
Finančná analýza podniku 
Finančnou analýzou zisťujeme súčastnú finančnú situáciu podniku aj jej budúci vývoj. Je to vzťah 
medzi zdrojmi a potrebami kapitálu (súvaha Majetok=Kapitál). Na finančnú situáciu pôsobí množstvo 
vonkajších a vnútorných faktorov.  
  
Vonkajšie faktory:  

• daňová, rozpočtová, cenová, colná a ďalšie politiky ekonomického centra štátu a obce  
• konkurenčná schopnosť významných konkurenčných podnikov  
• činnosť obchodných partnerov (dodávateľov a zákazníkov), najmä dodržiavanie vzájomných 

zmluvných vzťahov  

 Vnútorné faktory:  

• úroveň Top manažmentu podniku  
• organizácia zásobovania, výroby a predaja  
• vlastné finančné zdroje podniku a ich štruktúra  
• rozsah a finančná náročnosť podniku, investičnej činnosti a ďalšie  

Finančnou analýzou hodnotíme finančné výsledky z celej podnikateľskej činnosti. Tieto výsledky 
využíva Top manažment a na ich základe odporúča vedeniu podniku opatrenia  
  
Informácie pre finančnú analýzu získavame z dokumentov:  

1. zo súvahy - je zdroj informácií o stave finančnej situácie v určitom časovom okamihu. 
Vyjadruje momentálny stav majetku (A) a momentálny stav zdrojov jeho krytia (P). Pri FA 
pracujeme vždy s IM oceneným zostatkovou cenou  

2. z výkazu príjmov a výdavkov - výsledovka. Zobrazuje pohyb peňazí. Kladné toky - príjmy, 
záporné toky - výdavky. Výsledkom výkazu je schodok alebo prebytok peňažných 
prostriedkov za určité obdobie (CASH FLOW).  

3. z pohybu peňazí - CASH FLOW  

- tieto informácie tvoria podstatu účtovnej závierky  
  
FA slúži na:  

1. zistenie platobnej schopnosti podniku (likvidnosť, likvidita)  
2. rentabilita podniku  
3. obratovosť podniku  
4. zadĺženosť podniku  

Platobná schopnosť podniku - likvidnosť 

- je to schopnosť premeniť jednotlivé zložky majetku na peniaze z časového hľadiska tak, aby bol 
podnik v každom okamihu schopný uhrádzať svoje záväzky. Likviditou hodnotíme, aké má podnik 
predpoklady, aby v budúcnosti plnil svoje platobné záväzky.  
Príklad menej likvidného majetku - zastaralé budovy, stroje a viac likvidného majetku - cenné papiere, 
zásoby. Z príkladov vyplýva, že z časového hľadiska majú jednotlivé zložky majetku podniku rôzny 
stupeň likvidity. Tento sa využíva na vytváranie ukazovateľov.  
  



Likvidita 1. stupňa /okamžitá likvidita/:  
- sú to najlikvidnejšie aktíva (peniaze v pokladnici, ceniny, peniaze na účte, krátkodobé cenné papiere 
– obchodovateľné CP    
  

 
  
- ak sa likvidita 1. stupňa:  
= 1, podnik dokáže v každom časovom okamihu uhrádzať krátkodobé záväzky  
> 1, podnik má voľné peňažné prostriedky (má okamihový stupeň likvidity)  
 údaje môžu byť vyjadrené aj v %  
Likvidita 2. stupňa /bežná likvidita/:  
  

2. supeň = najlikvidnejšie aktíva + splatné pohľadávky           
       krátkodobé záväzky 
 
 splatné pohľadávky = krátkodobé pohľadávky –pohľadávky po lehote splatnosti. Ukazovateľ má byť 
v rozmedzí o 1-1,5 
- v čitateli pribudli pohľadávky voči zákazníkom, tieto však musíme byť schopní zaplatiť do troch 
mesiacov. Je to tzv. pohotový ukazovateľ likvidity. Znamená to, že ak je podnik v 2. stupni likvidity, 
môže byť v okamihu platobne neschopný, ale v priebehu troch mesiacov môže byť platobne schopný.  
  
Likvidita 3. stupňa /celková likvidita/:  
  

 
  
                       3. stupeň = Obežný majetok     
                                          krátkodobé záväzky 
- tretí stupeň likvidity sa tiež nazýva všeobecný stupeň likvidity.  
- tento ukazovateľ má v čitateli i zásoby, ktorých premena na peniaze je dlhšia ako tri mesiace. Za 
prijateľnú hodnotu tohto ukazovateľa sa považuje hodnota = 2. Je to podiel obežných aktív a 
krátkodobých záväzkov. Čím je jeho hodnota vyššia, tým viac rastie platobná schopnosť podniku i 
keď s určitým časovým posunom.  
- tento ukazovateľ sa nazýva všeobecný ukazovateľ likvidity. Podnik s väčším podielom pohotových 
peňazí je likvidnejší ako podnik s väčším podielom zásob.  
  
Stupeň zadĺženosti  
Zadĺženosť podniku:  
- analyzuje sa pomocou ukazovateľov, ktoré vypovedajú o dlhoch podniku, o schopnosti podniku 
pokryť úroky dosahovaným ziskom, o podiely dlhov a vlastného kapitálu,...  
  

ukazovateľ zadĺženosti – veriteľského rizika = cudzie zdroje      x100   
     majetok spolu 

 
Ak ukazovateľ zadĺženosti dosahuje výšku do 30% táto zadĺženosť sa obvykle pokladá za nízku, od 
31-50% za strednú, od 51-70% za vysokú a nad 70% za rizikovú.  
 
 
Stupeň dlhodobej zadĺženosti: 



 
  
Stupeň krátkodobej zadĺženosti: 

 
- Stupeň dlhodobej a krátkodobej zadĺženosti sú doplnkové informácie  
  
Ukazovateľ samofinančovania - finančnej samostatnosti:  

 
- tento ukazovateľ hovorí o percentuálnom podiele vlastného kapitálu na celkovom kapitále. Rast 
ukazovateľa hovorí o poklese zadĺženosti. Veritelia najmä banky analyzujú hlavne tento ukazovateľ, 
akceptujú jeho hodnotu, ak nepoklesne pod 50%  
  
O schopnosti podniku pravidelne platiť úroky vypovedajú nasledovné ukazovatele:  
 
Ukazovateľ úrokového zadĺženia: 

 
- tento ukazovateľ vypovedá o tom, akú časť vytvoreného zisku pred zdanením odčerpáva podniku 
platenie úrokov. Veritelia alebo banky vyžadujú, aby bol tento ukazovateľ menší ako 100%  
  
Ukazovateľ úrokového krytia:  

 
- ukazovateľ úrokového krytia vypovedá o percentuálnom krytí úrokov ziskom. Najlepšie je keď je 
ukazovateľ čo najvyšší. Do čitateľa sa zadáva zisk pred zdanením. 
  

Obratovosť kapitálu  

- analyzuje sa pomocou ukazovateľov:  
Ukazovatele viažúce sa na neobežný majetok 
 

Obrat neobežného majetku = ročné výnosy : neobežný majetok 
 
Ukazovateľ udáva, koľkokrát za rok sa obráti neobežný majetok podniku. 
  
 
Doba obratu neobežnéo majetku – viazanosť neobežného majetku 
 

DONM = neobežný majetok 
               ročné výnosy/365 

 
ukazovateľ udáva čas, za ktorý sa neobežný majetok obráti pri vzniku výnosov v uvedenej ročnej 
sume. 
 
Ukazovatele viažúce sa na zásoby 



Obrat zásob /OZ/ = ročné výnosy      
                                          priemerný stav zásob 

ukazovateľ udáva, koľkokrát sa obrátia zásoby ako celok za rok. Priemerný stav zásob sa vypočíta ako 
ZZ+ KZ zásob/2 
 

doba obratu zásob = priemerný stav zásob 
                            ročné výnosy/365 

 
ukazovateľ udáva čas, za ktorý sa zásoby obrátia pri vzniku ročných výnosov v danej 
výške. 
Ukazovatele obratovosti majú byť čo najvyššie čísla, pretože predstavujú tým dokonalejšie 
využívanie kapitálu.  
 
Ukazovatele viažúce sa na pohľadávky 
 

Obrat pohľadávok = ročné tržby 
                                                                 priemerný stav pohľadávok 

 
 Ukazovateľ udáva ako rýchlo sa pohľadávky transformujú na peniaze. Do tržieb sa započítavajú tržby 
z predaja tovaru, výrobkov a služieb. 
 

Doba obratu pohľadávok = priemerný stav pohľadávok 
                          ročné tržby/365 

Ukazovateľ udáva, ako dlho sa majetok podniku v priemere za rok vyskytuje vo forme pohľadávok, 
resp. stanovuje priemerný počet dní, počas ktorých odberatelia zostávajú podniku dlžní 

Rentabilita podniku  
Základným zdrojom na analýzu rentability je výkaz príjmov a výdavkov a súvaha. 
Porovnávame zisk s tržbami, zisk s vlastným kapitálom a cudzím kapitálom  
Rentabilita celkového kapitálu:  
 

RCK =    účtovný zisk          x 100 
                                                                      celkový kapitál     
 
Účtovný zisk je vlastne zisk po zdanení. 
Celkový kapitál = v účtovníckej terminológii pasíva, vo vzorci je možné použiť aj aktíva, 
pretože platí súvahová rovnováha A=P  
Ukazovateľ poskytujte informácie ako efektívne podnik využíva svoje zdroje. Čím je 
ukazovateľ vyšší, tým je priaznivejší. 
 
Rentabilita vlastného kapitálu:  

 
- vypovedá o návratnosti vlastného kapitálu prostredníctvom zisku  
  
 
 
Rentabilita tržieb:  



 
- rentabilita tržieb hodnotí výnosnosť tržieb. Vypovedá o zhodnocovaní uloženého kapitálu do 
podniku.  
  
Rentabilita výnosov – ziskovosť 

RV =  účtovný zisk   * 100 
                                                                       výnosy 

ukazovatele nepriamo odrážajú úsporu nákladov a vyjadrujú rast hospodárskej aktivity. Príčinou 
nepriaznivej úrovne týchto ukazovateľov môže byť malý objem výnosov, resp.tržieb alebo 
neprimerane vysoké náklady. 

 
Rentabilita nákladov a nákladovosť 
     

RN = účtovný zisk    * 100 
                                                                      náklady 
 
 

nákladovosť = náklady/výnosy 

 

Stručné zhrnutie 

Likvidita - je schopnosť premeniť jednotlivé zložky majetku na peniaze tak, aby bol podniku 
schopný uhrádzať záväzky.  
Zadĺženosť - analyzuje sa pomocou stupňov zadĺženosti, ukazovateľov finančnej zadĺženosti 
a úrokového zaťaženia.  
Obratovosť podniku - analyzuje sa pomocou ukazovateľov, ktoré hodnotia využívanie 
kapitálu.  
Rentabilita podniku - vypovedá o návratnosti vloženého kapitálu podniku.  
 
___________________________________________________ 
 

Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť vložených prostriedkov do podnikania. Hodnotia tak 
celkovú efektivitu podniku, tzn. čím je ukazovateľ vyšší, tým lepšie pre podnikateľa. Podklady sa 
získavajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Vychádzajú väčšinou z podielu, kde čitateľ tvorí 
položka, pri ktorej chce podnikateľ zistiť jej ziskovosť (predovšetkým čistý zisk po zdanení a 
odpočítaní úrokov) a v menovateli je kapitál či tržby. 
  

• Rentabilita vlastného kapitálu (roe) = čistý zisk/vlastný kapitál x 100 
Interpretácia: Z jednej vloženej koruny do podnikania získa podnikateľ x % zisku. Ukazovateľ by mal 
byť vyšší ako úroková miera bezrizikových cenných papierov (napríklad cenné papiere garantované 



štátom). 
  

• Rentabilita aktiv (roa) = čistý zisk/aktíva x 100 
Interpretácia: Vyjadruje mieru zhodnotenia aktív spoločnosti financovanými vlastnými či cudzími 
zdrojmi. 
  

• Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu (ROCE) = [EBIT/ vlastný kapitál + dlhodobé 
záväzky)] x 100 
Interpretácia: Vyjadruje mieru zhodnotenia aktív spoločnosti financovanými vlastnými či cudzími 
zdrojmi. 
EBIT - zisk pred zdanením a pred úrokmi (t.j. prevádzkový hospodársky výsledok) 
  

• Rentabilita tržieb (ROS) = (čistý zisk/tržby) x 100 
Interpretácia: Z jednej koruny tržieb podnikateľ získa x % zisku 
  

• Rentabilita nákladov (ROC) = (čistý zisk/náklady) x 100 
Interpretácia: Z jednej vynaloženej koruny má podnikateľ x % zisku 
Poznámka: Namiesto čistého zisku je možné použiť ukazovateľ EAT, tj. čistý zisk navýšený o zdanené 
úroky. Ten vypovedá nielen o ziskovosti vložených prostriedkov, ale tiež cudzieho kapitálu. Je 
vhodnejšie ho používať pri porovnavaní s podnikmi, ktoré majú odlišnú daňovú a úrokovú záťaž. 

 


