EKONOMIKA PODNIKU
1. Podnik a podnikanie v trhovej ekonomiky. Životný cyklus podniku, charakteristické
znaky jednotlivých fáz životného cyklu podniku, dôležité rozhodnutia v jednotlivých
fázach.
2. Podnikateľský zámer a podnikateľský rozpočet: charakteristika, ciele, formy
podnikateľského zámeru, ukazovatele efektívnosti ako súčasť podnikateľského
rozpočtu.
3. Typológia podnikov (druhy podnikov podľa jednotlivých kritérií), právne formy
podnikov.
4. Dlhodobý majetok podniku: pojem, klasifikácia, oceňovanie. Účtovanie o dlhodobom
majetku účtovnej jednotky. Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku
podniku: metódy odpisovania, daňové, účtovné a kalkulačné odpisy.
5. Krátkodobý majetok podniku: štruktúra, kolobeh, ukazovatele využitia,
normovanie, normatívy. Zásoby a ich zobrazenie v podvojnom účtovníctve. Spôsoby
účtovania zásob.
6. Pracovná sila: normovanie práce, formy miezd, produktivita práce.
7. Náklady podniku: charakteristika a časové a vecné rozlíšenie nákladov výnosov,
príjmov a výdavkov. Klasifikácia nákladov: druhové členenie a kalkulačné členenie.
Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve podnikateľov.
8.

Výsledkové účty. Spôsob zisťovania a štruktúra výsledku hospodárenia. Väzba
medzi súvahou a účtom ziskov a strát.

9. Majetková a kapitálová štruktúra podniku: charakteristika majetku, kapitálu, ich
štruktúra. Optimálna kapitálová štruktúra.
10. Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia: charakteristika výnosov, príjmov,
výdavkov, nákladov a zisku. Úrovne zisku (EAT, EBT, EBIT, EBITDA) a analýza
zisku. Peňažné toky (cash flow), dôvody zostavovania, metódy a algoritmus.
11. Stredné hodnoty a miery variability a ich význam pre ekonomickú analýzu.
12. Pomerné čísla a ich uplatnenie pri porovnávaní ekonomických ukazovateľov.
13. Časové rady – druhy, trend, dekompozícia časových radov a jej význam pre analýzu
časových radov. Sezónne indexy.
14. Okolie podniku, väzby podniku na okolie, úloha podniku pri budovaní vzťahov
s okolím. Výrobné činitele podniku, charakteristika, klasifikácia, úloha
v transformačnom procese.
15. Klasifikácia nákladov podľa ich závislosti od objemu produkcie, grafické vyjadrenie
priebehu uvedených nákladov, kritický bod rentability, analýza kritického bodu
rentability.
16. Sústava jednoduchého účtovníctva - podstata, charakter účtovných zápisov, účtovné
knihy, výstupy. Subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.
17. Predmet a funkcie účtovníctva - účtovná jednotka, používatelia účtovných
informácií, riadne a mimoriadne účtovné obdobie. Regulácia a harmonizácia
účtovníctva. Najdôležitejšie účtovné zásady uplatňované v SR.

18. Charakteristika a štruktúra účtovných sústav. Jednookruhový a dvojokruhový
systém účtovníctva. Účtovná uzávierka a účtovná závierka. Konsolidovaná účtovná
závierka.
19. Súvaha – princíp, formy a typy. Súvaha v pohybe. Hospodárske operácie a účtovné
operácie. Rozloženie súvahy na účty. Začiatočný a konečný účet súvahový.
20. Bilančný princíp - štruktúra majetku v podvojnom účtovníctve podnikateľov.
Charakteristika aktív a pasív z pohľadu účtovníctva. Zisťovanie stavu majetku a
záväzkov, inventúra a inventarizácia.
21. Princíp podvojnosti. Účet - forma a typy účtov. Formálne pravidlá vykonávania
zápisov na účtoch. Účtovný prípad. Algoritmus účtovania. Účtovný doklad - účtovný
predpis - účtovný zápis - účtovné knihy.
22. Typy účtových osnov používaných v SR. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov.
Syntetická a analytická účtovná evidencia. Účtový rozvrh.
23. Finančný trh – funkcie, znaky, charakteristika a klasifikácia. Nástroje finančného
trhu, magický trojuholník (výnos, riziko likvidita), technická, psychologická
a fundamentálna analýza cenných papierov
24. Dlhopisy, definícia, náležitosti a klasifikácia, splatnosť, výnosnosť (nominálny a
bežný výnos, výnos do doby splatnosti výnos do doby výpovede), ohodnocovanie
(večná renta, dlhopis s nulovým kupónom, dlhopis s konštantným kupónom),
durácia, vlastnosti durácie. Účtovanie nákupu a predaja dlhopisov.
25. Akcie, definícia, náležitosti a klasifikácia, bilančné modely, dividendové diskontné
modely, P/E modely, modely Cash Flow, P/S modely. Účtovanie nákupu a predaja
akcií.
26. Deriváty – charakteristika
charakteristika, klasifikácia.

a klasifikácia,

Forwardy,

Futures

a

Swapy

27. Opcie – charakteristika, klasifikácia, Faktory ovplyvňujúce opčnú prémiu, časová
a vnútorná hodnota opcie, Black-Scholesov model bez dividendy, Black-ScholesovMertonov model s kontinuálnou dividendou, Greeks.
28. Finančná politika podniku – daňová, úverová a dlhová, dividendová atď. Bilančná
politika podniku.
29. Zdroje a formy financovania podniku - klasifikácia zdrojov financovania,
reinvestovanie zisku, protihodnota odpisov, emisia akcií, rizikový kapitál.
30. Zdroje a formy financovania podniku – emisia dlhopisov, úvery, lízing, model čistej
výhody lízingu, metóda diskontovaných výdavkov na lízing a úver.

