
Finančná analýza a finančné plánovanie 

1. Postavenie finančno-ekonomickej analýzy v riadení podniku (pojem a charakteristika 
členenie podnikových analýz, funkcie, zásady pri ich vykonávaní, všeobecný postup pri 
vykonávaní analýz, finančné a ekonomické ukazovatele, jeho charakteristika, členenie, 
sústava ukazovateľov).  

2. Metódy kvantifikácie vplyvu zmien analytických ukazovateľov na zmenu syntetického 
ukazovateľa pri aditívnej väzbe a multiplikatívne väzbe. 

3. Kvantifikácia vplyvu mien faktorov determinujúcich zmenu syntetického ukazovateľa 
v pyramídovej sústave ukazovateľov. (popis pyramídovej sústavy ukazovateľov, 
všeobecný postup pri kvantifikácii vplyvu zmien determinantov, konkrétne 
pyramídového rozkladu rentability celkového kapitálu.  

4. Definujte pojem finančná analýza podniku, na čo slúži, oblasti fin. analýzy, postup pri 
vykonávaní finančnej analýzy. 

5. Zdroje informácií pre finančnú analýzu. Analýza súvahy podniku (horizontálna 
a vertikálna analýza, majetková a kapitálová štruktúra, zlaté bilančné pravidlo).  

6. Hodnotenie krátkodobej, dlhodobej likvidity a aktivity podniku.  
7. Analýza peňažných tokov podniku – metódy a formy zostavovania výkazu peňažných 

tokov. Ukazovatele cash flow a ich hodnotenie.    
8. Analýza výsledku hospodárenia podniku – štruktúra výsledku hospodárenia, analýza 

tvorby a použitia výsledku hospodárenia, analýza nulového bodu. 
9. Metódy a modely predikcie finančného stavu podniku.  
10. Hodnotenie zadlženosti podniku, ukazovatele trhovej hodnoty.    
11. Hodnotenie rentability podniku. Vzťah medzi úrokovou mierou a rentabilitou vlastného 

kapitálu, daňový štít, vplyv ukazovateľov rentability na platobnú schopnosť podniku. 
12. Vzťahy medzi ukazovateľmi finančnej analýzy - Du Pontove rovnice, pyramídové 

sústavy ukazovateľov – vlastného imania, produktivity práce, likvidity.   
13. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti transformácie vstupov na výstupy. 
14. Moderné metódy hodnotenia finančnej výkonnosti podniku. 
15. Finančný plán ako súčasť komplexného plánu podniku, jeho funkcie a postavenie 

v komplexnom pláne podniku. Tvorba finančného plánu – stanovenie cieľov, základná 
stratégia, finančného plánu – projekty. 

16. Členenie plánov z pohľadu časovej dimenzie plánovacej činnosti. Metódy a modely 
tvorby finančného plánu. 

17. Metódy a modely plánovania optimálnej kapitálovej štruktúry. 
18. Postup tvorby finančného plánu súvahy a výsledovky metódou percentuálneho podielu na 

tržbách, metódou denných predajov, metódou pomerových ukazovateľov. 
19. Plánovanie cash flow. Štruktúra a obsah plánu cash flow. Vzťah plánu cash flow k plánu 

výsledovky  a súvahy. 
20. Kontrola finančného plánu – hodnotenie jeho úrovne a kvality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


