zadlženosť, 

je miera zadlženosti. Tento údaj je dôležitý ako pre spoločnosť ako takú tak aj pre externých 

užívateľov finančnej analýzy, napr. banku (pri žiadosti o úver). V tomto prípade je dôležitý 

aj časový rozbor miery zadlženosti a sledovanie jej celkového vývoja v čase.  ( Knápková, 

2017, s. 88) 

 

Výpočet 

                      Miera zadlženosti = Cudzie zdroje / Vlastný kapitál 

LIKVIDITA 

Likvidita vyjadruje schopnosť podniku hradiť svoje záväzky. Preto ukazovatele likvidity 

dávajú do pomeru objem možných platobných prostriedkov a záväzky. Existujú 3 základné 

druhy likvidity. 

Bežná likvidita alebo aj likvidita III. stupňa je ukazovateľ, ktorý udáva pokrytie záväzkov 

obežnými aktívami. Pri výpočte likvidity III. stupňa je vhodné upraviť výšku zásob o  
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nepredajné zásoby nakoľko tieto neprispievajú k likvidite spoločnosti. Doporučená hodnota 

je v literatúre uvádzaná ako rozmedzie medzi 1,5 – 2,5. V prípade ak má spoločnosť bežnú 

likviditu rovnú 1 môže to pre ňu znamenať riziko neschopnosti hradiť svoje záväzky. V 

opačnom prípade ak má spoločnosť likviditu III. stupňa vyššiu ako je doporučené rozmedzie 

je veľmi pravdepodobné že spoločnosť využíva drahé financovanie. (Knápková, 2017, s. 93-

95) 

Výpočet 

                          Bežná likvidita = Obežné aktíva / krátkodobé záväzky 

 

Ukazovateľ pohotovej likvidity alebo likvidity II. stupňa by mal nadobúdať hodnotu 

v rozmedzí od 1 – 1,5. Ak má spoločnosť tento pomer nižší je možné, že v budúcnosti bude 

nútený predať svoje zásoby alebo majetok na splatenie záväzkov.  

 

Výpočet 

Pohotová likvidita = Krátkodobé pohľadávky + KFM + Peňažné prostriedky / krátkodobé 

záväzky 

 

Tretí základný druh likvidity je hotovostná likvidita alebo aj likvidita I. stupňa. Jej rozpätie 

by sa malo pohybovať od 0,2- 0,5. pokiaľ podnik vykazuje vysoké hodnoty tohoto 

ukazovateľa môžeme povedať, že spoločnosť neefektívne využíva svoje finančné 

prostriedky. (Knápková, 2017, s. 93-95) 

 

 

RENTABILITA 

Pomocou rentability respektíve výnosnosti vloženého kapitálu je možné zistiť schopnosť 

spoločnosti dosahovať zisk. (Růčková, 2019, s. 231) Najčastejšie sú používané ukazovatele 

rentability ako sú ROS (return on sales), ROA ( return on assets), a ROE ( return on equity). 

Rentabilita vyjadruje schopnosť spoločnosti vytvoriť adekvátnu návratnosť investovaného 

kapitálu. (Wild, 2008) 

•  ROS  

                                             Rentabilita tržieb = Zisk / Tržby 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 

 

Ukazovateľ vyjadruje ziskovú maržu, ktorá je dôležitým zhrnutím ziskovosti spoločnosti. 

Aby sme mohli vyhodnotiť ziskovú maržu je potrebné, rovnako ako pri zadlženosti, brať do 

úvahy aj odvetvie, v ktorom spoločnosť podniká. Napríklad obchod s elektronikou môže 

dosiahnuť ziskovú maržu okolo 10 – 15%, zatiaľ čo supermarket respektíve obchod 

s potravinami dosahuje maržu len v priemere okolo 1-2%. (Wild, 2008) 

•  ROA 

                  Rentabilita celkového kapitálu = EBIT / Aktíva 

Jedná sa o veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorý je zameraný na analyzovanie výkonnosti 

spoločnosti. Keďže v čitateli je použitý EBIT (Earning before interests and taxes), teda zisk 

pred zdanením a úrokmi je výsledkom čistá výkonnosť podniku bez daňového zaťaženia.  

•  ROE 

          Rentabilita vlastného kapitálu = Čistý zisk / Vlastný kapitál 

Meraním ukazovateľa ROE je možné vyjadriť výnosnosť vloženého kapitálu. Problémom 

pri výpočte ROE je fakt, že zisk je generovaný počas celého obdobia a nie jednorazovo, 

nebol použitý počas celého obdobia ako zdroj financovania spoločnosti. V praxi to znamená 

že pri použití čistého zisku v menovateli má spoločnosť veľkú tendenciu podhodnotiť svoju 

skutočnú ziskovosť. „Daný ukazovateľ určuje celkovú výnosnosť vlastných zdrojov 

vložených vlastníkmi. Pre jeho výpočet sa používa čistý zisk (EAT), takže do značnej miery 

je práve týmto ziskom ovplyvňovaný. Rentabilitu vlastného kapitálu ovplyvňuje taktiež i 

vývoj vlastného kapitálu (VK). Tento ukazovateľ vyjadruje koľko čistého zisku (EAT) 

pripadá na 1 Kč vlastného kapitálu (VK). Hodnota by mala byť vyššia ako výnosnosť iných 

investorských príležitostí. „ (Gajdošová, 2011, s. 15) 

 

Okrem spomínaných ukazovateľov je možné použiť aj napríklad ROI (return on investment), 

alebo ROCE ( return on capital employed).  
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4 REPORTING 

Reporting predstavuje výsledný komplexný systém výkazov a správ syntetizácie informácií 

pre riadenie podniku ako celku. 

Kľúčovým ukazovateľom je kritérium riadenia výkonnosti (key performance indicators – 

KPI). KPI je využívané najmä na porovnanie stanovených cieľov a úloh so skutočným 

vývojom spoločnosti. Aby mohli byť výkazy spoločnosti lepšie analyzované, delia sa na 

menšie celky tj. strediská, tímy, zákaznícke skupiny apod. Aby bol reporting pre spoločnosti 

prínosný je potrebné pripojiť komentáre a zdôvodnenia. Táto záverečná časť reportingu 

zahŕňa všetky dôležité skutočnosti pre hodnotenie dosiahnutých výsledkov a prijatie 

účinných zmien. (Šoljaková, 2010, s. 10) 

Podľa literatúry je pri implementácií reportingu nutné dodržať nasledujúci postup:  

•  Identifikovať užívateľa výkazov a jeho požiadavky a  potreby z hľadiska obsahu ako 

ak formy alebo času poskytovaných informácií.  

•  Rozdeliť obsah výkazov na základe potrieb používateľov 

•  Zvoliť najvhodnejšiu formu výkazov, tak aby bola pre používateľov 

najprijateľnejšia. V dnešnej dobe máme na výber medzi dvoma formami a to 

konkrétne formou tlačenou alebo  formou elektronickou. 

•  Zaistiť ochranu citlivých informácií a zvoliť vhodný distribučný kanál 

•  Vo zvýšenej miere klásť dôraz na spätnú väzbu, pripomienky a návrhy použiť 

k zlepšeniu reportingu. (Šoljaková, 2010, s. 11) 

4.1 Externý a interný reporting 

Pri vytváraní a implementácii repotingu je vhodné začať analýzou užívateľov informácii, 

ktoré reporting podáva. Nakoľko sa častokrát jedná o informácie citlivé, je takisto žiadúce 

aby tieto informácie boli selektované a zverejnené iba užívateľom, ktorým patria. Všeobecne 

je možné rozdeliť užívateľov reportingu na dve skupiny – interní užívateľa a externý 

užívatelia. 

Externý užívatelia majú prístup iba k verejne zverejňovaním finančným výkazom. 

Všeobecne sa dá tvrdiť, že externý používatelia sú široké spektrum rôznych napr. inštitúcií, 

záujmových skupín, kontrolných orgánov a podobne.  

Šoliaková a Fibírová vo svojej publikácií definujú 6 najvýznamnejších a najčastejších skupín 

externých užívateľov a to konkrétne: 
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„ Zaměstnanci podniku – nejsou zodpovědní za řízení firmy, jejích hlavním zájmem je vývoj 

mezd, sociální zajištění, kvalita pracovních podmínek atd. 

Spolupracující podniky -  dodavatelé, odběratelé, banky jako věřitelé apod. 

Státní orgány – zejména v souvislosti s výkonem kontrolních funkcí ve vztahu k činnostem 

podniku, například finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, úřad práce, hygienická 

služba, inspekce životního prostředí atd. 

Orgány veřejné správy – které mají zájem na oboustranném prospěšném vztahu podniku a 

daného regiónu 

Široká veřejnost, společenské organizace a různé občanské aktivity – například v oblasti 

ochrany životného prostředí.“ (Šoljaková, 2010, s. 12 ) 

V skupine interných užívateľov sú zahrnutý najmä vlastníci podnikov a manažment na 

rôznych stupňoch vnútropodnikového riadenia.  

Vlastník chápe svoj podnik ako formu investície, ktorá má veľkosť a hodnotu. Spoločnosť 

je pre neho predmetom kúpy a predaja, preto sa do centra pozornosti vlastníka dostáva práve 

miera zhodnotenia vlastného kapitálu. Na druhej strane manažment chápe podnik ako 

vytvorený subjekt, ktorý je schopný na základe správnych rozhodnutí transformovať 

vynaložené zdroje na výkony a teda zisk. Preto je pre manažment najdôležitejší proces 

tvorby výkonu. (Šoljaková, 2010, s. 12 ) 

4.1.1 Základné charakteristiky interného reportingu 

Na základe vyššie uvedených informácií môžeme povedať že interný reporting slúži ako 

nástroj rozhodovania či už pre samotného vlastníka alebo manažment spoločnosti. Pomocou 

interného reportingu kompetentní užívatelia dokážu rozpoznať pre nich dôležité informácie 

a na základe toho stanoviť novú stratégiu respektíve ciele spoločnosti tak, aby boli pre 

spoločnosť výhodné a splniteľné. Podľa toho ako často sa v spoločnosti tvorí  reporting, ho 

môžeme rozdeliť na  

•  Štandardný – pri tomto type reportingu sa jedná o zhotovenie správ v pravidelných 

intervaloch. Obvykle sú tieto obdobia mesiac, štvrťrok alebo rok.  

•  Mimoriadny  - takýto reporting je vyhotovovaný na základe požiadavky. Môže ísť 

o rovnaké analýzy ako v štandardnom reportingu, no častejšie to bývajú najmä 

analýzy rizika, či rôzne analýzy o rozhodnutiach spoločnosti, ktoré majú dlhodobý 

dopad. (Šoljaková, 2010, s. 14) 
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V súhrnom reportingu sa nachádzajú všetky informácie o spoločnosti porovnávané s 

minulým obdobím. Všetky správy nachádzajúce sa v tomto reportingu by mali byť doplnené 

komentármi, analýzou odchýlok a vysvetlením prečo k týmto odchýlkam došlo. Je veľmi 

dôležité, aby komentáre obsahovali relevantné informácie, a nie iba informácie, ktoré je 

možné vyčítať z priložených grafov či tabuliek. (Šoljaková, 2010, s. 14) 

4.2 Druhové a účelové členenie nákladov 

Vo finančnom účtovníctve sú využívané dva prístupy  

•  Druhové členenie 

•  Účelové členenie 

4.2.1 Druhové členenie nákladov 

Ako píšu p. Šoliaková a p. Fibírová vo svojej knihe Reporting (Šoljaková, 2010, s. 57), 

druhové členenie nákladov je podstatné práve kvôli udržaniu rovnováhy medzi potrebnými 

zdroji spoločnosti a ich získavaním z externých zdrojov. 

Toto členenie sleduje prvotnú formu nákladov pri ich vstupe do spoločnosti, teda sa jedná a 

náklady externé. (Skálová, 2018, s. 22) 

4.2.2 Účelové členenie nákladov 

Na rozdiel od druhového členenia účelové členenie nákladov sleduje príčinu ich vzniku, to 

znamená účel na ktoré tieto náklady boli vynaložené. Tieto náklady sa niekedy označujú aj 

ako náklady výkonu, kdeže je možné ich prepočítať na jednotku výkonu. (Šteker, 2016, s. 

207)  
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5 FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU 

Čo sa týka problematiky finančného riadenia podniku, je príliš obšírna a teda sa pokúsim 

vysvetliť túto oblasť iba v skratke. 

Pod pojmom finančné riadenie sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré zaisťujú dosiahnutie cieľov 

podniku z hľadiska ich najefektívnejšieho financovania. Môžeme ho teda rozdeliť do troch 

základných kategórií a to: 

•  Finančné plánovanie, ktoré zahrňuje plánovanie a nastavenie všetkých cieľov a 

spôsoby ako tieto ciele dosiahnuť. Nastaveniu cieľov by mala predchádzať podrobná 

analýza prostredia či už externého alebo interného malo by vychádzať z princípov 

variantnosti, permanentnosti a tvorivého prístupu. Nakoľko ekonomická situácia 

externého aj interného prostredia je neustále meniaca sa. Princíp variantnosti by mal 

byť uplatňovaný z najvyšším dôrazom.  

•  Finančné rozhodovanie, ktoré zahrňuje strategické ( dlhodobé) ale aj operatívne ( 

krátkodobé, denné) rozhodnutia. Rozhodovanie je úzko spojené s riadením a zároveň 

je aj súčasťou plánovania. Je viac ako potrebné nájsť a definovať problém, rozobrať 

všetky dostupné informácie a následne vybrať správnu alternatívu (Boráňová, 2019, 

s. 28) 

•  Finančná analýza a kontrola, ktorá je bližšie špecifikovaná v predchádzajúcich 

kapitolách tejto práce.  

Finančné riadenie odpovedá na hlavné tri otázky: 

•  Odkiaľ zobrať kapitál? 

•  Kam ho investovať? 

•  Ako rozdeliť vytvorený zisk? (Čižinská, 2010, s. 11) 

Tabuľka 3Základné otázky finančného riadenia (Čižinská, 2010, s. 11) 

Kde zohnať kapitál? Ako tento kapitál investovať? Ako rozdeliť vytvorený zisk? 

Rozhodovanie o celkovej výške 
a prípadnej štruktúre kapitálu 

Rozhodovanie medzi 
výhodnosťami rôznych 

investícií ( vecných , 
finančných) 

Daňová politika, tvorba 
rezervy, dividendová politika 

a podobne 

 
Podľa Čizinskej a Marinčina je v súčasnej literatúre venujúcej sa tejto problematike akýsi 

konsenzus čo by mal finančný manažér rešpektovať pri finančnom plánovaní a akými 

princípmi by sa mal riadiť. Z tých základných je to napríklad: 
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•  Princíp rešpektovania faktoru času 

•  Princíp peňažných tokov 

•  Princíp súčasnej hodnoty 

•  Princíp zohľadňovania rizika 

•  Princíp zohľadňovania kapitálovej štruktúry 

•  A iné (Čižinská , 2010, s. 13) 

Všeobecne je táto oblasť v riadení podniku veľmi dôležitá. Pokiaľ finančné riadenie zlyhá a 

finančné rozhodnutia sú spravené nesprávne respektíve na základe nesprávnych analýz je 

vysoká pravdepodobnosť je spoločnosť sa dostane do finančných problémov často až do 

stavu, ktorý sa už nedá vrátiť a je pre podnik likvidačný. Samozrejme je potrebné uvedomiť 

si, že finančné riadenie nemôže byť v každom podniku totožné. Rozhodovanie o dividendách 

z určitosťou nebude riešiť malý živnostník alebo spoločnosť z ručeným obmedzeným. Práve 

preto je podstatné aby finančné rozhodovanie malo určitú flexibilitu ale za zachovania 

správnych podmienok, postupov a princípov.  
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6 SPOLOČNOSŤ VICTORIAS, S.R.O. 

6.1 Predstavenie spoločnosti 

Obchodné meno: VICTORIAS, s.r.o. 

Deň zápisu do OR SR: 24.01.2007 

Právna forma: spoločnosť z ručením obmedzeným (Obchodný register SR, 2011) 

Sídlo spoločnosti: Centrum mesta Pezinok 

Majiteľom a aj zakladateľom firmy je pán Vladimír Straka. Majiteľ začínal ako živnostník. 

V roku 2007 svoju živnosť zanechal a založil firmu VICTORIAS, s.r.o., ktorá je špedičnou 

spoločnosťou. Zamestnáva približne 13 zamestnancov. Spoločnosť je zameraná na 

kamiónovú prepravu po celej Európskej únií, najčastejšie však na susedné štáty - Česká 

republika, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko. Parkovacie miesta pre vozový park sa nachádzajú 

v meste Pezinok v areáli spoločnosti BETA – CAR, s.r.o.. Tieto miesta má spoločnosť 

VICTORIAS, s.r.o. v prenájme. Spoločnosť je taktiež špecializovaná na preskladňovanie 

tovaru, manipuláciu, triedenie a štítkovanie tovaru pred jeho konečným rozvozom. V roku 

2008, teda rok po vzniku, sa spoločnosť pomocou nakúpených Mega ťahačov začala 

špecializovať aj na prepravy v automobilovom priemysle. V súčasnosti tvoria prepravy 

spomínaných automobilov 80% obratu firmy. V roku 2015 spoločnosť rozšírila svoje služby 

na zasielateľstvo, aby tým bola schopná flexibilnejšie reagovať na potreby svojich 

zákazníkov. Medzi spoločnosti, s ktorými firma VICTORIAS, s.r.o. spolupracuje patrí 

napríklad: 

•  Bohnenkamp – preprava pneumatík 

•  Slovenská pošta – zasielateľstvo a preprava zásielok v rámci SR 

•  C.S.Cargo Slovakia, a.s. – prepravy automobilového tovaru Audi do Nemecka.  

Od roku 2020 spoločnosť prevádzkuje autoservis a pneuservis v areáli BETA -CAR, s.r.o. 

Teda v mieste kde má spoločnosť zriadený vozový park 
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7 FINANČNÁ ANALÝZA 

Pre analýzu účtovných výkazov a tým aj celkovej finančnej rovnováhy spoločnosti som 

použila dáta z účtovných uzávierok od roku 2016 – 2018. Ako je už v práci uvedené vyššie 

účtovná závierka za rok 2019, je v čase spracovania tejto práce kvôli pandemickej situácií 

vo svete nedostupná.  

7.1 Absolútne ukazovatele finančnej analýzy 

7.1.1 Analýza majetkovej a finančnej štruktúry 

Tabuľka 4 Horizontálna a vertikálna analýza majetkovej štruktúry spoločnosti 
VICTORIAS, s.r.o. vo vybraných rokoch 2016-2018 

Stĺpec1 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

AKTÍVA 100% 100% 100% 107,74% -1,46% 

Neobežný majetok 58% 54% 80% 94,67% 46,53% 

DHM 57,66% 54,03% 80,53% 94,67% 46,87% 

DNM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

DFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OBEŽNÉ AKTÍVA 42,19% 25,09% 19,39% 23,54% -23,83% 

ZÁSOBY 10,73% 5,16% 6,50% -0,16% 24,25% 

POHĽADÁVKY 
   

0,00% 0,00% 

 - krátkodobé 12,52% 13,66% 11,23% 126,67% -19,02% 

 - dlhodobé -0,49% 0,00% 0,00% -100,00% 0,00% 

KFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY 19,43% 6,27% 1,66% -32,96% -73,85% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 
AKTÍV 

0,15% 0,07% 0,07% 0,00% 0,00% 

 
Ako môžeme vidieť v tejto analýze majetkovej štruktúry spoločnosti, celkové aktíva medzi 

rokmi 2016 a 2017 stúpli o skoro 108%. Značný vplyv na toto zvýšenie bol nákup nových 

ťahačov, ktoré spoločnosť každoročne dokupuje. Takisto sa zdvihol objem ponúkaných 

služieb a s tým spojený objem pohľadávok. Ten podľa tabuľky 4 stúpol o 126,67%, pričom 

ich percentuálne zastúpenie na celkových aktívach, ako zvolenej základni pre výpočet 

vertikálnej analýzy, nie je stále. Ako bolo v tejto práci spomenuté vyššie, v roku 2015 došlo 

k personálnym zmenám na účtovnom oddelení a teda aj k opravám chybných postupov 

v účtovaní, ktoré sa premietli a stále sa ešte premietajú aj do nasledujúcich rokov.  Z tohoto 

dôvodu môžeme vidieť na účte dlhodobé pohľadávky v roku 2016 záporné číslo. Keďže účet 

dlhodobé pohľadávky v sebe podľa účtovnej závierky zahŕňa aj účet 336 – Zúčtovanie s 

orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a za predpokladu chybných 
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výpočtov, je táto záporná hodnota spôsobená nadmernou úhradou záväzkov voči sociálnemu 

zabezpečeniu. Vymeriavací list nebol premietnutý do účtovnej závierky nakoľko prišiel až 

po uzatvorení bežného obdobia. Neskôr tieto pohľadávky boli odpísané a tento účet 

v ďalších rokoch vykazuje nulový zostatok. Výrazný pokles peňažných prostriedkov v roku 

2018 je spôsobený nákupom dvoch firemných áut.  Ak sa zameriame na jednotlivé podiely 

položiek na celkových aktívach môžeme vidieť, že najväčší podiel má práve neobežný 

majetok, ktorý je tvorený iba dlhodobým hmotným majetkom. Tento podiel sa z roka na rok 

zvyšuje čo je výhodné z pohľadu spoločnosti, ktorá disponuje väčším majetkom, v tomto 

prípade ťahačmi a návesmi, čo jej dopomáha k zvládnutiu zvýšeného dopytu zo strany 

klientov a tým pádom aj k navýšeniu ziskov. Druhou najvýznamnejšiu položkou sú obežné 

aktíva ktoré v roku 2016 tvoria viac ako 40% celkových aktív. Ako bolo spomenuté vyššie 

v kapitole, ktorá sa zaoberá analýzou účtovníctva spoločnosti, spoločnosť účtuje spôsobom 

B a teda výška obežných aktív je vysoko závislá najmä na objeme pohľadávok a preddavkov 

na kúpu náhradných dielov. Zásoby sú prenášané z roku 2013 a postupne spotrebovávané. 

V priebehu rokov žiadne ďalšie zásoby neboli a ani nie sú dokupované čo vysvetľuje ich 

stále znižujúci sa podiel na zvolenej základni. Sú to pozostatky zásob spojené s pohostinskou 

činnosťou, ktorú spoločnosť prevádzkovala ako vedľajšiu činnosť do roku 2015. Pokles 

obežných aktív v rokoch 2017 a 2018 je spôsobený úbytkom peňažných prostriedkov. 

Tabuľka 5 Horizontálna a vertikálna  analýza finančnej štruktúry spoločnosti VICTORIAS, 
s.r.o. vo vybraných rokoch 2016 -2018 

Stĺpec1 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

PASÍVA 100% 100% 100% 64,52% 24,43% 
Vlastné imanie 5,24% 4,10% 2,69% 28,66% -18,40% 
Základné imanie 1,45% 0,88% 0,71% 0,00% 0,00% 
Kapitálové fondy 27,05% 16,44% 13,22% 0,00% 0,00% 
VH min. ob. -24,35% -14,16% -10,34% -4,35% -9,15% 
VH bež. Ob. 1,06% 1,36% -0,91% 111,05% -183,76% 
ZVÁVӒZKY 94,76% 95,46% 97,31% 65,73% 26,85% 
rezervy 20,46% 21,87% 2,09% 75,87% -88,10% 
 - krátkodobé 0,13% 0,08% 0,06% 0,00% 0,00% 
 - dlhodobé 20,33% 21,79% 2,03% 76,34% -88,41% 
Dlhodobé záväzky 11,79% 14,61% 27,81% 103,79% 136,86% 
Krátkodobé záväzky 59,68% 57,54% 65,85% 58,61% 42,41% 
 - k úverovým inštitúciám 2,82% 1,44% 1,55% -16,20% 34,61% 
 - z obchodných vzťahov 50,15% 37,53% 35,19% 23,12% 16,66% 
 - ostatné 0,06% 2,62% 3,04% 6896,10% 44,09% 
časové rozlíšenie pasív 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Napriek faktu, že podiel základného imania na celkových pasívach neustále klesá jeho výška 

ostáva nezmenená. Najmarkantnejšou položkou sú v tomto prípade záväzky, respektíve 

cudzie zdroje. Z tabuľky je jasné, že spoločnosť využíva prevažne cudzie zdroje. Túto teóriu 

podporuje aj fakt, že spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. má skoro celý vozový park na leasing 

respektíve na úver, vzhľadom na vysokú obstarávaciu cenu daných ťahačov a návesov. 

Z hľadiska finančného rozhodovania spoločnosť využíva fakt že cudzí kapitál je všeobecne 

lacnejší ako vlastné zdroje. Aj keď je na pováženie či v tomto prípade nejde viac o zbytočne 

vysoké zadlženie spoločnosti, čo je v prípade možného rozširovania pôsobnosti nežiadúce. 

Bližšie sa na túto skutočnosť zameriam v nasledujúcej kapitole, Pomerové ukazovatele 

finančnej analýzy.  

Výsledok hospodárenia minulých rokov je tvorený neuhradenou stratou  minulých období a 

ziskom z predchádzajúcich období. Neuhradená strata minulých období sa v spoločnosti 

neuhrádza nakoľko majiteľ a konateľ je tá istá osoba a zároveň je jediným spoločníkom, teda 

mu nevzniká povinnosť úhrady straty alebo výplaty podielu na zisku inému spoločníkovi. 

Rapídny pokles rezervy je spôsobený upustením od zámeru odkúpiť budovu v najbližšom 

období, práve kvôli nezhodám s pamiatkovým úradom. Nevyčerpaná rezerva bola 

rozpustená do nákladov čo vysvetľuje aj stratu ktorú v roku 2018 spoločnosť dosiahla. 

Najvyššie zvýšenie je zaznamenané v položke záväzky voči spoločníkom a združenie, kde 

môžeme podľa účtovnej závierky za rok 2018 vidieť zvýšenie o 120 000 €. V roku 2018 bol 

takisto vzatý krátkodobý bankový úver vo výške 4000 € ako krátkodobá finančná výpomoc 

na preklenutie nepriaznivého obdobia. V roku 2016 disponovala spoločnosť len s pár 

vozidlami, ktoré boli zastaralé a skoro úplne odpísané. Od roku 2017 začala spoločnosť 

každoročne dokupovať nové vozidlá a rozširovať tak svoj vozový park. Túto zmenu môžeme 

vidieť na účte iné záväzky kde spoločnosť účtuje okrem iného aj nákup pohonných hmôt 

ktoré boli hradené prostredníctvom bankového účet – platobnej karty.  

7.2 Analýza výnosov a nákladov 

Ako je možné vidieť z tabuľky 6, gro respektíve teda najväčšiu časť výnosov tvoria výnosy 

z predaja služieb, ktorých percentuálny podiel na celkových výnosoch je viac ako 95% vo 

všetkých troch sledovaných rokoch 2016 – 2018. Tento fakt je podporený skutočnosťou, že 

hlavným predmetom podnikania špedičnej spoločnosti vo všeobecnosti je práve ponúkanie 

prepravných služieb. 41% nárast tržieb z predaja služieb medzi rokmi 2017-2018, svedčí 

o tom, že spoločnosť je stále zisková a o jej služby je stále väčší záujem. Na položke tržby 
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z predaja dlhodobého majetku je viditeľný nárast či už medziročne medzi rokmi 2017-2018 

ale aj v roku 2018. Do tohto výsledku sa premietla skutočnosť nie veľmi výhodného roku 

2018 ako je v tejto práci spomenuté. V tomto roku boli predané niektoré ťahače a vyradené 

z dlhodobého majetku. Kurzové zisky spoločnosti sú zanedbateľnou položkou. Viac menej 

sa jedná o takzvaný „side effect“ a nie o cielenú ekonomickú činnosť. Celkové výnosy sú na 

tak malú spoločnosť na vysokej úrovni. Na základe týchto hodnôt by sa očakávala oveľa 

väčšia ziskovosť.  

 

Tabuľka 6 Horizontálna a vertikálna analýza výnosov spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. vo 
vybranom období v rokoch 2016 - 2018 

Položka 2016 2017 2018 2016/2017 
2017/201

8 

tržby z predaja služieb 94,70% 97,70% 98,58% 18% 41% 

ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 

99,997
% 

100,000
% 

99,992
% 

14% 39% 

 - ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 

5,23% 2,20% 1,14% -52% -28% 

 - tržby z predaja dlhodobého 
majetku 

0,00% 0,00% 0,26% 0% 2500% 

výnosy z finančnej činnosti spolu 0,00% 0,00% 0,01% -88% 3500% 

kurzové zisky 0,003% 0,000% 0,000% -88% -50% 

ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00% 0,00% 0,01% 0% 71% 

VÝNOSY 100% 100% 100% 14% 39% 

 

V analýze nákladov sa prejavila aj chyba účtovného programu kde v roku 2016 hodnota 

odpisov, teda úprav hodnôt DM bola na úrovni 104 €, čo nezodpovedalo skutočnosti. Táto 

chyba vznikla neprenesením hodnôt tejto položky z minulých období a teda táto chyba 

značne ovplyvnila celý výsledok hospodárenia za rok 2016. Vysoký nárast (502%) medzi 

rokmi 2017/2018 na položke ostatné finančné náklady je vysvetlený skutočnosťou, že na 

tomto účte spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. účtuje leasingy. Keďže sú ťahače a návesy 

postupne obstarávané je logické, že hodnoty tejto položky sa budú zvyšovať.  

V roku 2018 stúpli aj osobné náklady. V tomto roku sa prijímali nový zamestnanci a takisto 

boli navyšované platy a sociálne benefity aj ostatných zamestnancov, ktorý v spoločnosti 

v tej dobe pracovali. 

Výrazný vzostup je podľa tabuľky 7 viditeľný aj na položke náklady za služby, kde 

spoločnosť zachytáva náklady na energie a spotrebu materiálu. Ako už bolo niekoľkokrát 
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spomenuté, VICTORIAS, s.r.o. neustále navyšuje stavy svojho vozového parku, a keďže sa 

to tejto položky zahrňujú okrem iného aj spotrebované PHM, hodnoty v roku 2018 vzrástli. 

 

Tabuľka 7 Horizontálna a vertikálna analýza nákladov vybranej spoločnosti VICTORIAS, 
s.r.o vo vybranom období v rokoch 2016 - 2018 

Položka 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Náklady na hospodársku činnosť 99,02% 96,11% 95,56% 10% 41% 

 - spotreba materiálu a energie 34,16% 38,67% 44,72% 29% 64% 

 - služby 36,78% 30,73% 46,29% -5% 114% 

Aktivácia 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 

Osobné náklady 11,94% 11,68% 10,18% 11% 24% 

Úprava hodnôt v hospodárskej 
oblasti 

0,02% 4,16% 8,83% 26737% 202% 

 - úprava hodnôt DM  0,02% 4,16% 8,83% 26737% 202% 

Ostatné hospodárske náklady 15,96% 10,77% -
14,90% 

-23% -297% 

 - zostatková cena predaného DM 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 

 - iné náklady v hospodárskej oblasti 15,96% 10,77% -
14,90% 

-23% -297% 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,31% 0,33% 0,77% 21% 235% 

Ostatné finančné náklady 0,67% 3,56% 3,67% 502% 47% 

Daň z príjmov 0,49% 0,43% 0,34% 0% 14% 

NÁKLADY 100% 100% 100% 14% 42% 

 

7.3 Vývoj výsledku hospodárenia 

Vývoj výsledku hospodárenia vidíme na Obr. 3. Pre tento graf boli skúmané informácie od 

roku 2015 do roku 2018. Účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2019, vzhľadom na 

celosvetovú pandemickú situáciu nie je v dobe vypracovávania záverečnej práce 

k dispozícií. Na spomínanom obrázku môžeme teda vidieť ako sa výsledok hospodárenia 

vyvíjal v sledovaných rokoch. Má klesajúcu tendenciu, pričom v roku 2015 bol najvyšší, 

kdežto v roku 2018 sa spoločnosť dostala do miernej straty. Keď sa však pozrieme na 
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účtovnú uzávierku z roku 2015 môžeme vidieť že hodnoty vo výkaze zisku a straty sa 

pohybujú na relatívne rovnakej úrovni. V roku 2015, ako bolo už spomenuté vyššie v tejto 

práci sa firma začala zameriavať aj na zasielateľstvo, čo v končenom dôsledku mohlo byť 

dôvodom prečo v tomto roku spoločnosť vykazuje najvyšší hospodársky výsledok.  

Keďže v roku 2015 nastali aj personálne zmeny spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. v tomto roku 

vytvorila opravnú účtovnú závierku, nakoľko bolo zistených viacero účtovných chýb. Strata 

v roku 2018 vznikla kvôli navýšeniu vozového parku tým pádom aj navýšeniu odpisov. 

Markantné zastúpenie na strate mal aj fakt, že bola rozpustená nevčerpaná rezerva. Takisto 

sa tento rok navýšil aj zamestnanecké náklady z dôvodu zvyšovania platov a prijímania 

nových zamestnancov. Ďalším dosť podstatným dôvodom bolo posúvanie prepravy 

respektíve zakázok konkurenčnej firme s minimálnym ziskom pre firmu VICTORIAS, s.r.o. 

 
 

 

Obrázok 3 Vývoj výsledku hospodárenia spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. v rokoch 2015 – 
2018 
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7.4 Pomerové ukazovatele finančnej analýzy 

Tabuľka 8 Pomerové ukazovatele analýzy spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. vo vybranom 
období v rokoch 2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

Stĺpec1 2016 2017 2018 

Celková zadlženosť 95% 76% 97% 

Miera zadlženosti 18,08 23,29 36,2 

Úrokové krytie 4,24 4,44 -0,72 

Krytie NM VI 0,09 0,06 0,03 

Krytie NM celkovými záväzkami 0,3 0,27 0,38 

Podiel Dlhodobých záv. na dlhodobom kapitále 69% 78% 91% 

Podiel dlhodobých záv. Na celkových záväzkoch 12% 15% 29% 

 

Celková zadlženosť spoločnosti je veľmi vysoká. Výrazne prekračuje doporučenú hodnotu, 

ktorá sa v literatúre pohybuje od 30 - 60%. Avšak vzhľadom na odvetvie, v ktorom 

spoločnosť podniká je vyššia zadlženosť viac menej nutná, keďže náklady na vozový park 

sú vysoké a  cena jedného ťahača bez návesu sa pohybuje od 100 000 € vyššie. V tomto 

prípade ale ide o vysoké zadlženie spoločnosti najmä ak sa zameriame na jej veľkosť. 

Bohužiaľ štatistiky odvetvia nie je možné zistiť, keďže nie sú Slovenskou republikou 

zverejnené v takom rozsahu aký je potrebný pre túto finančnú analýzu. V tomto prípade je 

vysoká aj miera zadlženosti.  

Krytie dlhodobého teda neobežného majetku dlhodobými zdrojmi teda vlastním imaním je 

viac ako nedostačujúce. Spoločnosť nespĺňa takzvané „zlaté pravidlo  financovania“ . Keď 

sa zameriame na podiel dlhodobých záväzkov na celkových záväzkov teda na celkových 

cudzích zdrojoch, môžeme si všimnúť že tento neprekračuje hodnotu 30%. To znamená, že 

spoločnosť je zmeraná výraznejšie na krátkodobé financovanie a využíva agresívnu stratégiu 

financovania spoločnosti. 

 Na jednu stranu je pravda že takáto stratégia je pre podnik výhodná z hľadiska ceny, kdeže 

využíva najmä cudzie zdroje, ktoré sú všeobecne lacnejšie ako vlastný kapitál, no na strane 

druhej je voľba takejto stratégie veľmi riziková. Obzvlášť pre malé podniky. 
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Obrázok 4 Vývoj celkovej zadlženosti spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. vo vybranom období 
v rokoch 2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

7.4.1 Analýza likvidity 

Tabuľka 9 Analýza likvidity v spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., vo vybranom období v 
rokoch 2016 – 2018 (Vlastné spracovanie) 

Stĺpec1 2016 2017 2018 

Bežná likvidita 0,71 0,55 0,29 

Pohotová likvidita 0,54 0,44 0,2 

Hotovostná likvidita 0,33 0,14 0,03 

ČPK/OA -42 % -82 % -240 % 

 
Doporučená hodnota bežnej likvidity teda likvidity III. stupňa je v rozmedzí medzi 1,5 až 

2,5. Spoločnosť VICTORIAS, s.r.o., túto hodnotu ani v jednom roku nedosahuje je to práve 

spôsobené už spomínanou agresívnou stratégiou financovania a nedodržaním zlatého 

pravidla financovania. Dlhodobý majetok nie je krytý iba dlhodobými zdrojmi. Naopak vo 

veľkej miere je krytý práve krátkodobými zdrojmi, čo môže spoločnosti v budúcnosti 

spôsobiť problémy.  

Ukazovateľ pohotovej likvidity naznačuje, že v prípade nutnosti bude musieť spoločnosť 

predať niektoré zo svojich zásob. Doporučenú hodnotu 1 – 1,5 opäť spoločnosť nedosiahla 

ani v jednom zo sledovaných rokov. Stále sa však pohybuje v akceptovateľnej hodnote, 

ktorá je od 0,2-0,8 takže spoločnosť je relatívne solventná. 

  Čo sa týka hotovostnej likvidity alebo likvidity okamžitej najlepšie výsledky dosiahla 

spoločnosť v roku 2016 kde dodržala doporučenú hodnotu 0,2 – 0,5. V tomto roku 

spoločnosť najefektívnejšie využívala finančné zdroje. Naopak v roku 2018 spoločnosť 
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vykazuje veľmi nízku hodnotu tohoto ukazovateľa. Je to spôsobené najmä výrazným 

poklesom peňažných prostriedkov. Rok 2018 bol najhorším rokom aj čo sa týka podielu 

čistého pracovného kapitálu na obežných aktívach. Spoločnosť nemá žiadnu krátkodobú 

finančnú stabilitu.  

 

Obrázok 5 Vývoj likvidity spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., vo vybranom období v rokoch 
2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

7.4.2 Analýza rentability 

Tabuľka 10 Ukazovatele rentability spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., vo vybranom období 
v rokoch 2016 -2018 (Vlastné spracovanie) 

 
2016 2017 2018 

Rentabilita tržieb (ROS) 0,86% 1,03% 0,92% 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) 1,69% 1,03% -0,56% 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 20,19% 22,28% 34,00% 

 
Z hodnôt ktoré máme k dispozícií je jasné že spoločnosť je mierne zisková. Jediný prepad, 

teda záporná hodnota je vykazovaná v rentabilite vlastného kapitálu v roku 2018. Tento rok 

bol pre spoločnosť obzvlášť ťažkým, čo sa potvrdzuje takmer vo všetkých ukazovateľoch 

finančnej analýzy. Rentabilita tržieb je prakticky stabilná, iba s miernymi výkyvmi. Naopak 

rentabilita celkového kapitálu rastie, čo je pre spoločnosť výhodné, nakoľko tento 

ukazovateľ nám dáva informácie o produkčnej sile spoločnosti.  
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Obrázok 6 Vývoj rentability spoločnosti VICTORIAS, s.r.o, vo vybranom období v rokoch 
2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

7.4.3 Z – skóre 

Tabuľka 11 Výpočet Altmanového modelu Z- skóre spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., vo 
vybranom období v rokoch 2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

Stĺpec1 2016 2017 2018 

0,717 x ČPK/A -0,281 -0,200 -0,356 

0,847 X Nerozdelené zisky /A 0,109 0,057 0,067 

3,107 x EBIT/A 0,052 0,032 -0,018 

0,420 x VK/Záväzky(CZ) 0,023 0,018 0,012 

0,998 x T/A 1,235 0,699 0,997 

Z-skóre 1,139 0,606 0,701 
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Obrázok 7 Vývoj ukazovateľa Z-skóre spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., vo vybranom období 
v rokoch 2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

Ako môžeme vidieť v obrázku 5 výsledky Z-skóre spoločnosti VICTORIAS, s.r.o vo 

vybranom období nedosiahli hodnotu ani len šedej zóny. Pre spoločnosť to nie je dobrým 

znamením. Znamená to, že má výrazne finančné problémy a bolo by vhodné sa zamyslieť 

nad jej ďalším pokračovaním. 

7.4.4 Index IN05 

Tabuľka 12 Výpočet indexu IN05 spoločnosti VICTORIAS, s.r.o vo vybranom období 
v rokoch 2016-2018 (Vlastné spracovanie) 

Stĺpec1 2016 2017 2018 

0,13 x A/Záväzky (CZ) 0,137 0,172 0,134 

0,04 x EBIT / NÚ 0,170 0,178 -0,029 

3,97 x EBIT / A 0,067 0,041 -0,022 

0,21 x V/ A  0,274 0,150 0,213 

0,09 x OA / Krátkodobé záväzky 0,064 0,050 0,027 

INDEX IN05 0,712 0,590 0,322 
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Obrázok 8 Vývoj indexu IN05 spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., vo vybranom období 
v rokoch 2016-2018 

Rovnako ako Z- skóre aj INDEX IN05 spoločnosti Victorias sa nachádza pod takzvanou 

šedou zónou. Na základe týchto výsledkov je možné povedať, že spoločnosť hodnotu netvorí 

práve naopak, jej hodnota sa v sledovanom období postupne ničí. Bolo by výhodné porovnať 

aj nasledujúce roky 2019 a 2020 no ako už bolo spomenuté v v tejto práci vyššie tieto 

účtovné uzávierky nie sú k dispozícií.  
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8 ANALÝZA ÚČTOVNÍCTVA SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť VICTORIAS, s.r.o., účtuje v účtovnom programe POHODA. Zásoby účtuje 

spôsobom B. Odpisy vytvára iba daňové a lineárne. Daňové doklady kontroluje obvyklým 

spôsobom. Od roku 2020, s nástupom e-kás a zmenou legislatívy, musí spoločnosť 

kontrolovať aj bloky. Tie musia obsahovať QR kód, inak nie sú platné a nemôžu byť 

zahrnuté do účtovníctva. 

8.1 Došlé faktúry 

Majiteľ a zároveň riaditeľ spoločnosti pred zaúčtovaním účtovných dokladov, skontroluje či 

sa na nich nachádzajú položky , ktoré boli reálne obstarané alebo objednané. Po odsúhlasení 

sa dané doklady zaúčtujú a zapíšu do zoznamu na úhrady. Neskôr majiteľ spoločnosti, podľa 

svojho vlastného uváženia a s ohľadom na splatnosť, množstvo záväzkov voči jednému 

dodávateľovi a na základe priorít (budúca spolupráca a pod.) rozhodne o poradí, v akom sa 

tieto záväzky budú uhrádzať.  

8.2 Vyšlé faktúry 

Vyšlé faktúry alebo aj odberateľské faktúry sa vystavujú promptne hneď po realizácií 

a dodaní služby. Dôvodom je nielen čo najskoršie inkaso od daných odberateľov ale taktiež 

lepší prehľad o dianí v podniku. Tieto faktúry sú zaznamenávané do knihy faktúr a väčšinou 

vystavované s dvojtýždňovou splatnosťou.  

8.3 Pohonné hmoty (PHM) 

Spoločnosť účtuje pohonné hmoty na základe faktúr od spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o.. 

Tieto faktúry sú doručované na týždennej báze a majú dvojtýždennú splatnosť. Ďalším 

dodávateľom PHM je spoločnosť SLOVNAFT, a.s a spoločnosť BENZINOL Slovakia, 

s.r.o. Spomínané spoločnosti neposielajú faktúru ako je to pri spoločnosti SHELL Slovakia, 

a.s. ale vždy ku koncu mesiaca doručia všetky vydané pokladničné doklady za nákup PHM 

na ich čerpacích staniciach. Tieto faktúry majú najväčšiu prioritu čo sa týka splatnosti, 

nakoľko vozidlá sú pre spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. esenciálnym prvkom, bez ktorého by 

nebolo možné vykonávať ekonomickú činnosť.  
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8.4 Dlhodobý majetok 

V rámci dlhodobého majetku nedisponuje so žiadnym majetkom zapísanom na účte 

Dlhodobý nehmotný majetok. Čo sa týka dlhodobého hmotného majetku, tento je zložený 

z dvoch hlavných zložiek, a to konkrétne zo stavieb a zo samostatne hnuteľných vecí.  

V položke 021 Stavby môžeme podľa účtovnej závierky vidieť značný nárast v roku 2017, 

ktorý bol spôsobený kúpou podnikového bytu. Medzi 2017 a 2018 zvýšenie nie je až také 

markantné. Toto zvýšenie bolo spôsobené zakúpením garáže, nachádzajúcej sa v blízkosti 

sídla firmy.  

Položka 022 Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je každoročne navyšovaná 

o približne 200 000 €, z čoho môžeme usúdiť, že spoločnosť pravidelne obnovuje a navyšuje 

svoj vozový park (ťahače, návesy). V roku 2018 boli navyše zakúpené dve firemné autá 

značiek BMW a Mercedes. Spoločnosť pravidelne, skoro každý rok, dokupuje nové ťahače 

a návesy. Väčšina vozového parku je financovaná formou leasingu alebo úveru. 

8.5 Obežný majetok 

Keďže spoločnosť je zameraná na prepravu tovaru, nie je nevyhnutné aby mala nejaký 

obežný majetok. Napriek tomu má spoločnosť na účte Zásoby celkom vysokú sumu. Túto 

sumu z veľkej časti tvoria preddavky na náhradné diely. Nakoľko spoločnosť účtuje 

spôsobom B, čo znamená bez skladu, tieto náhradné diely sú účtované priamo do spotreby. 

Zostatok na účte zásoby sa prenáša z jedného účtovného obdobia do nasledujúceho už od 

roku 2015. Ide o pozostatky zásob z pohostinskej činnosti, ktorú spoločnosť ukončila práve 

v spomínanom roku.  

8.6 Pohľadávky a záväzky 

Spoločnosť disponuje pohľadávkami vo výške 95 092 €. Záväzky spoločnosti sú ako 

dlhodobé tak aj krátkodobé. Dlhodobé záväzky v roku 2018 stúpli. Nedá sa povedať že by 

spoločnosť VICTORIAS, s.r.o mala stálych odberateľov. Spolupracuje s veľkým objemom 

.klientov vďaka zasielateľstvu.  

8.7 Vlastné imanie 

Čo sa vlastného imania týka, to je tvorené najmä položkou Ostatné kapitálové fondy. Táto 

položka celé tri sledované účtovné obdobia ostáva na rovnakej hodnote. Základné imanie je 

na tom podobne, jeho hodnota sa nemení, teda spoločnosť túto položku nenavyšuje. Veľkým 
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negatívom v tomto prípade je položka Výsledok hospodárenia minulých rokov, konkrétne 

Neuhradená strata minulých rokov. Táto strata znižuje hodnotu celkového vlastného kapitálu 

a teda, môže byť príčinou vysokej celkovej zadlženosti, ktorá bola jedným z výsledkov 

finančnej analýzy. Táto strata nie je postupne uhrádzaná ako sa dozvieme v kapitole 

Finančné riadenia spoločnosti. 

8.8 Uzatváranie účtovných kníh 

Uzatváranie účtovných kníh sa v spoločnosti VICTORIAS, s.r.o. vykonáva po vystavení 

daňových priznaní a po chválení riadnej účtovnej závierky. Následne sa po vykonaní 

potrebných úkonov (vystavenie dokladov ELDP a pod. ) prevedie účtovníctvo do 

následujúceho účtovného obdobia.  

Nakoľko sa danové priznania a účtovné závierky podľa slovenskej legislatívy môžu 

vykonávať až do  31.3 roku nasledujúceho po účtovnom roku, respektíve do 30.6 v prípade 

povoleného odkladu, nové doklady (od 1.1.) sa účtujú priebežne vďaka možnostiam 

v účtovnom programe aj v nasledujúcom období bez potreby uzávierky k 31.12.  Uvedené 

sa deje aj z dôvodu úpravy respektíve opráv, ktoré sa môžu vyskytnúť v riadnom účtovnom 

období. 
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9 ANALÝZA FINANČNÉHO RIADENIA 

Keďže sa spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. radí do skupiny malých podnikov, finančné 

riadenie nie je presne definované a vyčlenené od ostatných rozhodovacích procesov. Všetky 

rozhodnutia týkajúce sa finančnej stránky sú robené majiteľom, ktorý je zároveň konateľom 

a jediným spoločníkom firmy. 

Majiteľ na základe účtovnej uzávierky, najmä podľa výkazu zisku a straty, rozhoduje o 

ďalšom investovaní a rozširovaní vozového parku. Najdôležitejším ukazovateľom, podľa 

ktorého sa všetky finančné rozhodnutia riadia, je výsledok hospodárenia. Podľa tejto 

hodnoty sa konateľ firmy rozhodne, či je vhodné rozširovať vozový park respektíve či by 

toto rozhodnutie nebolo kontraproduktívne. Každoročne je vyčlenená určitá časť zisku na 

ďalší postupný rozvoj spoločnosti. Spoločnosť sa takisto snaží rozšíriť svoju pôsobnosť aj 

do iných odvetví, a tým pádom diverzifikovať makroekonomické riziko. Príkladom je zámer 

kúpiť budovu, ktorá tesne susedí s budovou kancelárií spoločnosti. V tejto budove je v pláne 

vybudovať nové nájomné byty a obchodné priestory, ktoré bude spoločnosť prenajímať. 

Napriek týmto skutočnostiam v spoločnosti neexistujú finančné plány v podobe ako ich 

poznáme z veľkých spoločnosti. Absencia plánov by mohla byť veľkým problémom najmä 

pri plánovanom rozšírení pôsobnosti a ďalšom vývoji podniku. 

Rozhodnutia konateľa sú zamestnancom predávané prevažne v ústnej podobe a neskôr na 

základe toho prenesené do účtovníctva. ako príklad nám môže slúžiť práve spomínaný zámer 

odkúpiť susediacu budovu, na ktorý je v účtovníctve vytváraná dlhodobá rezerva. Dôvodom 

prečo tento dlhodobý zámer ešte nebol zrealizovaný sú spory s pamiatkovým úradom, 

nakoľko budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Pezinok. 

Zrovnávanie medzi plánom a skutočnosťou vychádza iba z výstupov z účtovného programu. 
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10 ZHRNUTIE A ZÁVEREČNÉ ODPORUČENIE 

V tejto práci bola rozanalyzovaná malá špedičná spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. Bola 

vykonaná analýza účtovných informácií, analýza finančného rozhodovania a taktiež krátka 

finančná analýza. Veľkou nevýhodou je nedostupnosť štatistík za odvetvie, ktoré sú potrebné 

pri lepšom vyhodnocovaní finančných výsledkov spoločnosti. Bohužiaľ Slovenská 

republika tieto štatistiky nezverejňuje v takom rozsahu, aký by bol potrebný pre účely 

porovnania vybranej spoločnosti s odvetvím SK NACE 49410, v ktorom spoločnosť 

podniká. Podľa výsledkov pomerových ukazovateľov finančnej analýzy spoločnosti 

VICTORIAS, s.r.o bolo zistené, že celková zadlženosť spoločnosti výrazne prekračuje 

doporučené hodnoty. Priemerná zadlženosť v rokoch 2016-2018 sa pohybovala na úrovni 

nad 90% čo je pri tak malej spoločnosti veľmi vysoká hodnota. Na druhej strane výška tohto 

ukazovateľa nebola až tak prekvapivá vzhľadom na vysoké obstarávacie náklady ťahačov 

a návesov, ktoré sú pre spoločnosť nepostrádateľné. Celý vozový park spoločnosti je 

financovaný formou úverov alebo leasingov.  

Čo sa týka krytia dlhodobého teda neobežného majetku dlhodobými zdrojmi respektíve 

vlastným imaním toto je nedostačujúce. Spoločnosť nespĺňa takzvané zlaté pravidlo 

financovania, kedy sú dlhodobé aktíva kryté dlhodobými zdrojmi a naopak krátkodobý 

majetok je krytí krátkodobými zdrojmi. Bolo zistené, že spoločnosť je zameraná výraznejšie 

na krátkodobé financovanie a využíva agresívnu stratégiu financovania. Táto stratégia je pre 

spoločnosť výhodná čo sa týka risku avšak využívaním tejto stratégie je spoločnosť 

vystavená priveľkému riziku. 

Z hodnôt, ktoré máme k dispozícií ako výsledky analýzy rentability, bolo zistené, že 

spoločnosť je mierne zisková. Jediný prepad vo všetkých týchto ukazovateľoch preukázala 

spoločnosť v roku 2018. Tento rok bol všeobecne nie veľmi priaznivý pre jej celkové 

fungovanie. Ukazovateľ ROS nám udáva obraz o rentabilite tržieb spoločnosti. Podľa ROS 

sú tržby prakticky stabilné iba z miernymi výkyvmi. Spoločnosť tak dokáže tvoriť obrat no 

mala by sa skôr zamerať na znižovanie nákladov.   

Na základe analýzy účtovníctva bolo zistené že spoločnosť VICTORIAS, s.r.o. využíva pre 

svoje komplexné účtovníctvo účtovný program POHODA. Nakoľko sa jedná o špedičnú 

spoločnosť, knihy jázd sú takisto vedené v tomto účtovnom programe. Všetky došlé faktúry 

sú kontrolované majiteľom, ktorý takisto rozhodne o priorite úhrady týchto faktúr, na 

základe subjektívnych kritérií, väčšinou na základe počtu a výšky záväzku k jednému 

dodávateľovi či na základe výhodnej spolupráce v budúcnosti. Najvyššou prioritou sú 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 

 

záväzky k spoločnostiach SLOVNAFT, a.s, SHELL Slovakia, s.r.o., BENZINOL 

SLOVAKIA, s.r.o., za PHM nakupované na čerpacích staniciach spomenutých spoločností. 

PHM patria k najdôležitejším prvkom bez ktorých by vybraná spoločnosť nemohla 

vykonávať hlavný predmet ekonomickej činnosti – dopravu a zasielateľstvo. Z tohto dôvodu 

majú tieto záväzky prednosť predostatnými.  

Veľkým nedostatkom je v tomto prípade nevhodné a chybné prvotné nastavenie účtovného 

programu. V roku  2015 došlo k personálnym zmenám na účtovnom oddelení. Od tohoto 

roku v spoločnosti vedie účtovníctvo Ing. Matej Černák. Po osobnom rozhovore s pánom 

inžinierom Černákom bolo zistené, že tieto personálne zmeny boli potrebné z dôvodu 

chybného účtovania a chybných postupov. Rok 2015 bol preto rokom najväčších zmien, 

ktoré sa v spoločnosti z účtovného hľadiska stali. Nakoľko neboli zaúčtované niektoré 

položky išlo o retrospektívnu opravu chýb. 

 Za tento rok boli takisto vyhotovené dve účtovné závierky, ktoré obe môžeme nájsť na 

webových stránkach registra účtovných závierok. Od roku 2015 sa teda chyby v programe 

prenášajú až do súčasného účtovania a účtovných závierok. Odporučila by som spoločnosti 

reštartovať systém, a znova nastaviť predkontácie a účtovania najčastejších účtovných 

prípadov. Viedlo by to ku skráteniu času pri uzatváraní účtovných období a spracovávaní 

účtovnej závierky. Usporí to nielen čas ale takisto peniaze, kdeže pri zostavovaní účtovnej 

závierky je nutné v momentálnej situácií kontrolovať každý jeden účtovný prípad, ktorý bol 

do programu zadávaný. Tým pádom strávia účtovníci v práci oveľa viac času a spoločnosť 

je povinná im preplatiť nadčasy prípadne sobotu / nedeľu / sviatok.  

Z analýzy finančného riadenia spoločnosti, ktorá bola založená na rozhovoroch 

s účtovníkom vyplýva, že finančné riadenie a rozhodovanie, nie je striktne oddelené od 

iných procesov v spoločnosti. Vzhľadom na veľkosť firmy je to pochopiteľné, no aj tak 

finančné rozhodovanie nie je dostatočné. Finančné riadenie firmy spočíva na pleciach 

majiteľa firmy. Ako už bolo spomenuté je jediným spoločníkom, majiteľom a konateľom 

spoločnosti zároveň. Ako podklad pre jeho rozhodovanie slúžia výstupy z účtovného 

programu ktoré, kvôli predchádzajúcemu a stále pretrvávajúcemu zlému nastaveniu nie sú 

správne,  respektíve nie vždy sú objektívnym podkladom pre tento typ rozhodovania. 

Rozhodnutia sú preto skreslené, často nesprávne a nevyhovujú tak momentálnej situácií. 

Fakt, že o finančnom riadení spoločnosti rozhoduje iba jeden človek, vnímam veľmi 

negatívne. V prípade rozšírenia spoločnosti, či v prípade indisponovanosti majiteľa 

spoločnosti, je finančné riadenie podniku v ohrození, respektíve nie je v spoločnosti vôbec 
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prítomné. Aby sa predišlo tomuto nechcenému prípadu je vhodné aby majiteľ spoločnosti 

delegoval niektoré rozhodnutia na podriadených. Napríklad rozhodnutia, ktoré záväzky 

majú prednosť, prenechať na vedúceho účtovného oddelenia, a teda rozšíriť práva a 

povinnosti na tejto pozícií. Aby si bol majiteľ spoločnosti istý, že jeho zamestnanci vedia 

ako o firme správne rozhodovať, je možnosť toto riešenie implementovať pomocou kurzov. 

Prieskumom trhu bolo zistené, že školenia a kurzy na finančné riadenie je možné vykonať 

formou e-learningu alebo osobne. Cena takýchto kurzov sa pohybuje od 100 – 250 €. V cene 

kurzu je aj certifikácia. Takáto investícia pre podnik nie je likvidačná. Lepšie finančné 

riadenie by spoločnosti pomohlo aj v prípade naplnenia plánu rozšírenia pôsobnosti. 

V prípade aplikovania tohto odporučenia by bolo vhodné aby väčšie finančné rozhodnutia 

boli prijímané viacerými osobami. Predišlo by sa tak neefektívnemu využívaniu získaných 

zdrojov alebo peňažných prostriedkov. 

Finančná analýza spoločnosti VICTORIAS, s.r.o., mala za úlohu ukázať silné a slabé stránky 

tejto spoločnosti. V tomto prípade šlo najmä o stránky slabé. Priemerná celková zadlženosť 

za tri po sede nasledujúce účtovné obdobia je skoro 90%. Takáto vysoká zadlženosť je pri 

tak vysokej obstarávacej cene pochopiteľná, no určite nie žiadúca. Na druhej strane v tomto 

prípade môže ísť o už spomínané skreslenie výsledkov, práve vďaka neuhradenej strate 

minulých rokov, ktorá, dá sa povedať, skresľuje informácie o vlastnom imaní a teda aj 

o celkových aktívach.  

Za predpokladu, že spoločnosť chce svoje pôsobenie rozšíriť o ďalšie krajiny v rámci 

Európskej Únie, je vhodné v trende dokupovania nových ťahačov a návesov pokračovať. 

Spoločnosť sa tak navyše stane flexibilnejšou a konkurencieschopnejšou. Ako ukazuje 

rentabilita celkového kapitálu, spoločnosť postupne vykazuje rast produkčnej sily, čo 

znamená že má nato aby uspokojila potreby svojich zákazníkov. Vzhľadom na vysokú 

obstarávaciu cenu vozového parku, je práve forma finančného leasingu, respektíve úveru, 

ktorú spoločnosť využíva najlepším riešením. Z výsledkov Z-skóre a Indexu IN05, je jasné, 

že spoločnosť nedosahuje ani šedú zónu, jej nakladanie z finančnými prostriedkami je preto 

nedostatočné. Za tohto predpokladu je výhodnejšie ďalší úver na nové návesy a ťahače vziať 

z bánk nie z nebankových spoločnosti. Pri úvere vo výške 25 000€, čo by mala byť 

dostatočná suma na kúpu ojazdeného ťahača značky SCANIA, je podľa prieskumu 

najvýhodnejšou voľbou z hľadiska úspory peňazí banka ČSOB. 
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Tabuľka 13 Porovnanie výhodnosti úverov  

Poskytovateľ Výška úveru 
Mesačná 
splátka 

Úrok 
Doba splácania 
 ( v mesiacoch) 

Tatrabanka 25 000 € 484,17 € 5,99% 60 

SLSP 25 000 € 513,50 € 5,90% 60 

ČSOB 25 000 € 478,00 € 5,50% 60 

VÚB 25 000 € 493,85 € 6,90% 60 

 

Zároveň je pre zlepšenie finančného zdravia spoločnosti ako aj pre posilnenie pozície na trhu 

dôležité zapojiť do financovania viac vlastného kapitálu. Odporúčam spoločnosti vytvárať 

fondy zo zisku, ktoré by sa premietli do navýšenia vlastného imania. Týmto spôsobom je 

možné taktiež znížiť celkovú zadlženosť a dostať sa do štádia, kedy sa cudzie zdroje znova 

dostanú do pozície daňového štítu. Vzhľadom na výsledky hospodárenia v sledovanom 

období 2016 -2018, je najvhodnejším riešením tvoriť tento fond v rozmedzí od 5 – 10% 

výšky výsledku hospodárenia.  

Veľkou výhodou odvetvia, v ktorom spoločnosť podniká je iba malé spomalenie zapríčinené 

súčasnou pandemickú situáciou, a teda pri dodržaní všetkých opatrení, ktoré boli 

odporučené v závere tejto práce, je vysoká pravdepodobnosť, že spoločnosť bude onedlho 

vykazovať oveľa lepšie výsledky a bude viac konkurencieschopná.  
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ZÁVER 

Cieľom mojej práce bolo analyzovať účtovné výkazy spoločnosti a ich využitie pre následné 

finančné riadenie. Na dosiahnutie tohto cieľa bola využitá analýza účtovníctva, analýza 

finančného riadenia a krátka finančná analýza za vybrané účtovné obdobia a to konkrétne roky 

2016-2018.  

Táto práca je rozdelená do dvoch častí a to časť teoretická a časť praktická. V teoretickej časti 

bol vykonaný literárny rešerš z oblasti účtovníctva. V tejto časti sú popísané funkcie 

účtovníctva, základne princípy a zásady pri účtovaní, ale taktiež finančná analýza a finančné 

rozhodovanie. V neposlednom rade je v teoretickej časti vysvetlený aj reporting, ktorý úzko 

súvisí práve s účtovníctvom.  

V praktickej časti je predstavená spoločnosť a následne je vytvorená krátka finančná analýza 

účtovných výkazov v rokoch 2016 – 2018. Výsledky finančnej analýzy naznačujú, že 

spoločnosť má veľa nedostatkov. Napriek zlým výsledkom, je podnik stále schopný 

produkovať zisk a hradiť svoje záväzky riadne a včas. Rok 2018 bol pre spoločnosť vo 

všeobecne nevýhodný. Avšak znova musím upozorniť že môže ísť o skreslené informácie 

nakoľko v tomto roku došlo k rozpusteniu nevyčerpateľnej rezervy do nákladov. Veľkou 

nevýhodou vykonanej finančnej analýzy je v prípade tejto práce neschopnosť porovnania 

z odvetvím, nakoľko štatistiky v rozsahu potrebnom pre finančnú analýzu nie sú dostupné.  

 

Analýzou finančného riadenia bolo dokázané, že v spoločnosti finančné riadenie nie je na 

úrovni takej aká by bola pre spoločnosť výhodná a prínosná. Bolo odporučené delegovanie 

finančného rozhodovania na nižšie stupne managementu. Výsledkom praktickej časti je teda 

finančná analýza, analýza finančného riadenia a analýza účtovníctva spoločnosti VICTORIAS, 

s.r.o., ich vyhodnotenie a navrhnutie odporučení pre zlepšenie finančnej a ekonomickej 

situácie podniku. Tieto analýzy môžu slúžiť ako podklad účtovnému oddeleniu alebo 

majiteľovi spoločnosti pre zhodnotenie výkonnosti spoločnosti. 

Verím, že táto práca bude cenným a zaujímavým prínosom pre majiteľa spoločnosti. 
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PRÍLOHA P I: VYBRANÉ POLOŽKY SÚVAHY SPOLOČNOSTI 

VICTORIAS, S.R.O. 

 

Položka 2016 2017 2018 

AKTÍVA 457 460 950 315 936 478 

Neobežný majetok 263 769 513 484 752 431 

DHM 263 769 513 484 754 170 

DNM 0 0 0 

DFM 0 0 0 

OBEŽNÉ AKTÍVA 193 000 238 429 181 617 

ZÁSOBY 49 085 49 008 60 894 

POHĽADÁVKY       

 - krátkodobé 57 282 129 842 105 146 

 - dlhodobé -2 243 0 0 

KFM 0 0 0 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY 88 876 59 579 15 577 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 691 691 691 

 
 
 
 
 

Položka 2016 2017 2018 

PASÍVA 457 460 752 605 936 478 

Vlastné imanie 23 979 30 852 25 174 

Základné imanie 6 639 6 639 6 639 

Kapitálové fondy 123 763 123 763 123 763 

VH min. ob. -111 413 -106 570 -96 817 

VH bež. Ob. 4 842 10 219 -8 559 

ZÁVÄZKY 433 481 718 406 911 304 

rezervy 93 586 164 586 19 586 

 - krátkodobé 586 586 586 

 - dlhodobé 93 000 164 000 19 000 

Dlhodobé záväzky 53 955 109 956 260 445 

Krátkodobé záväzky 273 035 433 050 616 716 

 - k úverovým inštitúciám 12 905 10 814 14 557 

 - z obchodných vzťahov 229 404 282 452 329 514 

 - ostatné 282 19 729 28 427 

časové rozlíšenie pasív 0 0 0 

 
 
 
 



 

PRÍLOHA P II. : HORIZONTÁLNA ANALÝZA SPOLOČNOSTI 

VICTORIAS, S.R.O. 

Položka 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

AKTÍVA 457 460 950 315 936 478 107,74% -1,46% 

Neobežný majetok 263 769 513 484 752 431 94,67% 46,53% 

DHM 263 769 513 485 754 170 94,67% 46,87% 

DNM 0 0 0 0,00% 0,00% 

DFM 0 0 0 0,00% 0,00% 

OBEŽNÉ AKTÍVA 193 000 238 429 181 617 23,54% -23,83% 

ZÁSOBY 49 085 49 008 60 894 -0,16% 24,25% 

POHĽADÁVKY       0,00% 0,00% 

 - krátkodobé 57 282 129 842 105 146 126,67% -19,02% 

 - dlhodobé -2 243 0 0 -100,00% 0,00% 

KFM 0 0 0 0,00% 0,00% 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY 88 876 59 579 15 577 -32,96% -73,85% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 691 691 691 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 

Položka 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

PASÍVA 457 460 752 605 936 478 64,52% 24,43% 

Vlastné imanie 23 979 30 852 25 174 28,66% -18,40% 

Základné imanie 6 639 6 639 6 639 0,00% 0,00% 

Kapitálové fondy 123 763 123 763 123 763 0,00% 0,00% 

VH min. ob. -111 413 -106 570 -96 817 -4,35% -9,15% 

VH bež. Ob. 4 842 10 219 -8 559 111,05% -183,76% 

ZÁVÄZKY 433 481 718 406 911 304 65,73% 26,85% 

Rezervy 93 586 164 586 19 586 75,87% -88,10% 

 - krátkodobé 586 586 586 0,00% 0,00% 

 - dlhodobé 93 000 164 000 19 000 76,34% -88,41% 

Dlhodobé záväzky 53 955 109 956 260 445 103,79% 136,86% 

Krátkodobé záväzky 273 035 433 050 616 716 58,61% 42,41% 

 - k úverovým inštitúciám 12 905 10 814 14 557 -16,20% 34,61% 

 - z obchodných vzťahov 229 404 282 452 329 514 23,12% 16,66% 

 - ostatné 282 19 729 28 427 6896,10% 44,09% 

časové rozlíšenie pasív 0 0 0 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
 



 

PRÍLOHA P III. : VERTIKÁLNA ANALÝZA SPOLOČNOSTI 

VICTORIAS, S.R.O. 

Položka 2016 2017 2018 

AKTÍVA 100% 100% 100% 

Nedobežný majetok 57,66% 54,03% 80,35% 

DHM 57,66% 54,03% 80,53% 

DNM 0,00% 0,00% 0,00% 

DFM 0,00% 0,00% 0,00% 

OBEŽNÉ AKTÍVA 42,19% 25,09% 19,39% 

ZÁSOBY 10,73% 5,16% 6,50% 

POHĽADÁVKY       

 - krátkodobé 12,52% 13,66% 11,23% 

 - dlhodobé -0,49% 0,00% 0,00% 

KFM 0,00% 0,00% 0,00% 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY 19,43% 6,27% 1,66% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV 0,15% 0,07% 0,07% 

        

        

Položka 2016 2017 2018 

PASÍVA 100% 100% 100% 

Vlastné imanie 5,24% 4,10% 2,69% 

Základné imanie 1,45% 0,88% 0,71% 

Kapitálové fondy 27,05% 16,44% 13,22% 

VH min. ob. -24,35% -14,16% -10,34% 

VH bež. Ob. 1,06% 1,36% -0,91% 

ZVÁVӒZKY 94,76% 95,46% 97,31% 

rezervy 20,46% 21,87% 2,09% 

 - krátkodobé 0,13% 0,08% 0,06% 

 - dlhodobé 20,33% 21,79% 2,03% 

Dlhodobé záväzky 11,79% 14,61% 27,81% 

Krátkodobé záväzky 59,68% 57,54% 65,85% 

 - k úverovým inštitúciám 2,82% 1,44% 1,55% 

 - z obchodných vzťahov 50,15% 37,53% 35,19% 

 - ostatné 0,06% 2,62% 3,04% 

časové rozlíšenie pasív 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA P IV. : VYBRANÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU 

A STRATY SPOLOČNOSTI VICTORIAS, S.R.O. 

 
Položka 2016 2017 2018 

tržby z predaja služieb 566 196 665 322 935 278

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 597 899 680 951 948 633

 - ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 31 286 14 979 10 855

 - tržby z predaja dlhodobého majetku 0 0 2 500

výnosy z finančnej činnosti spolu 16 2 72

kurzové zisky 16 2 1

ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 71

VÝNOSY 597 915 680 952 948 705

        

        

Položka 2016 2017 2018 

Náklady na hospodársku činnosť 584 382 645 086 911 606

 - spotreba materiálu a energie 201 591 259 574 426 596

 - služby 217 072 206 250 441 564

Aktivácia 0 0 0

Osobné náklady 70 477 78 376 97 124

Úprava hodnôt v hospodárskej oblasti 104 27 910 84 272

 - úprava hodnôt DM  104 27 910 84 272

Ostatné hospodárske náklady 94 213 72 259 -142 165

 - zostatková cena predaného DM 0 0 0

 - iné náklady v hospodárskej oblasti 94 213 72 259 -142 165

Nákladové úroky a podobné náklady 1 821 2 195 7 354

Ostatné finančné náklady 3 971 23 894 35 029

Daň z príjmov 2 880 2 881 3 274

NÁKLADY 590 193 671 199 953 990

   



 

PRÍLOHA P V. : ANALÝZA NÁKLADOV A VÝNOSOV 

SPOLOČNOSTI VICTORIAS, S.R.O. 

Položka 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

tržby z predaja služieb 94,70% 97,70% 98,58% 18% 41% 

ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 99,997% 100,000% 99,992% 14% 39% 

 - ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5,23% 2,20% 1,14% -52% -28% 

 - tržby z predaja dlhodobého majetku 0,00% 0,00% 0,26% 0% 2500% 

výnosy z finančnej činnosti spolu 0,00% 0,00% 0,01% -88% 3500% 

kurzové zisky 0,003% 0,000% 0,000% -88% -50% 

ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00% 0,00% 0,01% 0% 71% 

VÝNOSY 100% 100% 100% 14% 39% 

      

      
Položka 2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Náklady na hospodársku činnosť 99,02% 96,11% 95,56% 10,39% 41,32% 

 - spotreba materiálu a energie 34,16% 38,67% 44,72% 28,76% 64,34% 

 - služby 36,78% 30,73% 46,29% -4,99% 114,09% 

Aktivácia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Osobné náklady 11,94% 11,68% 10,18% 11,21% 23,92% 

Úprava hodnôt v hospodárskej oblasti 0,02% 4,16% 8,83% 26736,54% 201,94% 

 - úprava hodnôt DM  0,02% 4,16% 8,83% 26736,54% 201,94% 

Ostatné hospodárske náklady 15,96% 10,77% -14,90% -23,30% -296,74% 

 - zostatková cena predaného DM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 - iné náklady v hospodárskej oblasti 15,96% 10,77% -14,90% -23,30% -296,74% 

Nákladové úroky a podobné náklady 0,31% 0,33% 0,77% 20,54% 235,03% 

Ostatné finančné náklady 0,67% 3,56% 3,67% 501,71% 46,60% 

Daň z príjmov 0,49% 0,43% 0,34% 0,03% 13,64% 

NÁKLADY 100% 100% 100% 13,73% 42,13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA P VI. : ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI 

VICTORIAS, S.R.O. ZA VYBRANÉ OBODBIE 2016 - 2018 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

164831

211728

216873

263769

169800

627260

19958

19958

457460

336054

216873

263769433569

169800

433569

169800

36729027

1050

21008

380478

168750
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

32083

36729027

32084

32083
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

759

759

193000

118490

48977

4908549085

36729027

48218

48326

193000

-2243

-2243

48326

759

-2243
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

50398

57282

2022317330

-2243

78972

50398

36729027

83875

57282

-2243

-2243
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

78972

50398

36729027

4903

68846884

50398
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

23979 19137

6639 6639

2022317330

88876

691

88608

691

457460 336054

148 148

268

123763 123763

36729027

148 148

691

691

268

-12319

691

691

6639 6639

88876

-12119

88608

200
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

7977553955

137137

22355

5728338896

2022317330

4842 32311

316917433481

14922

36729027

59067 26756

-170480-170480

22355

-143724-111413
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

195179229404

586 586

2022317330

229404 195179

282 544

586 586

183599441

236556273035

22607 10385

93000

11301 12089

36729027

93000

12905



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

3850531286

2022317330

480777566196

3142055999

885813862

140616

521438597915

359804201591

597899 520409

36729027

417 1127

246194213

217072 78659

3781713517

70477 40418

925

104 1250

1250104

584382 482592



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

1821 1494

2022317330

19 66

16 1029

43441147950

102916

36729027

1821 1494

3971 4015

5811 5575
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2022317330

323114842

9602880

36729027

-5795 -4546

7722 33271

2880 960



Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

31

31

12 16

Pezinok 1

X2022317330

0601

033/6400704

12

VICTORIAS s.r.o.

12 17

17

OR - odd.Sro, vl.Œ.44233/B

KOLLÁROVA

049 41

161

X

18

90201

18

36729027

14

05

objednavky@cargo24.sk

1 17
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

211728

461444

263769

513485

197710

950315

19958

19958

752605

457460

263769

513485711195

197710

711195

197710

36729027

1050

21008

658104

196660
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

32083

36729027

32083

32083
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

759

759

238429

193000

49085

4900849008

36729027

48326

48249

238429

-2243

48249

759
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

129669

129842

2022317330

50398

129669

36729027

57282

129842

-2243
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2022317330

50398

129669

36729027

6884

173173

129669
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

34199 23979

6639 6639

2022317330

59579

691

59579

691

752605 457460

148 148

123763 123763

36729027

148 148

691

691

268

691

691

6639 6639

59579

88876

59579

88608
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

53955109956

137351

38896109605

2022317330

10219 4842

433481718406

36729027

14922

63910 59067

-170480-170480

-111413-106570
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

229404282452

586 586

2022317330

282452 229404

19729 282

586 586

94415344

273035433050

3148 22607

164000 93000

3772 11301

118605

36729027

93000164000

10814 12905



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

3128614979

2022317330

566196665322

5599943766

20000

1386213799

616811

597915680952

201591259115

680951 597899

36729027

650 417

9421372253

206250 217072

1351736330

78376 70477

925717

27910 104

10427910

644621 584382



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2195 1821

2022317330

24 19

2 16

147950200607

162

36729027

2195 1821

23894 3971

26113 5811
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2022317330

484210219

2880

36729027

-26111 -5795

10219 7722

2880
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_2

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto     2
Netto     3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predcházajúce
účtovné obdobie

1cba

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV Číslo

riadku

     7 5 2 4 3 1

    1 2 1 8 4 5 9

     2 8 1 9 8 1

     9 3 6 4 7 801SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

A.

     5 1 3 4 8 4

    1 0 3 6 1 5 1

     2 8 1 9 8 1

     7 5 4 1 7 002Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

A. I.

           

           

           

           03Dlhodobý nehmotný
majetok súčet
(r. 04 až r. 10)

I. 1.A.

           

           

           

           
Aktivované náklady 
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

           

           

           

           
Softvér
(013) - /073, 091A/ 05

3.

           

           

           

           
Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/ 06

4.

           

           

           

           
Goodwill
(015) - /075, 091A/ 07

5.

           

           

           

           
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079, 
07X, 091A/

08

6.

           

           

           

           
Obstarávaný 
dlhodobý nehmotný 
majetok
(041) - /093/

09

7.

           

           

           

           
Poskytnuté 
preddavky na 
dlhodobý nehmotný 
majetok
(051) - /095A/

10

A.II.

     5 1 3 4 8 4

    1 0 3 6 1 5 1

     2 8 1 9 8 1

     7 5 4 1 7 011Dlhodobý hmotný 
majetok
súčet (r. 12 až r. 20)

II. 1.A.

           

           

           

           
Pozemky
(031) - /092A/ 12

2.

      1 9 9 5 8

     1 4 1 0 0 8

       1 0 4 9

     1 3 9 9 5 9
Stavby
(021) - /081, 092A/ 13

3.

     4 6 1 4 4 3

     8 9 4 0 7 3

     2 8 0 9 3 2

     6 1 3 1 4 1
Samostatné hnuteľné
veci a súbory 
hnuteľných vecí
(022) - /082, 092A/

14
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_3

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto     2
Netto     3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predcházajúce
účtovné obdobie

1cba

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV Číslo

riadku

4.

           

           

           

           
Pestovateľské celky 
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

           

           

           

           
Základné stádo a 
ťažné zvieratá
(026) - /086,092A/

16

6.

           

           

           

           
Ostatný dlhodobý 
hmotný majetok
(029, 02X, 032) - 
/089, 08X, 092A/

17

7.

      3 2 0 8 3

       1 0 7 0

           

       1 0 7 0
Obstarávaný 
dlhodobý hmotný 
majetok
(042) - /094/

18

8.

           

           

           

           
Poskytnuté 
preddavky na 
dlhodobý hmotný 
majetok
(052) - /095A/

19

9.

           

           

           

           
Opravná položka k 
nadobudnutému 
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

A.III.

           

           

           

           21Dlhodobý finančný 
majetok
súčet (r. 22 až r. 32)

III. 1.A.

           

           

           

           22
Podielové cenné papiere 
a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A) - 
/096A/

2.

           

           

           

           23
Podielové cenné papiere 
a podiely s podielovou 
účasťou okrem v 
prepojených účtovných 
jednotkách
(062A) - /096A/

3.

           

           

           

           
Ostatné 
realizovateľné cenné 
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

           

           

           

           
Pôžičky prepojeným 
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

           

           

           

           26
Pôžičky v rámci 
podielovej účasti okrem 
prepojeným účtovným 
jednotkám
(066A) - /096A/

6.

           

           

           

           
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/ 27

7.

           

           

           

           
Dlhové cenné papiere
a ostatný dlhodobý 
finančný majetok
(065A, 069A,06XA) - 
/096A/

28
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_4

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto     2
Netto     3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predcházajúce
účtovné obdobie

1cba

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV Číslo

riadku

8.

           

           

           

           29
Pôžičky a ostatný 
dlhodobý finančný 
majetok so zostatkovou 
dobou splatnosti najviac 
jeden rok (066A, 067A, 
069A, 06XA) - /096A/

9.

           

           

           

           
Účty v bankách s 
dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 
(22XA)

30

10.

           

           

           

           
Obstarávaný 
dlhodobý finančný 
majetok
(043) - /096A/

31

11.

           

           

           

           
Poskytnuté 
preddavky na 
dlhodobý finančný 
majetok
(053) - /095A/

32

B.

     2 3 8 2 5 6

     1 8 1 6 1 7

           

     1 8 1 6 1 733Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 + 
r. 66 + r. 71

B. I.

      4 9 0 0 8

      6 0 8 9 4

           

      6 0 8 9 434Zásoby
súčet (r. 35 až r. 40)

I. 1.B.

        7 5 9

        7 5 9

           

        7 5 9
Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

2.

           

           

           

           
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 
výroby
(121, 122, 12X) - 
/192, 193, 19X/

36

3.

           

           

           

           
Výrobky
(123) - /194/ 37

4.

           

           

           

           
Zvieratá
(124) - /195/ 38

5.

           

           

           

           
Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

      4 8 2 4 9

      6 0 1 3 5

           

      6 0 1 3 5
Poskytnuté 
preddavky na zásoby
(314A) - /391A/

40

B.II.

           

           

           

           41Dlhodobé 
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46 až
r. 52)

B.II. 1.

           

           

           

           42Pohľadávky z 
obchodného styku 
súčet (r. 43 až r. 45)
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_5

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto     2
Netto     3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predcházajúce
účtovné obdobie

1cba

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV Číslo

riadku

1.a.

           

           

           

           43
Pohľadávky z 
obchodného styku voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/

1.b.

           

           

           

           44
Pohľ. z obch. styku v 
rámci podiel. účasti 
okrem pohľ. voči prep. 
účt. jednotkám (311A, 
312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - /391A/

1.c.

           

           

           

           
Ostatné pohľadávky z
obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA) 
-/391A/

45

2.

           

           

           

           
Čistá hodnota 
zákazky
(316A)

46

3.

           

           

           

           
Ostatné pohľadávky 
voči prepojeným 
účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/

47

4.

           

           

           

           48
Ostatné pohľadávky v 
rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám
(351A) - /391A/

5.

           

           

           

           49
Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom a 
združeniu
(354A, 355A, 358A, 
35XA) - /391A/

6.

           

           

           

           
Pohľadávky z 
derivátových operácií 
(373A, 376A)

50

7.

           

           

           

           
Iné pohľadávky 
(335A, 336A, 33XA, 
371A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/

51

8.

           

           

           

           
Odložená daňová 
pohľadávka
(481A)

52

B.III.

     1 2 9 6 6 9

     1 0 5 1 4 6

           

     1 0 5 1 4 653Krátkodobé 
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58 až
r. 65)

B.III. 1.

     1 2 9 6 6 9

      9 5 0 9 2

           

      9 5 0 9 254Pohľadávky z 
obchodného styku
súčet (r. 55 až r. 57)

1.a.

           

           

           

           55
Pohľadávky z 
obchodného styku voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/

1.b.

           

           

           

           56
Pohľ. z obch. styku v 
rámci podielovej účasti 
okrem pohľ. voči prep. 
účt. jednotkám (311A, 
312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - /391A/
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_6

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto     2
Netto     3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predcházajúce
účtovné obdobie

1cba

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV Číslo

riadku

1.c.

     1 2 9 6 6 9

      9 5 0 9 2

           

      9 5 0 9 2
Ostatné pohľadávky z
obchodného styku 
(311A, 312A, 313A, 
314A, 315A, 31XA) - 
/391A/

57

2.

           

           

           

           
Čistá hodnota 
zákazky
(316A)

58

3.

           

           

           

           
Ostatné pohľadávky 
voči prepojeným 
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

4.

           

           

           

           60
Ostatné pohľadávky v 
rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným 
jednotkám
(351A) - /391A/

5.

           

           

           

           61
Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom a 
združeniu (354A, 355A, 
358A, 35XA, 398A) - 
/391A/

6.

           

           

           

           
Sociálne poistenie
(336A) - /391A/ 62

7.

           

      1 0 0 5 4

           

      1 0 0 5 4
Daňové pohľadávky a
dotácie
(341, 342, 343, 345, 
346, 347) - /391A/

63

8.

           

           

           

           
Pohľadávky z 
derivátových operácií 
(373A, 376A)

64

9.

           

           

           

           
Iné pohľadávky 
(335A, 33XA, 371A, 
374A, 375A, 378A) - 
/391A/

65

B.IV.

           

           

           

           66Krátkodobý 
finančný majetok 
súčet (r. 67 až r. 70)

IV.1.B.

           

           

           

           67
Krátkodobý finančný 
majetok v prepojených 
účtovných jednotkách 
(251A, 253A, 256A, 
257A, 25XA) - /291A, 
29XA/

2.

           

           

           

           68
Krátkodobý fin. majetok 
bez krátkodobého fin. 
majetku v prep. účt. 
jednotkách (251A, 253A, 
256A, 257A, 25XA) - 
/291A, 29XA/

3.

           

           

           

           
Vlastné akcie a 
vlastné obchodné 
podiely
(252)

69

4.

           

           

           

           
Obstarávaný 
krátkodobý finančný 
majetok
(259, 314A) - /291A/

70
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_7

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto     2
Netto     3

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predcházajúce
účtovné obdobie

1cba

Ozna-
čenie STRANA AKTÍV Číslo

riadku

B.V.

      5 9 5 7 9

      1 5 5 7 7

           

      1 5 5 7 771Finančné účty
r. 72 + r. 73

V. 1.B.

      5 9 5 7 9

      1 5 5 2 2

           

      1 5 5 2 2
Peniaze
(211, 213, 21X) 72

2.

           

         5 5

           

         5 5
Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261) 73

C.

        6 9 1

        6 9 1

           

        6 9 174Časové rozlíšenie 
súčet (r. 75 až r. 78)

1.C.

           

           

           

           
Náklady budúcich 
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

2.

        6 9 1

        6 9 1

           

        6 9 1
Náklady budúcich 
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

           

           

           

           
Príjmy budúcich 
období dlhodobé
(385A)

77

4.

           

           

           

           
Príjmy budúcich 
období krátkodobé
(385A)

78

54cba

Bezprostredne predcházajúce účtovné
obdobieBežné účtovné obdobieSTRANA PASÍV Číslo

riadku
Ozna-
čenie

79 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141      9 3 6 4 7 8      7 5 2 4 3 1

80A.
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 
+ r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100       2 5 1 7 4       3 0 8 5 2

81I.A.
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

       6 6 3 9        6 6 3 9

82A. 1.I.
Základné imanie (411 alebo +/- 491)

       6 6 3 9        6 6 3 9

832.
Zmena základného imania +/- 419

                      

843.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)                       

85II.A.
Emisné ážio (412)

                      

86III.A.
Ostatné kapitálové fondy (413)

     1 2 3 7 6 3      1 2 3 7 6 3

87IV.A.
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

        1 4 8         1 4 8

88A. 1.IV.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 
(417A, 418, 421A, 422)         1 4 8         1 4 8

892.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely (417A, 421A)                       
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_8

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

54cba

Bezprostredne predcházajúce účtovné
obdobieBežné účtovné obdobieSTRANA PASÍV Číslo

riadku
Ozna-
čenie

90V.A.
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

                      

91A. 1.V.
Štatutárne fondy (423, 42X)

                      

922.
Ostatné fondy (427, 42X)

                      

93VI.A.
Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)                       

94A. 1.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov (+/- 414)                       

952.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 
(+/- 415)                       

963.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)                       

97VII.A.
Výsledok hospodárenia minulých rokov 
r. 98 + r. 99      - 9 6 8 1 7     - 1 0 6 5 7 1

98A. 1.VII.
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

      7 3 6 6 3       6 3 9 0 9

992.
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

    - 1 7 0 4 8 0     - 1 7 0 4 8 0

100VIIIA.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 
90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

      - 8 5 5 9        6 8 7 3

101B.
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r.
136 + r. 139 + r. 140      9 1 1 3 0 4      7 2 1 5 7 9

102I.B.
Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)      2 6 0 4 4 5      1 0 9 9 5 6

1031.I.B.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)                       

1041.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

                      

1051.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 475A, 476A)

                      

1061.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)                       

1072.
Čistá hodnota zákazky (316A)

                      

1083.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)       8 8 1 7 2            

1094.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(471A, 47XA)

                      

1105.
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

                      

1116.
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

                      

1127.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

                      

1138.
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

                      

1149.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)

        7 5 6         3 5 1

11510.
Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)      1 7 1 5 1 7      1 0 9 6 0 5

11611.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 
(373A, 377A)                       

11712.
Odložený daňový záväzok (481A)
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Súvaha
Úč POD 1 - 01

UZPODv14_9

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

54cba

Bezprostredne predcházajúce účtovné
obdobieBežné účtovné obdobieSTRANA PASÍV Číslo

riadku
Ozna-
čenie

118II.B.
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

      1 9 0 0 0      1 6 4 0 0 0

119B. 1.II.
Zákonné rezervy (451A)

                      

1202.
Ostatné rezervy (459A, 45XA)

      1 9 0 0 0      1 6 4 0 0 0

121III.B.
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

                      

122IV.B.
Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)      6 1 6 7 1 6      4 3 6 2 2 3

1231.IV.B.
Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)      3 2 9 5 1 4      2 8 3 0 1 0

1241.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

                      

1251.b.
Záväzky z obch. styku v rámci podiel. účasti okrem
záväzkov voči prep. účt. jedn. (321A, 322A, 324A, 
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

                      

1261.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 
476A, 478A, 47XA)

     3 2 9 5 1 4      2 8 3 0 1 0

1272.
Čistá hodnota zákazky (316A)

                      

1283.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                       

1294.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

                      

1305.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)      2 3 8 6 0 5      1 1 8 6 0 5

1316.
Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)        9 5 7 7        3 1 4 8

1327.
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

       6 7 4 0        3 7 7 2

1338.
Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)        3 8 5 3        7 9 5 9

1349.
Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)                       

13510.
Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)       2 8 4 2 7       1 9 7 2 9

136V.B.
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

        5 8 6         5 8 6

137B. 1.V.
Zákonné rezervy (323A, 451A)

                      

1382.
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

        5 8 6         5 8 6

139VI.B.
Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)       1 4 5 5 7       1 0 8 1 4

140VII.B.
Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)                       

141C.
Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)                       

142C. 1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)                       

1432.
Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)                       

1443.
Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)                       

1454.
Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)                       

MF SR č. 18009/2014 Strana 9



DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

UZPODv14_10

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Číslo
riadku

cb

Ozna-
čenie

a

Skutočnosť
bezprostredne predcházajúce účtovné

obdobie
21

bežné účtovné obdobieText

* 201
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

     6 8 0 9 5 2     9 4 8 7 0 5

** 202
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 203 až r. 209)      6 8 0 9 5 1     9 4 8 6 3 3

I. 203
Tržby z predaja tovaru (604, 607)

        6 5 0           

II. 204
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

                      

III. 205
Tržby z predaja služieb (602, 606)

     6 6 5 3 2 2     9 3 5 2 7 8

IV. 206
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 
(+/-) (účtová skupina 61)                       

V. 207
Aktivácia (účtová skupina 62)

                      

VI. 208
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, 
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 
642)

                  2 5 0 0

VII. 209
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)       1 4 9 7 9      1 0 8 5 5

** 210
Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 211 + r. 212 + r. 213 + r.214 + r. 215 + r. 220 + r.
221 + r. 224 + r. 225 + r. 226

     6 4 5 0 8 6     9 1 1 6 0 6

A. 211
Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru (504, 507)                       

B. 212
Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)      2 5 9 5 7 4     4 2 6 5 9 6

C. 213
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

                      

D. 214
Služby (účtová skupina 51)

     2 0 6 2 5 0     4 4 1 5 6 4

E. 215
Osobné náklady (r. 216 až r. 219)

      7 8 3 7 6      9 7 1 2 4

E. 1. 216
Mzdové náklady (521, 522)

      4 3 7 6 6      7 3 0 9 1

2. 217
Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva (523)       2 0 0 0 0           

3. 218
Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)       1 3 7 9 9      2 3 5 5 3

4. 219
Sociálne náklady (527, 528)

        8 1 1        4 8 0

F. 220
Dane a poplatky (účtová skupina 53)

        7 1 7       4 2 1 5

G. 221
Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 
majetku (r. 222 + r. 223)

      2 7 9 1 0      8 4 2 7 2

G. 1. 222
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku (551)       2 7 9 1 0      8 4 2 7 2

2. 223
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku
(+/-) (553)

                      

H. 224
Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu (541, 542)                       

I. 225
Opravné položky k pohľadávkam
(+/-) (547)                       

J. 226
Ostatné náklady na hospodárskou činnosť 
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)       7 2 2 5 9    - 1 4 2 1 6 5

*** 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti (+/-) (r. 202 - r. 210)       3 5 8 6 5      3 7 0 2 7
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

UZPODv14_11

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Číslo
riadku

cb

Ozna-
čenie

a

Skutočnosť
bezprostredne predcházajúce účtovné

obdobie
21

bežné účtovné obdobieText

* 228
Pridaná hodnota (r. 203 + r. 204 + r. 205 + r. 206 
+ r. 207) - (r. 211 + r. 212 + r. 213 + r. 214)      2 0 0 1 4 8      6 7 1 1 8

** 229
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 230 + r. 231
+ r. 235 + r. 239 + r. 242 + r. 243 + r. 244           2         7 2

VIII. 230
Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov (661)                       

IX. 231
Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
súčet (r. 232 až r. 234)                       

IX.1. 232
Výnosy z cenných papierov a podielov od 
prepojených účtovných jednotiek (665A)                       

2. 233
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej
účasti okrem výnosov prepojených účtovných 
jednotiek (665A)

                      

3. 234
Ostatné výnosy z cenných papierov a 
podielov (665A)                       

X. 235
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 236 až r. 238)                       

X. 1. 236
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)                       

2. 237
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v 
podielovej účasti okrem výnosov prepojených 
účtovných jednotiek (666A)

                      

3. 238
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného 
majetku (666A)                       

XI. 239
Výnosové úroky (r. 240 + r. 241)

                      

XI.1. 240
Výnosové úroky od prepojených účtovných 
jednotiek (662A)                       

2. 241
Ostatné výnosové úroky (662A)

                      

XII. 242
Kurzové zisky (663)

          2          1

XIII. 243
Výnosy z precenenia cenných papierov a 
výnosy z derivátových operácií (664, 667)                       

XIV. 244
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

                    7 1

** 245
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 246 + r. 
247 + r. 248 + r. 249 + r. 252 + r. 253 + r. 254       2 6 1 1 3      4 2 3 8 4

K. 246
Predané cenné papiere a podiely (561)

                      

L. 247
Náklady na krátkodobý finančný majetok 
(566)                       

M. 248
Opravné položky k finančnému majetku 
(+/-) (565)                       

N. 249
Nákladové úroky (r. 250 + r. 251)

       2 1 9 5       7 3 5 4

N. 1. 250
Nákladové úroky pre prepojené účtovné 
jednotky (562A)                       

2. 251
Ostatné nákladové úroky (562A)

       2 1 9 5       7 3 5 4

O. 252
Kurzové straty (563)

         2 4          1

P. 253
Náklady na precenenie cenných papierov a 
náklady na derivátové operácie (564, 567)                       

Q. 254
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)       2 3 8 9 4      3 5 0 2 9
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DIČ 2 0 2 2 3 1 7 3 3 0Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

UZPODv14_12

3 6 7 2 9 0 2 7IČO

Číslo
riadku

cb

Ozna-
čenie

a

Skutočnosť
bezprostredne predcházajúce účtovné

obdobie
21

bežné účtovné obdobieText

*** 255
Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti (+/-) (r. 229 - r. 245)      - 2 6 1 1 1     - 4 2 3 1 2

**** 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
pred zdanením (+/-) (r. 227 + r. 255)        9 7 5 4      - 5 2 8 5

R. 257
Daň z príjmov (r. 258 + r. 259)

       2 8 8 1       3 2 7 4

R. 1. 258
Daň z príjmov splatná (591, 595)

       2 8 8 1       3 2 7 4

2. 259
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

                      

S. 260
Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/- 596)                       

       6 8 7 3      - 8 5 5 9
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 256 - r. 257 - r. 260)

261****
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