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Manažérske účtovníctvo
Úvod
Všetky organizácie potrebujú riadiť svoje náklady. Malé či veľké organizácie, verejné
alebo súkromné, tie, ktoré poskytujú služby alebo sa zaoberajú predajom –
informácie a poznatky spojené s nákladmi a ich riadením sú podstatné pre tvorbu
rozhodnutí a úspech každej organizácie.
Tento manuál je zameraný na poskytnutie vedomostí a zručností, ktoré moderný
finančný manažér potrebuje na úspešné riadenie nákladov vlastnej organizácie.
Výzvou je ich uplatnenie pri plánovaní a kontrole využívania zdrojov pre
dosahovanie cieľov organizácie. Organizácie tak môže tvoriť plány na dosahovanie
cieľov (môžeme ich nazývať rozpočtovanie), monitorovať aktuálne zdroje voči
rozpočtovaným (čo zas pre zjednodušenie môžeme nazvať nákladovosť), a robiť
korekcie kde je to potrebné (čo je úlohou riadenia). Manuál sa zameriava na náklady
a techniky s nimi spojené (predovšetkým v kapitole 1 až 7) a následne zvažuje
otázky rozpočtovania a kontroly (predovšetkým v kapitole 8 až 12). Pomerne
odborná časť o predvídaní nákladov je obsahom kapitoly 13.
Náčrt jednotlivých kapitol
Kapitola 1 je východisková, rozoberá a vysvetľuje úlohu rôznych typov účtov.
Kapitola 2 vysvetľuje rôzne spôsoby klasifikácie nákladov a uvádza tiež definíciu
správania sa nákladov. Je to dôležité predovšetkým keď sa snažíme plánovať a robiť
rozhodnutia. Poznanie ako sa budú náklady meniť je pre každého finančného
manažéra a účtovníka základná.
Nasledujúcich päť kapitol (3 až 7) sa zaoberá predovšetkým nákladmi a technikami
tvorby nákladov - costing techniques. Kapitola 3 a 4 sú zamerané na dva dôležité
prvky nákladov – prevádzkové náklady - overheads a materiál. Kapitola 5, 6 a 7
skúmajú rôzne prístupy k tvorbe nákladov, ktoré sú za určitých okolností potrebné.
Kapitola 8 je určitým mostom medzi prvou časťou o nákladoch a ich tvorbe a druhou
časťou o kontrole rozpočtom. Témou je Tvorba nákladov na základe konkrétnej
činnosti. Hoci sa zameriavame na najmä na náklady, vedomosti o príčinách rastu
nákladov budú viesť k rozhodnutiam súvisiacim s plánovaním a rozpočtovaním na
základe väčšej istoty o konečných výsledkoch.
Nasledujúce štyri kapitoly (9 až12) sa venujú témam prípravy rozpočtu a kontrole
vrátane špecifických problémov pri nedostatku zdrojov. Záverečná kapitola 13 sa
vracia k téme tvorby nákladov cez využitie štatistických a matematických metód,
ktoré môžu byť pre stanovovanie nákladov potrebné.
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Kapitola 1
Povaha a prostredie manažérskeho účtovníctva

1.1 FUNKCIE NÁKLADOVÉHO A MANAŽÉRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA
CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• vysvetliť ciele informácií nákladového a manažérskeho účtovníctva,
• popísať rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom
a ich vzťah,
• vysvetliť význam nefinančných informácií v rozhodovacom procese,
• definovať Manažérsky informačný systém,
• popísať štádiá rozhodovacieho procesu,
• vysvetliť úlohu finančného manažéra v procese riadenia.
1.1.1 CIELE INFORMÁCIÍ NÁKLADOVÉHO A MANAŽÉRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA
V prvom rade si musíte byť vedomí rozdielu medzi nákladovým a manažérskym
účtovníctvom, ktorý je v teórii často praktizovaný, ale v praxi opomínaný.
Nákladové účtovníctvo je súčasťou manažérskeho účtovníctva a môžeme ho
definovať nasledovne:
proces zhromažďovania nákladov s cieľom určenia celkových nákladov na určitú
aktivitu, buď výrobu artiklu, poskytovanie služby alebo vykonávanie funkcie.
Manažérske účtovníctvo môžeme definovať nasledovne:
poskytovanie adekvátnych informácií ľuďom v organizácii, ktoré pomôžu pri
rozhodovaní, plánovaní, kontrole a organizácii. Uľahčuje tiež komunikáciu, keďže
nákladové účtovníctvo je bežne základom manažérskeho informačného systém.
Nákladové a manažérske účtovníctvo sú úzko prepojené v tom, že nákladové
účtovníctvo poskytuje databanku pre finančného manažéra.
Nákladové účtovníctvo má niekoľko využití. Používame ho na:
(a) stanovenie nákladov na vyprodukované výrobky alebo poskytnuté služby
alebo na stanovenie ziskovosti alebo predajnej ceny výrobku,
(b) umožnenie stanovenia hodnoty zásob na konci účtovného obdobia,
(c) pomoc pri rozhodovacom procese,
(d) prípravu rozpočtov a ich kontrolu prostredníctvom porovnania skutočných
rozpočtovaných nákladov,
(e) poskytovanie ostatných požadovaných relevantných informácií o nákladoch
pre manažment.
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CVIČENIE 1.1.1
Na chvíľu sa zastavte a porozmýšľajte o dvoch nedávnych udalostiach v práci, kde
sa využívalo nákladové účtovníctvo. Zhodujú sa tieto dôvody s niektorým z bodov
(a) až (e) vyššie? Bolo vašim cieľom stanoviť náklady pre určitú službu alebo
výrobok? Alebo ste využívali informácie o nákladoch, aby Vám pomohli pri
rozhodovacom procese, napríklad pri finančnom plánovaní alebo pri chápaní
odlišností v rozpočte?
1.1.2
POROVNANIE A ROZDIELY MEDZI FINANČNÝM ÚČTOVNÍCTVOM
A MANAŽÉRSKYM ÚČTOVNÍCTVOM
V časti 1.1 ste videli, že hlavným cieľom manažérskeho účtovníctva je poskytovanie
adekvátnych informácií, zvyčajne manažérom. Manažérske účtovníctvo sa týka
poskytovania informácií v rámci organizácie, vo forme, ktorá je vhodná pre danú
informáciu a spôsobom, ktorý je hodnotný ako aj zrozumiteľný pre prijímateľa. Pre
manažérsky informačný systém neexistujú žiadne stanovené právne požiadavky ani
formát. Takéto informácie môžu byť založené na historických a/alebo budúcich
nákladoch a v mnohých prípadoch zahŕňajú nepeňažné položky ako kilogramy,
pracovná doba alebo strojové hodiny.
Finančné účtovníctvo sa týka poskytovania informácií stranám mimo organizácie.
Tieto strany zahŕňajú akcionárov, vládne orgány (napríklad, daňové úrady),
bankárov, možno odbory a/alebo zamestnancov, či širokú verejnosť. Finančné
výkazy sú dokladom finančného výkonu uplynulého obdobia a zákon požaduje, aby
boli v súlade s medzinárodnými účtovnými normami a majú predpísaný formát.
Finančné účty svedčia o aktivitách celej spoločnosti (hoci niektoré segmentálne
analýzy môžu byť tiež vypracované). Prakticky všetky informácie majú peňažnú
povahu.
Hlavný rozdiel medzi finančným a manažérskym účtovníctvom môže byť v krátkosti
zhrnutý nasledovne:Finančné účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo

1. Právne požadované.

1. Žiadne právne požiadavky.

2. Stanovený formát.

2. Formát záleží od voľby manažmentu.

3. Vykazuje výsledky celej
spoločnosti/organizácie

3. Vykazuje výsledky určitého výrobku,
služby alebo aktivity

4. V peňažnej hodnote.

4. Zahŕňa nepeňažné položky.

5. Historické údaje ( aj pohľad späť).

5. Historický pohľad aj pohľad dopredu
(mechanizmus plánovania).

6. Poskytuje sa partnerom mimo firmy.

6. Distribuovaný interne, zvyčajne na
základe potreby manažmentu vedieť
viac.

7. Vykazuje sa ročne.

7. Zvyčajne častejšie podávanie správ.
(často mesačne)

Predtým, ako budete pokračovať v tejto lekcii, mali by ste si byť plne vedomí týchto
rozdielov.
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CVIČENIE 1.1.2
Ak nie ste na top manažérskej pozícii, obstarajte si kópiu jednej informácie
z finančného účtovníctva (napr. ročné vyúčtovanie) a jednej z manažérskeho
účtovníctva. Porovnajte formát a hodnotu každej z týchto informácií pre čitateľa.
Ak nemáte tieto účtovné informácie k dispozícii v práci, získajte ročné vyúčtovanie
akéhokoľvek klubu alebo organizácie, ku ktorej patríte alebo požiadajte dôležitú
organizáciu/inštitúciu verejnej správy o kópiu jeho ročných vyúčtovaní/ANNUAL
ACCOUNTS.
1.1.3. VÝZNAM NEFINANČNÝCH INFORMÁCIÍ
Manažéri využívajú pri rozhodovacom procese ako finančné, tak aj nefinančné
informácie. Takéto nefinančné informácie zahŕňajú:(a) Kvalitu výrobkov – zníženie kvality môže znížiť náklady a nemusí ovplyvniť
tržbu z výrobku v krátkodobom meradle, ale tržby v dlhodobom meradle môžu
v objeme poklesnúť.
(b) Inováciu výrobku – rozvoj nových a/alebo vylepšených výrobkov je ďalšou
dlhodobou požiadavkou pre úspech mnohých organizácií.
(c) Morálku zamestnancov – vysoká úroveň morálky zamestnancov by mohla
zlepšiť výsledok, umožniť vyriešenie problémov ako aj zabezpečiť zmenu
a flexibilné pracovné modely. Nízka úroveň morálky zamestnancov by mala
opačný efekt.
(d) Spokojnosť zákazníkov – opäť ďalšia požiadavka na dlhodobý úspech.
(e) Kvalitu manažmentu – opäť veľký dopad na dlhodobý úspech akejkoľvek
organizácie.
(f) Vek fixných aktív – štúdie ukázali, že firmy s modernou technológiou
dosahujú lepšie výsledky ako firmy so starším alebo zastaranými fixnými
aktívami, najmä továrňami a strojmi.
(g) Stav trhov – rastú, stagnujú alebo klesajú trhy pre daný výrobok alebo trh?
h) Porovnanie vašej organizácie s inými
(Comparative reputation) –
v porovnaní s podobnými alebo konkurenčnými organizáciami.
(i) Iné odborné informácie – aplikovateľné na určitú situáciu alebo organizáciu.
Príkladom môže byť výber najlepšej lokality pre maloobchody, plánovanie trás
pre aerolínie alebo rozšírenie záberu zdravotníckych zariadení. Nefinančné
aspekty akéhokoľvek rozhodnutia sú známe ako kvalitatívna analýza na
odlíšenie od kvantitatívnej analýzy. To je obzvlášť dôležité pre organizácie
verejnej správy, keďže tieto majú zvyčajne nefinančné ciele ako svoj hlavný
záujem.
Nefinančné aspekty akéhokoľvek rozhodnutia sú známe ako kvalitatívna analýza
na odlíšenie od kvantitatívnej analýzy. To je obzvlášť dôležité pre organizácie
verejnej správy, keďže tieto majú zvyčajne nefinančné ciele ako hlavný záujem.
Dobré informácie pre manažment musia brať do úvahy finančné aj nefinančné
faktory. Niektorí autori teórií manažmentu navrhovali novšiu formu organizačnej
teórie a štruktúry, nazývanú Štvorlístková štruktúra. Táto odzrkadľuje skutočnosť, že
rôzne oddelenia v organizácii sa prelínajú a že manažérsky informačný systém (MIS)
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(finančné a nefinančné informácie) tvoria prepojenie medzi rôznymi oddeleniami.
MIS je občas popisovaný ako krv organizácie a formálnejšie sa popisuje ako:
systém, ktorý využíva formalizované postupy poskytujúce všetkým manažérom
v organizácii adekvátne informácie, interné aj externé, aby mohli vydávať
efektívne rozhodnutia v správnom čase.
Štvorlístková štruktúra pre základnú výrobnú firmu by v jednoduchej forme mohla
vyzerať nasledovne:

Obrázok 1.1.3
Štvorlístková štruktúra
Výroba

Tržby a marketing

Manažment

Financie

Personálny
manažment
Manažérsky informačný systém organizácie funguje v rámci územia ohraničeného
prerušovanou čiarou.
Vidíte, že MIS je koordinačný systém v Štvorlístku, ktorý zdôrazňuje prelínajúci sa
charakter rôznych oddelení v organizácii.
CVIČENIE 1.1.3
Porozmýšľajte o štyroch príkladoch informácií, ktoré ste si pripravili alebo videli
v nedávnej minulosti v práci alebo vo vašom súkromnom živote. Rozdeľte ich na
finančné a nefinančné informácie. Bola informácia riadne pripravená a je
pravdepodobné, že ju prijímateľ pochopí? Ako by sa táto informácia mohla stať
užitočnejšou?
1.1.4 ROZHODOVACÍ PROCES
Rozhodnutie môže byť jednoduché alebo komplexné, jeho prijatiu však vždy
predchádza istý proces. Aj keď ľudia robia niektoré kroky automaticky, v procese by
sa malo pokračovať. Rozhodovanie je často spojené s plánovaním a kontrolou, ale
na tomto stupni ich budeme oddeľovať ako samostatné prvky.
Predtým, ako popíšeme rozhodovací proces, najprv uvedieme kategorizáciu
rozhodnutí. Jednou z užitočných kategorizácií je nasledovná:
(a) Rozhodnutia rutinného charakteru. Bežným príkladom je rozpočet.
(b) Investičné rozhodnutia. Tieto zahŕňajú rozhodnutia o stiahnutí investičného
kapitálu. Ktorý konkrétny stroj by sa mal zakúpiť? Malo by sa s určitým
výrobkom alebo službou skončiť?
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(c) Rozhodnutia o kontrole. Ktoré položky neplnenia si pracovných výkonov by
sa mali prešetriť so zreteľom na náklady/prínosy zistené pri jednotlivom
prešetrovaní?
(d) Krátkodobé rozhodnutia. Mala by byť prijatá dohoda o nízkej cene? Aká
cena by mala byť stanovená pre danú prácu?
(e) Výhľadové rozhodnutia. Ide o zriedkavé rozhodnutia, ale aj rozhodnutia,
ktoré majú zväčša najväčší dopad na organizáciu.
Mal by byť zavedený
nový rad produktov alebo služieb?
Inú organizáciu rozhodovania navrhol Arnold vo svoje knihe Topics on Management
Accounting (Témy pre Manažérske účtovníctvo):
(a) Prijať alebo zamietnuť rozhodnutie. Pre situácie, kde výsledok záleží či už
od prijatia alebo od zamietnutia špecifickej cesty, napríklad, mali by sme prijať
príkaz objednať viac tovaru?
(b) Poradie rozhodnutí. Rozhodnutia, kde niektoré alebo všetky alternatívy
môžu byť prijaté. Tieto sa potom zoradia podľa priority (napr. 4 objednávky,
ktoré je nutné realizovať v rámci 1 mesiaca).
Nech sú akékoľvek kategórie rozhodnutí, proces je stále rovnaký a bežne zahŕňa
nasledovné kroky:
Krok 1 Identifikujte cieľ.
Krok 2 Identifikujte alternatívne možné riešenia (vrátane extrémnych
možností) problému.
Krok 3 Určite očakávané finančné výsledky.
Krok 4 Vytvorte zoznam kvalitatívnych faktorov každého riešenia.
Krok 5 Vyberte optimálnu alternatívu a stanovte očakávaný výsledok.
Krok 6 Implementujte rozhodnutie.
Krok 7 Zozbierajte údaje o skutočnom výsledku.
Porovnajte skutočné
výsledky s očakávanými výsledkami uvedenými v Kroku 5.
CVIČENIE 1.1.4
Porozmýšľajte o dvoch rozhodnutiach, ktoré ste v nedávnej minulosti prijali, jednému
z nich by mal byť prikladaný menší význam a jednému väčší. Skúste si spomenúť
na proces, ktorým ste k danému rozhodnutiu dospeli a porovnajte ho s vyššie
uvedenými Krokmi. Aká bola relatívna dôležitosť nasledovného v tomto rozhodnutí:
(a) kvantitatívnej analýzy,
(b) kvalitatívnej analýzy?
1.2 ÚLOHA FINANČNÉHO MANAŽÉRA

Úloha finančného manažéra sa hlavne sústreďuje na účtovníctvo a kontrolu spojenú
s rozhodovaním. Táto bola definovaná ako “aplikácia odborných vedomostí
a zručností pri príprave a prezentácii účtovných informácií, ktorá má pomáhať
manažmentu navrhovať politiky a plánovať a kontrolovať operácie”.
Finančný
manažér musí tiež vedieť o ostatných disciplínách zahrnutých v manažmente, ako sú
prevádzkový výskum, ekonomika a vedy o správaní.
Hlavné oblasti manažérskeho účtovníctva sú:-
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i)

rozhodovanie v účtovníctve, ktoré zahŕňa analýzu ziskovosti rôznych
umiestnení zdrojov, využívanie techník ako je kalkulácia prírastkových
nákladov, ktoré majú pomáhať manažmentu pri rozhodovaní,
ii) kontrola v účtovníctve, ktoré má za cieľ vyprodukovať v pravidelných
intervaloch údaje v štandardnej forme tak, aby skutočná výkonnosť
organizácie mohla byť porovnaná s plánmi a rozpočtami, a rozdiely oproti
rozpočtu mohli byť analyzované podľa ich príčin. To umožňuje vykonávanie
nutných nápravných opatrení alebo úprav príslušných plánov na základe
procesu spätnej väzby.
Takže úlohou finančného manažéra je poskytovať informácie, v niekoľkých
oblastiach, ktoré by pomohli pri plánovaní a kontrole aktivít organizácie. Môže byť
zvažovaná v rámci rôznych funkcií v organizácii nasledovne:(a) Plánovanie poskytovanie informácií, ktoré majú pomáhať pri formulácii
plánov do budúcnosti ako sú podnikové plány, rozpočty,
programy kapitálových výdavkov atď.
(b) Kontrola zabezpečovanie správ o realizácii porovnávajúcich na
základe podobnosti, skutočný výsledok s plánovaným
výsledkom pre každé identifikovateľné samostatné oddelenie
alebo funkciu. (c) Komunikácia -finančný manažér je zvyčajne
v centre manažérskeho informačného systému. Mali by byť
schopní poskytovať manažmentu ďalšie informácie, ktoré sú
požadované v záujme objasnenia plnenia.
(d) Rozhodovanie - finančný manažér by mal za bežných okolností vypracúvať
kvantitatívnu analýzu rôznych alternatívnych riešení
problému.
Takže vo väčšine organizácií je finančný manažér v centre aktivít. Okrem vysokej
úrovne odborných vedomostí a zručností je potrebné, aby bol dobrý finančný
manažér aj efektívny v komunikácii a bol schopný dobre posúdiť ľudí. Musí byť
schopný pracovať pod tlakom (časovým a/alebo spôsobeným ostatnými kolegami
z manažmentu) a musí byť veľmi diplomat.
CVIČENIE 1.2
Porozmýšľajte o tom, ako vaša konkrétna práca zapadá do organizácie vo
všeobecnosti. Ktorá z vyššie popísaných úloh sa najlepšie hodí k hlavným oblastiam
aktivity? Vytvorte zoznam iných ako odborných vedomostí a zručností, ktoré ste
v práci v posledných dvoch týždňoch využili.
1.3 ZHRNUTIE
Prvá časť bola plne teoretická a neobsahovala žiadne čísla. V ďalších častiach bude
tento pomer do veľkej miery opačný. Akokoľvek, je dôležité, aby ste si zapamätali
ciele nákladového účtovníctva a úlohu finančného manažéra.
OTESTUJETE SA
Zodpovedajte nasledovné otázky, potom sa vráťte k relevantným odstavcom
a prekontrolujte odpovede.
1. (a) Aký je rozdiel medzi nákladovým, finančným a manažérskym účtovníctvom?
(1.1.1 a 1.1.2).
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(b)
(c)
(d)
(e)

Vymenujte päť príkladov nefinančných informácií
(1.1.3).
V krátkosti popíšte manažérsky informačný systém
(1.1.3).
Popíšte rozhodovací proces
(1.1.4).
Uveďte štyri príklady oblastí, v ktorých by mal byť zainteresovaný finančný
manažér
(1.2).

2. Porovnajte a uveďte rozdiely v úlohách finančného účtovníka a finančného
manažéra vo veľkej výrobnej firme.
3. Navrhnite tri oblasti, v ktorých môžu byť poskytované informácie nákladového
účtovníctva.
4. Zaobstarajte si kópiu nedávno publikovanej správy manažérskeho účtovníctva
a konštruktívnym spôsobom navrhnite, ako by mohla byť zmenená forma a znenie
tak, aby bola táto správa zrozumiteľnejšia pre prijímateľa.
5. Zaobstarajte si schému riadenia organizácie, najlepšie vášho zamestnávateľa,
a pozrite sa, kde sa v nej nachádzate vy.
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ODPOVEDE
1. Pozri referencie v texte.
2. Finanční účtovníci sa zaoberajú:a) Celkovými finančnými výsledkami firmy.
b) Podávaním správ v súlade so štatutárnymi povinnosťami a medzinárodnými
účtovným normami.
c) Poskytovaním informácií bankárom a daňovým úradom.
d) Podávaním správ riaditeľom.
e) Historickými výsledkami vo všeobecnosti.
f) Peňažnými hodnotami.
Finanční manažéri sa zaoberajú:a) Výsledkami nákladového strediska alebo oddelení.
b) Formou výsledkov v súlade s rozhodnutím manažmentu.
c) Poskytovanie informácií všetkým úrovniam riadenia.
d) Potrebnými historickými a výhľadovými informáciami.
e) Peňažnými a nepeňažnými hodnotami.
3. Informácie z nákladového účtovníctva môžu byť poskytované z nasledovných
dôvodov:i) Stanovenie možnej predajnej ceny.
ii) Pre rozhodovanie manažmentu.
iii) Na ohodnotenie záverečných zásob.
4 & 5 Len praktické odpovede.
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Kapitola 2
Klasifikácia nákladov a správanie sa nákladov

2.1 KLASIFIKÁCIA NÁKLADOV

CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• vysvetliť, čo znamená klasifikácia nákladov;
• popísať druhy použitej klasifikácie a prvky nákladov;
• popísať rôzne ciele nákladov, pre ktoré je zvyčajne potrebná klasifikácia
nákladov.
2.1.1 DEFINÍCIA KLASIFIKÁCIE NÁKLADOV
Klasifikáciu nákladov môžeme definovať ako:
zoradenie položiek nákladov v logických skupinách s ohľadom na ich povahu
alebo účel, ktorý majú plniť.
Ohľad na ich povahu sa nazýva ekonomická klasifikácia napr. platy, suroviny,
energia. Ohľad na účel pre druhú stranu sa nazýva
funkčná klasifikácia napr. určité oddelenie alebo časť.
Je podstatné podchytiť a presne klasifikovať náklady ako základ akejkoľvek ďalšej
analýzy. To znamená ich združovanie pod vhodnými titulmi/názvami či položkami,
ktoré bude musieť byť zvolené podľa veľkosti, povahy a požiadaviek organizácie. Vo
všetkých organizáciách, s výnimkou tých najmenších, je tento systém klasifikácie
aplikovaný v praxi prostredníctvom zaznamenávania nákladov na základe
numerického a alfa-numerického kódovacieho systému pre zaznamenávanie
v automatizovaných účtoch.
Bežne umožňujú kódovacie systémy identifikáciu nákladov pod kombináciou
ekonomických a funkčných:
Napríklad, ekonomickú a funkčnú analýzu kódu hlavnej účtovnej knihy H93-4589862 vykonáme vo Veľkej Británii nasledovne:
H93

Tento kód sa
používa na
znázornenie toho,
že sa náklady
týkajú oddelenia
bývania

458

Tento kód sa
používa na
zhromažďovanie
nákladov týkajúcich
sa oblasti High
Wood

9862

Tento kód je
objektívna analýza.
Používa sa na zber
výdavkov na platy
správcov.
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Toto rozdelenie je dôležité pre účely manažérskeho účtovníctva, ktoré zvyčajne
vyžaduje podrobnejšiu analýzu nákladov, najmä s ohľadom na funkčnú alebo vo VB
objektívnu klasifikáciu, ako je to nutné pre finančné účtovníctvo.
2.1.2 ÚČEL NÁKLADOV
G.J. Staubus vo svoje knihe Activity Costing and Input/Output Accounting (Výpočet
nákladov na aktivity a kalkulácia vstupov/výstupov) (Irwin 1971) definoval výpočet
nákladov nasledovným spôsobom:
proces určovania nákladov na realizáciu niečoho, napríklad, náklady na výrobu
produktu, poskytovanie služieb alebo splnenie funkcie. Vyrobený produkt,
poskytovaná služba alebo splnená funkcia sú známe ako predmety výpočtu
nákladov... Predmety výpočtu nákladov sú vždy aktivity.
Účel nákladov je akákoľvek aktivita, pre ktorú je potrebné zvláštne meranie výšky
nákladov. Užívatelia informácie potrebujú vedieť náklady na položku. Účely
nákladov zahŕňajú napríklad:- Náklady na určitý výrobok
- Náklady na služby ako je hotelová izba
- Náklady na operáciu pacienta
- Náklady na vyprázdňovanie - odvoz nádob s odpadom.
Náklady môžu byť analyzované rôznymi spôsobmi podľa účelu analýzy. Poznáme tri
hlavné kategórie účelov nákladov:
a) Náklady za účelom ohodnotenia zásob a merania zisku
b) Náklady pre kontrolné účely
c) Náklady pre rozhodovanie.
Tabuľka dolu stanovuje možné klasifikácie nákladov pre každú kategóriu účelov
nákladov uvedených vyššie.
Účel nákladov

Možná klasifikácia nákladov

Ohodnotenie zásob a meranie zisku

Náklady na výrobok /časové rozlíšenie nákladov
Jednicové/Režijné náklady
Metódy výpočtu nákladov napr. práca, proces,
výpočet zmluvných nákladov

Kontrola

Kontrolovateľné/Nekontrolovateľné
Rozpočet/Skutočné/Štandardné
Správanie sa nákladov

Rozhodovanie

Správanie sa nákladov
Hraničné náklady

2.1.3 POPIS HLAVNÝCH KLASIFIKÁCIÍ NÁKLADOV
Klasifikáciu, ktorá sa uvádza vo vyššie uvedenej tabuľke môžeme v stručnosti
popísať nasledovne:
a) Náklady na ohodnotenie zásob a meranie zisku/Cost for Stock Valuation
and Profit Measurement
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•

•

•

Náklady na výrobok a časové rozlíšenie nákladov – na stanovenie toho,
ktoré náklady majú byť považované za náklady tvoriace súčasť výroby
produktu v priebehu účtovného obdobia, aby mohli byť zaznamenané ako
súčasť nákladov na odbyt v rámci výkazu ziskov a strát alebo ako
prebiehajúca práca, či zásoby v súvahe (náklady na výrobok), a ktoré by mali
byť považované za náklady, ktoré majú byť vyúčtované na základe časového
intervalu, do ktorého spadajú (časové rozlíšenie nákladov). Potreba rozlišovať
tvorí základ metódy, ktorú budeme popisovať nižšie.
Jednicové a režijné náklady – základné rozlíšenie medzi jednicovými
a režijnými nákladmi, ktoré je možné ľahko identifikovať pri výrobe určitého
výrobku alebo služby (často sa im hovorí jednotka nákladov) a režijnými
nákladmi, môžeme pričleniť výrobkom prostredníctvom procesu režijného
zadelenia a krytia. Nasledujúca časť sa zaoberá touto oblasťou.
Metódy výpočtu nákladov – podľa druhu konkrétneho výrobku je možné
aplikovať niekoľko prístupov ku výpočtu nákladov na výrobok. Porovnajte si
napríklad rozdiel medzi výpočtom nákladov na postavenie lode – rozsiahla
jednorazová zákazka, kde môžu byť náklady na jednotlivé použité materiály
oddelene rozpísané – a výpočet nákladov na výrobu jedného litra benzínu
vyrobeného ako súčasť komplexného priebežného procesu. Kapitola 4 sa
zaoberá niektorými dostupnými metódami výpočtu nákladov.

b) Kontrola nákladov
• Kontrolovateľné a nekontrolovateľné náklady – ak chceme prideliť
zodpovednosť jednotlivým manažérom za náklady v ich časti organizácie,
musíme rozlišovať medzi tými nákladmi, ktoré je možné kontrolovať, a tými,
ktoré nie je možné mať pod kontrolou. Tie isté náklady môžu byť na jednej
úrovni organizácie kontrolovateľné, ale na inej nie. Napríklad, manažér
detských denných jaslí miestneho úradu pravdepodobne nemá možnosť
rozhodovať o tom, ktoré priestory by sa mali na tento účel využívať. Tento
manažér teda nemôže mať pod kontrolou náklady na sídlo pre túto
organizáciu. Avšak to, ktorá budova bude použitá a východiská pre účtovanie
nákladov jednotlivým jasliam bude mať pravdepodobne pod kontrolou niekto
na vyššej úrovni danej organizácie, možno riaditeľ odboru správy majetku.
O tejto oblasti sa dozviete viac v časti 2.4 o Účtovanie na základe
zodpovednosti.
• Rozpočtové/Štandardné/Skutočné náklady – monitorovanie a kontrola
nákladov zvyčajne prebieha prostredníctvom porovnávania skutočných
výsledkov s plánovanými alebo rozpočtovými čiastkami. O tom pojednáva
kapitola 6 o Príprave rozpočtu a kontrole a kapitola 7 o Štandardnom výpočte
nákladov.
• Správanie sa nákladov – plánovanie a tvorba rozpočtu sa bežne zakladá na
poznaní toho, ktoré náklady a výnosy (costs and revenues) môžu byť
očakávané, ak organizácia plánuje vyrobiť a predať určité množstvo výrobkov
v priebehu istého obdobia. To zahŕňa porozumenie tomu, ako sa bude istý
druh nákladov pravdepodobne vyvíjať. Náklady môžu byť zvyčajne
klasifikované ako fixné, variabilné alebo zmiešané alebo polovariabilné
(fixed, variable or semi-variable). Viac sa o tom dozviete v časti 2.3
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o Správaní nákladov. Podrobnejšia diskusia sa nachádza v kapitole 8
o Odhade nákladov, ktorá odkrýva niektoré dostupné spôsoby predpovedania
vývoja správania sa nákladov.
c) Náklady na rozhodovanie
• Správanie sa nákladov – vedomosti o správaní sa nákladov sú tiež veľmi
dôležité pre zistenie toho, aké by boli dopady určitého rozhodnutia, ktoré
organizácia zvažuje, napríklad či zvýšiť výrobu určitého výrobku.
• Hraničné náklady (Marginal Costs) – pre účely rozhodovania organizácia
často potrebuje vedieť, aké dodatočné náklady budú spojené s výrobou jednej
jednotky výrobku navyše alebo so zvýšením jeho ceny. Hraničné náklady sa
zameriavajú na identifikáciu toho, ktoré náklady a výnosy by sa zmenili
dôsledkom konkrétneho rozhodnutia. V kapitole 5 nájdete spôsoby výpočtu
hraničných nákladov
CVIČENIE 2.1.3
Vyplňte nasledovné zadania a preverte si, čomu ste z tejto časti porozumeli.
sa vráťte k danej časti a zistite, či ste uviedli správnu odpoveď.
a) Definujte klasifikáciu nákladov
b) Navrhnite šesť spôsobov klasifikácie nákladov
c) Definujte výpočet nákladov
d) Uveďte zoznam troch možných individuálnych účelov nákladov

Potom
(2.1.1)
(2.1.3)
(2.1.2)
(2.1.3)
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2.2 PRVKY VÝROBNÝCH NÁKLADOV: JEDNICOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY
CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• rozlišovať medzi jednicovými a režijnými nákladmi;
• vytvoriť zoznam a popísať zložky celkových nákladov.
2.2.1 JEDNICOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY
Náklady na výrobu produktu alebo poskytovanie služieb sa zvyčajne skladajú
z niekoľkých prvkov. Tieto spadajú do dvoch hlavných kategórií: jednicové a režijné
náklady.
Jednicové náklady sú tie, ktoré sa môžu priamo dotýkať určitej časti jednotky
výrobných nákladov, napríklad náklady na drevo a kov, ktoré sú potrebné na výrobu
sady políc.
Režijné náklady sú tie, ktoré sa priamo netýkajú určitej nákladovej jednotky,
napríklad mzdy vyplatené supervízorom, ktorí majú na starosti výrobu, ale nepracujú
priamo na danom výrobku. Sú to časti celkových výrobných nákladov, takže je
potrebné nájsť metódu prideľovania týchto nákladov k nákladovým jednotkám. To sa
realizuje prostredníctvom procesu režijného zadelenia a krytia, o ktorých sme písali v
časti 3.3.
2.2.2 PRVKY VÝROBNÝCH NÁKLADOV
Jednicové aj režijné výrobné náklady môžu byť rozdelené do troch hlavných
kategórií: materiál, práca a výdavky.
Jednicové náklady výrobku pozostávajú z:
Jednicových materiálov (NIE SÚ to skôr materiálové jednotky?): tie, ktoré sú fyzicky
identifikovateľné s nákladovou jednotkou, napr. kov a drevo na výrobu sady políc.
Jednicovej práce (pracovné jednotky?):náklady na personál priamo pracujúci na výrobku,
napr.mzdy pre výrobný a montážny personál.
Jednicových výdavkov (výdavkové jednotky?):výdavky, ktoré sú priamo spojené s výrobou,
napr. prenájom stroja na výrobu police.
Celkové množstvo nákladov na výrobu produktu sa občas nazýva vlastné náklady.
Režijné náklady pozostávajú z:
Režijného materiálu: zvyčajne menšie položky ako handry, olejové časti používané
pri oprave strojov používaných vo výrobe.
Režijnej práce:
náklady na personál zainteresovaný do výroby, ktorý však
nepracuje na jednotlivých
výrobkoch, napr. supervízori a manažéri podniku, personál jedálne obchodu alebo
podniku.
Režijných výdavkov: napr. prenájom a sadzby podniku, odpisy strojov.
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Celkové množstvo vlastných nákladov plus podiel režijných výrobných nákladov na
určitú nákladovú jednotku tvorí celkové výrobné náklady, ktoré sa niekedy nazývajú
‘úplné vlastné náklady’.
2.2.3 NEVÝROBNÉ NÁKLADY
Okrem toho má organizácia náklady, ktoré sa vôbec netýkajú výrobného procesu.
Uvádzame zoznam niektorých takýchto položiek:
• náklady na centrálnu správu (napr. prenájom a sadzby na budovu centrálnej
správy, poštovné, kancelárske potreby);
• marketing, výdavky na odbyt a distribúciu (napr. platy šoférov, odpisy vozidiel,
benzín, nafta a opravy, platy predajcov, reklama);
• náklady na výskum a vývoj;
• finančná agenda (napr. platy účtovníkov, náklady na centrálne financovanie);
• personálna agenda.
Pre účely podávania finančných správ sú tieto vykazované ako náklady vo výkaze
zisku a strát pre rok, do ktorého spadajú (to znamená, že sa budú považovať za
časovo rozlíšené náklady). Pre výpočet ceny však organizácia môže začleniť časť
týchto nákladov aj do výpočtu celkových nákladov na výrobok, aby predajná cena
pokrývala všetky náklady na realizáciu aktivít firmy.
Obrázok 2.2.3 dolu je zhrnutím tvorby celkových nákladov vo výrobnom podniku.
Náklady spojené s výrobnou funkciou

Materiál

Mzdy

Jednicové výrobné náklady

Materiál

Mzdy

Nákla
dy

Náklady
spojené
s inými
funkciami
Náklady

Výskum a
vývoj

Režijné výrobné náklady

Materi
ál

Nákla
dy

Mzdy

Odbyt a
marketing

Financie

Personál
Jednicové náklady

Výrobná réžia

Pokrytá réžia

Nepokrytá
réžia

Správa

Výrobné náklady
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Celkové náklady
Obrázok 2.2.3: Tvorba celkových nákladov
CVIČENIE 2.2.3
Porozmýšľajte o svojej vlastnej organizácii a skúste vytvoriť svoj vlastný diagram
znázorňujúci zložky celkových nákladov. V organizácii verejnej správy bude
pravdepodobne vyšší podiel režijných nákladov, funkčných nákladov. Jednicové
náklady môžu byť nízke alebo dokonca nulové. Napriek tomu, niektoré organizácie
verejnej správy, ako sú nemocnice, sú podobné v položkách celkových nákladov
tým, ktoré sú v diagrame na obrázku 2.1.
2.2.4 PRÍKLAD STANOVENIA NÁKLADOV A CIEN
Dolu je uvedený príklad celkových nákladov na prácu vo výrobe. Z toho je tiež
zrejmé, ako môže byť marža na zisk pridaná k celkovým nákladom na výrobok pre
účely určovania predajnej ceny.
Práca č. 1489
Stanovenie ceny a nákladov
£
Výrobné náklady
Priamy materiál - 80kg pri £2,50 kg
Priama práca - 48 hodín pri £5,25 za hodinu
Jednicové výdavky – záverečný proces dodávateľa
Celkové jednicové náklady (vlastné náklady)
Režijné výrobné náklady (75% jednicovej práce)
Celkové výrobné náklady (úplné vlastné náklady)
Režijné náklady
Distribúcia
Správa
Marketing a tržba
Celkové náklady1,098
Zisk napr. 10% z predajnej ceny
Predajná cena

200
252
45
497
189
686
69
137
206
122
1220

Poznámky
1. Režijné náklady tu boli vypočítané ako percento z celkových výrobných
nákladov, známych tiež ako úplné vlastné náklady. Použité percentá boli:Distribúcia
10%
Správa
20%
Marketing a tržba 30%
Výpočet týchto percent je podrobnejšie popísaný v časti 3.3.
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2. Zisk sa často vypočítava ako percento z predajnej ceny. Ak sú známe len
celkové náklady, zlomok bude potom:Zisk %
100 - Zisk %
Celkové náklady £1098 musia tvoriť 90% z predajnej ceny, ak je zisk 10%
z predajnej ceny. Potom je výpočet:Zisk = 10 x 1098 = £122
90
Jednoducho si to môžeme preveriť, keďže £122 tvorí 10% z £1220.
CVIČENIE 2.2.4
Zamyslite sa nad niečím, čo ste v nedávnej minulosti kúpili, napríklad nejaký
nábytok, auto alebo čokoládu. Aké položky jednicových a režijných nákladov vytvorili
celkové výrobné náklady?
OTESTUJTE SA
1. Uveďte šesť nákladových položiek, ktoré pravdepodobne nájdete v popise
pracovného procesu výrobného podniku. (2.2.3 a 2.2.4) 2. Vypočítajte zisk
(zaokrúhlite na celé £) pri nasledovne stanovených nákladoch za predpokladu, že
celkové náklady budú £990 a zisk z predajnej ceny bude:a) 10%
b) 15%
c) 20%
d) 25%
3. Zoskupte nasledovné nákladové položky textilného podniku do adekvátnej
klasifikácie (napr. priamo použitý materiál, výskum a vývoj, odbyt atď.).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Oprava šijacích strojov
Mzdy operátorov šijacích strojov
Poplatok za audit
Reklama v tlači
Výroba novej látky odolnej voči škvrnám v špeciálnom laboratóriu
Plat podnikovej sekretárky
Cestovné náklady predajcov
Honorár splatný vo výške 50p za vyprodukovanú jednotku
Mzdy zamestnancov v strižni
Odpisy šijacieho stroja
Úroky z prečerpania
Náklady na doručenie balíkov zákazníkom
Náklady na dovoz zakúpených surovín
Prenájom podnikového kopírovacieho stroja
Zakúpené suroviny.

4. Vypočítajte predajnú cenu, ak sú známe celkové náklady a zisk je percento
predajnej ceny, v nasledovných príkladoch:-
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a)
b)
c)
d)
e)

Celkové náklady£630 Zisk 10%
Celkové náklady£640 Zisk 20%
Celkové náklady £3,910
Zisk
Celkové náklady £8,413
Zisk
Celkové náklady £81,984 Zisk

15%
10,5%
4%.

5. Máte za úlohu stanoviť množstvo práce (zaokrúhlite na celé £) vrátane konečnej
predajnej ceny, pre tlačiareň v pôsobnosti organizácie verejnej správy, ktoré
pripravili nasledovné údaje na požiadavku zákazníka:Požadované množstvo
10,000
Celkové náklady
£
Papier
690
Mzdy pracovníkov
1,020
Špeciálny stavebný proces realizovaný dodávateľom390
Režijné výrobné náklady - 80% mzdy pracovníkov
Ostatné režijné náklady - 60% celkových výrobných nákladov
Zisk - 12% predajnej ceny
6. a) Definujte režijné náklady
b) Uveďte dva príklady režijných nákladov pre každé z nasledovných položiek:i) Výrobná réžia
ii) Správna réžia
iii) Predajná réžia
iv) Distribučná réžia
7. Firma Winter Products Limited funguje na sezónnej báze, pričom pripravuje
a predáva vianočné darčekové koše s potravinami. Koše stoja £8 a ich zložky £60
na kôš. Každý kôš vyžaduje 3 hodiny na zabalenie a baliči dostávajú £4 za
hodinu. Firma predáva 10 000 košov ročne a jej fixné náklady sú £160 000 ročne,
t.j. £16 na kôš. Firma predáva koše pri predajnej cene pozostávajúcej z celkových
nákladov plus zisk, ktorý predstavuje 25% predajnej ceny.
Máte za úlohu:a) Vypočítať jednotkovú predajnú cenu.
b) Vypočítať celkový zisk.
c) Ak sa cena zložiek zvýši o 10% a všetky ostatné položky zostanú nezmenené,
aká bude nová predajná cena?
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ODPOVEDE
1. Pozri referencie k textu
2. a) 10 x 990 = 110
90
b) 15 x 990 = 175
85
c) 20 x 990 = 248
80
d) 25 x 990 = 330
75
3. a) Výrobná réžia
b) Priama práca
c) Správna réžia
d) Marketingová réžia
e) Réžia na výskum a rozvoj
f) Správna réžia
g) Predajná réžia
h) Jednicové výdavky
i) Priama práca
j) Výrobná réžia
k) Finančná réžia
l) Predajná réžia
m) Réžia jednicového materiálu
n) Správna réžia
o) Priamy materiál
4 a) £700
£630 x 100
90
b) £800
£640 x 100
80
c)
£4,600 £3,910x100
85
d)
£9,400 £8,413x100
89,5
e)
£85,400 £81,984x100
96
5.
Priamy materiál
Priama práca
Jednicové výdavky
Jednicové náklady

- papier
- mzdy
- dodávateľ

£
690
1020
390
2100
27
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Výrobná réžia (£1020 x 80%)
816
Výroba (úplné vlastné náklady)
2916
Iná réžia (£2916 x 60%)
1750
Náklady na odbyt
4666
Zisk (Poznámka 1)
636
Predajná cena
5302
Poznámka 1. Zisk je 12% predajnej ceny, a preto náklady na odbyt tvoria 88%
predajnej ceny.
Zisk je teda:
12 x 4666 = £636.
88
6. a)
Režijné náklady, ktoré nemôžu byť priamo spojené s vytvorenými
nákladovými jednotkami. Zahŕňajú výrobu, marketing, odbyt, správu,
financie a iné kategórie réžie.
b) i) Odpisy strojov.
Prenájom a sadzby podniku.
ii) Poplatok za audit.
Platy účtovného oddelenia.
iii) Platy predajcov.
Cestovné výdavky predajcov.
iv) Mzdy vodičov nákladných áut.
Odpisy distribučného vozidla.
7. a)
£
Darčekový kôš
8
Zložky
60
Priama práca 3 x £4
12
Fixná réžia
16
96
32
Zisk 25 x £96
75
Predajná cena
128
b) £320,000.
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c)
Kôš
Zložky £60 x
Priama práca
Fixná réžia
Zisk 25 x £102
75
Predajná cena

110
100

£
8
66
12
16
102
34
£136

2.3 SPRÁVANIE SA NÁKLADOV
CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• vysvetliť spôsoby, akými sa môžu náklady správať v závislosti od zmien
v úrovniach aktivity;
• vysvetliť význam takýchto modelov správania sa pri rozhodovaní;
• definovať variabilné náklady a fixné náklady;
• popísať okolnosti, za ktorých sú modely správania nákladov spoľahlivé.
2.3.1 ÚVOD
V procese rozhodovania býva porozumenie spôsobu ako sa menia výnosy a náklady
na rôznych úrovniach aktivity veľmi dôležité. Aktivitu je možné merať vo výrobe
a/alebo odbyte a môže byť uvádzaná v peňažnej hodnote, jednotkách, hodinách,
kilometroch, kilogramoch, v počte zapísaných študentov alebo iným meradlom
aktivity. V module 6 uvidíte využitie spôsobov výpočtu hraničných nákladov a v
module 13 budete zvažovať rôzne techniky, matematické a nematematické, na
stanovenie modelu správania sa nákladov. Pri tom by ste sa mali sústrediť na
základnú definíciu a pokúsiť sa pochopiť možný model správania sa nákladov
v rôznych organizáciách.
V každej organizácii je možné popísať náklady ako variabilné alebo fixné (ďalšia
klasifikácia zmiešaných nákladov je uvedená v kapitole 13 ). Môžeme ich definovať
nasledovne:Variabilné náklady: náklady, ktoré sa menia priamo podľa úrovne aktivity.
Fixné náklady: náklady, ktoré sa v rámci definovaných hraníc neodlišujú podľa
úrovne aktivity.
Variabilné náklady vo výrobnom prostredí zahŕňajú väčšinu jednicových nákladov, t.j.
priamy materiál, práca a výdavky. Niektorá réžia sa môže tiež odlišovať podľa
aktivity, napríklad náklady na spracovanie materiálu a provízia predajcov (nie platy).
Pamätajte si, že niektoré jednicové náklady sú fixné vo svojom správaní, napríklad
priama práca, ak sú mzdy na fixnej úrovni.
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CVIČENIE 2.3.1 a)
Firma má tím predajcov, ktorých mesačné platy tvoria £80 000 plus 5% provízia na
odbyt prevyšujúci £500 000 mesačne.
Vypočítajte náklady odstupňované po £100 000 na predaj pre úrovne odbytu medzi
£400 000 a £800 000 mesačne. Porovnajte svoje výsledky s tými, ktoré sú uvedené
na ďalšej strane.
Úrovne odbytu

Fixné náklady

Variabilné náklady

Celkom

£

£

£

£

400 000

80 000

Nulové

80 000

500 000

80 000

Nulové

80 000

600 000

80 000

5 000

85 000

700 000

80 000

10 000

90 000

800 000

80 000

15 000

95 000

CVIČENIE 2.3.1 b)
Zvážte nasledovné nákladové položky veľkého potravinového maloobchodu.
Ktoré z nich sú variabilné a ktoré sú fixné?
a) Tovar zakúpený na opätovný predaj.
b) Prenájom a sadzby obchodu.
c) Plat manažéra obchodu.
d) Provízia z predaja.
e) Náklady na školenie personálu.
Len a) a d) sú variabilné, pretože sa budú meniť s úrovňou aktivity, čo v tomto
prípade bude zväčša úroveň odbytu. Ostatné položky budú fixné v rámci stanovenej
minimálnej/maximálnej úrovne aktivity.
2.3.2 HRANICE V SPRÁVANÍ SA NÁKLADOV
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že variabilné náklady zostanú variabilné bez
ohľadu na to, aká úroveň aktivity sa dosiahne. Fixné náklady sú často fixné v rámci
definovaných úrovní aktivity. Keď sa dosiahne maximálna úroveň aktivity pre tieto
fixné náklady, fixné náklady sa môžu zvýšiť. Dosiahne sa nová úroveň fixných
nákladov, adekvátna pre novú vyššiu úroveň rozsahu aktivity. Jednoduché príklady
takýchto odstupňovaných fixných nákladov môžu zahŕňať:a) Sklad s fixnými nákladmi dosahujúcimi £90 000, ktoré pokrývajú úroveň
aktivity medzi 1a 40 000 jednotiek v danom období. Ak počet jednotiek
nákladov prekročí 40 000, potom bude možno nutné prijať dodatočnú
pracovnú silu a/alebo stroje a nové fixné náklady môžu dosiahnuť £110 000
na všetkých úrovniach aktivity medzi 40 000 a 70 000 jednotiek.
b) Školiaca organizácia obmedzuje všetky vyučovacie hodiny na minimálne 6 a
maximálne 30 študentov. Fixné náklady na konkrétnu hodinu by mohli byť
£800 a tieto zostanú fixné na úrovniach aktivity od 6 do 30 študentov. Ak sa
zapíše viac ako 30 študentov, bude nutné otvoriť ďalšiu triedu a následné
fixné náklady by mohli byť £1 500 na všetkých úrovniach medzi 31 a 60
študentov.
30

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

V záujme efektívneho plánovania a podložených rozhodnutí je nutné, aby
manažment vedel o modeloch správania sa nákladov v danej organizácii a aby mal
dostatočne presné informácie o vplyve akéhokoľvek odsúhlaseného postupu na výnosy
a náklady. Podrobný výpočet vyplývajúci zo správania sa nákladov nájdete v ďalších
častiach.

OTESTUJTE SA
1. a)
b)

Navrhnite štyri jednotky, ktoré by ste mohli použiť na meranie aktivity.
Definujte variabilné náklady.

(2.3.1)
(2.3.1)

c)
d)

Definujte fixné náklady.
(2.3.1)
Uveďte tri príklady, každý na:
i) variabilné výrobné náklady,
ii) variabilné nevýrobné náklady,
iii) fixné náklady vo verejnom sektore.
(2.3.1)
e) Povedzte, čo rozumiete pod pojmom odstupňované fixné náklady.
(2.3.2)
f) Uveďte dva príklady odstupňovaných fixných nákladov.
(2.3.2)
2. Firma platí predajcovi £800 mesačne plus 8% províziu k celému mesačnému odbytu
prevyšujúcemu £10 000 mesačne (každý mesiac sa posudzuje oddelene). V rámci
šesťmesačného obdobia je odbyt nasledovný:2003
£
Apríl
11 400
Máj
16 000
Jún
12 700
Júl
9 700
August
10 000
September 13 100
Vypočítajte mesačný plat a províziu v každom mesiaci v šesťmesačnom období.
3. Obchod s obuvou predá 25 000 párov topánok ročne a má nasledovnú štruktúru
odbytu/nákladov:Predajná cena za pár
£40
Obchodná (purchase)
cena za pár
£25
Ročné platy
£100 000
Reklama
£40 000
Iné fixné náklady
£90 000
Provízia z predaja. 2 1/2 % na odbyt prevyšujúci £480 000.
Vypočítajte:a) Celkové náklady rozdelené medzi fixné a variabilné, ak sa predá 25 000 párov.
b) Predpovedajte zisk v prípade a).
c) Vplyv na zisk, ak by bol odbyt (i) o 10% vyšší a (ii) o 10% nižší ako 25 000 párov.
d) Firma zvažuje zrušenie platov a súčasných základov provízií a vyplácanie personálu na
základe pohyblivej sadzby nasledovne:Hodnota odbytu (£)
Sadzba na všetky predaje
700 000 - 900 000
10%
900 001 - 1 000 000
11,5%
1 000 001 +
12,5%
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Vypočítajte hodnotu zmeny v zisku dôsledkom zmeny v platobnom systéme, ak by boli
odbyty nasledovné:i) 22 000 párov
ii) 25 000 párov,
iii) 28 000 párov.

ODPOVEDE
1. Pozri odpovede v texte
2.
2003

Odbyt

Platy & provízie
£
912
1 280
1 016
800
800
1 048

£
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
3.

11 400
16 000
12 700
9 700
10 000
13 100

25 000 párov predaných
Fixné
£

Variabilné
£

Celkom
£

230 000

638 000

868 000

(a)

Pre výsledky

(b)

Odbyt £40 x 25 000
Celkové náklady
Zisk

(c) (i)

10% nárast v odbyte:
Zvýšený príjem z predaja (£40 x 2 500)
Zvýšené náklady na predaj (£25 x 2 500)
Zvýšená provízia (£100 000 x 2,5%)
Zvýšený čistý zisk

1 000 000
(868 000)
132 000

100 000
(62 500)
(2 500)
35 000

(ii) 10% pokles v odbyte
Znížený príjem z predaja
Znížené náklady na predaj
Znížená provízia
Znížený čistý zisk
(d)

Objem odbytu
Hodnota odbytu
Súčasné platy

100 000
(62 500)
(2 500)
35 000
22 000
£
880 000
100 000

25 000
£
1 000 000
100 000

28 000
£
1 120 000
100 000
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Provízia 2,5% na
£400 000
£520 000
£640 000

10 000
13 000
16 000

Súčasné náklady na zamestnancov
Nový základ
Úspora/(Zvýšené náklady)
Prepočet na (a)
Fixné náklady
Reklama
Platy
Iné
Variabilné
£25 x 25 000
Provízia 2,5% x
(1 000 000 - 480 000)

110 000
88 000
22 000

113 000
115 000
(2000)

116 000
140 000
(24 000)

£
40 000
100 000
90 000
230 000
625 000
520 000
13 000
638 000

2.4 ÚČTOVANIE NA ZÁKLADE ZODPOVEDNOSTI – podľa nákladových stredísk
- RESPONSIBILITY ACCOUNTING
CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• definovať účtovanie na základe zodpovednosti;
• rozlišovať medzi kontrolovateľnými a nekontrolovateľnými nákladmi;
• uviesť tri centrá, ku ktorým sa viaže účtovanie na základe zodpovednosti;
• popísať kontrolnú situáciu, v ktorej funguje účtovanie na základe
zodpovednosti.
2.4.1 DEFINÍCIA ÚČTOVANIA NA ZÁKLADE ZODPOVEDNOSTI – podľa
nákladových stredísk - RESPONSIBILITY ACCOUNTING

Účtovanie na základe zodpovednosti bolo definované rôznymi spôsobmi vrátane
nasledovných:
systém účtovníctva, ktorý rozdeľuje výnosy a náklady do oblastí osobnej
zodpovednosti s cieľom ohodnotiť výkon dosiahnutý osobami, ktorým bola
zodpovednosť pridelená;
alebo
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pridelenie nákladov a výnosov jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za tvorbu
takýchto nákladov a výnosov.
Môžete dávať prednosť ktorejkoľvek definícii a napriek tomu určite vidíte, že je to
systém týkajúci
sa nákladov aj výnosov, ktorý uznáva špecifické oblasti právomoci. Sú to zvyčajne
tie isté oblasti, ktoré sú uvedené podrobnejšie v organizačnom grafe komerčnej
alebo organizácie verejnej správy. Preto je každý manažér oddelenia zodpovedný za
výkon jeho oddelenia.
Účtovanie na základe zodpovednosti sa zakladá na princípe, že je správne prideliť
manažérovi zodpovednosť za tie náklady, ktoré vznikajú v jeho oddelení. Problém
však môže nastať, ak je úroveň nákladov úplne alebo čiastočne mimo kontroly
manažéra. Náklady môžu byť potom rozdelené na kontrolovateľné
a nekontrolovateľné. Teoreticky sú všetky náklady v organizácii kontrolovateľné
organizáciou samotnou, ale prakticky môžu byť nekontrolovateľné konkrétnym
manažérom.
Na znázornenie rozsahu kontrolovateľných a nekontrolovateľných nákladov si
predstavte finančné oddelenie, jeho náklady a mieru, do akej sú tieto kontrolovateľné
alebo nekontrolovateľné manažérmi oddelenia.
Potenciálne kontrolovateľné náklady
Náklady na tlač a kancelárske potreby – použitie je kontrolovateľné.
Platba nadčasov
- úroveň nadčasov môže byť kontrolovateľná.
Školiace kurzy
- počet a náklady na každý kurz sú kontrolovateľné.
Platy a mzdy
- úroveň platov/miezd sa zvyšuje a počiatočné platy sú
kontrolovateľné.
Telefón
- použitie a časová dĺžka sú kontrolovateľné.
Niektoré z týchto môžu byť pod kontrolou manažéra finančného oddelenia len do
istej miery, takže ostatní manažéri môžu byť tiež do kontroly zainteresovaní. Toto je
známe ako dvojitá zodpovednosť. Príkladom môžu byť platy a mzdy, kde
personálne oddelenie môže vytvoriť škálu pre manažérov oddelení obmedzujúcu
mieru, do akej sú náklady kontrolovateľné manažérom operačného oddelenia.
Objavuje sa to aj v procese nákupu, kde je výrobný manažér zodpovedný za
množstvo objednaných surovín, ale zásobovací referent bude zodpovedný za cenu,
za ktorú sú suroviny nakupované.
Potenciálne nekontrolovateľné náklady
Prenájom a sadzby
- účtované ako časť celkových nákladov odsúhlasených
iným manažérom.
Poistenie strojov
- zvyčajne poverený špecializovaným poistným agentom.
Využívanie počítačového oddelenia – zvyčajne prepojená zodpovednosť
v odsúhlasenej miere mimo kontroly manažérov
jednotlivých oddelení.
Takže účtovanie na základe zodpovednosti je užitočný spôsob prepojenia právomoci
a zodpovednosti, napriek tomu môže spôsobovať problémy.
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CVIČENIE 2.4.1 a)
a) Porozmýšľajte o nákladoch, ktoré ste vytvorili svojej organizácii v tomto týždni.
Koľko z nich bolo kontrolovateľných Vami a koľko z nich bolo
nekontrolovateľných?
b) Porozmýšľajte o nákladoch, ktoré ste mali v tomto týždni vo Vašom
súkromnom živote. Koľko z nich bolo kontrolovateľných a koľko bolo
nekontrolovateľných?
Predstavte si, že pracujete na účtovnom oddelení organizácie verejnej správy,
odpoveď na prvú časť aktivity by mohla zahŕňať:
Vzniknuté náklady
(a) Platy personálu
(b) Odpisy strojov v kancelárii
(c) Prenájom kancelárie a sadzby
(d) Telefón
(e) Školenie a rozvoj.
Kontrolovateľné alebo nekontrolovateľné manažérom oddelenia
(a) Bežne mimo kontroly manažéra oddelenia – tak, ako stanovuje politika.
(b) Opäť, bežne nekontrolovateľné manažérom oddelenia.
(c) Opäť mimo kontroly manažéra oddelenia – zvyčajne ako pridelená položka
v rámci celkových nákladov.
(d) Kontrolovateľné čo sa týka času a používania.
(e) Čiastočne kontrolovateľné manažérom oddelenia.
Príklady kontrolovateľných nákladov vo vašom živote môžu predstavovať jedlo
v reštaurácii, zábavu, kúpu oblečenia podľa výberu, atď.
Príklady nekontrolovateľných nákladov vo vašom osobnom živote môžu byť
cestovné lístky na vlak alebo autobus (sú kontrolovateľné len do tej miery, že by ste
mohli chodiť/použiť bicykel), nájomné alebo hypotéka, poplatky odborných
organizácií a poplatky za vyšetrenia atď.
CVIČENIE 2.4.1 b)
Teraz porozmýšľajte o niektorých nákladoch, ktoré vznikli na oddelení organizácie,
v ktorej pracujete. Funguje vo Vašej organizácii/oddelení systém účtovania podľa
zodpovednosti? Pomáha to pri fungovaní organizácie a kontrole nákladov?
2.4.2 DRUHY CENTIER ZODPOVEDNOSTI - nákladových stredísk
Oblasti, ktoré sú definované v účtovaní na základe zodpovednosti, sú známe ako
centrá zodpovednosti. Sú to časti organizácie, za ktorých výkon je zodpovedný
manažér daného segmentu.
Existuje mnoho druhov centier zodpovednosti:1. Nákladové stredisko
2. Centrum zisku
3. Investičné centrum.
Nákladové stredisko je segment, v ktorom nesú manažéri zodpovednosť za
výdavky daného segmentu, ktoré sú nimi kontrolovateľné
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Centrum zisku je segment, v ktorom nesú manažéri zodpovednosť za výnosy aj
náklady, ktoré sú nimi kontrolovateľné.
Investičné centrum je centrum, kde sú manažéri zodpovední za výnosy a náklady,
ktoré majú pod kontrolou, ale sú tiež zainteresovaní do rozhodovacieho procesu
o kapitálových investíciách, čo znamená, že sú schopní rozhodnúť do istej miery
o úrovni týchto kapitálových investícií.
Vďaka povahe verejných organizácií je pravdepodobné, že sa u nich bude
nachádzať viac centier nákladov ako obchodných oddelení, to sa však nemusí
dotýkať tých, ktoré sa zaoberajú obchodnými aktivitami. Príklady každého druhu
centra zodpovednosti pre komerčnú organizáciu a organizáciu verejnej správy sú
uvedené dolu.
Maloobchodná firma:
Nákladové stredisko - Personálne oddelenie
Centrum zisku - Jednotlivé obchody
Investičné centrum - Riaditeľ divízie, ktorá má na starosti skupinu obchodov a ktorá
má právomoci, v rámci celkových hraníc, označovať projekty spojené s investičným
výdavkami.
Organizácia verejnej správy (napríklad mestský úrad)
Nákladové stredisko - Oddelenie vzdelávania
Centrum zisku - Centrum voľného času
Investičné centrum Riaditeľ organizácie poskytujúcej jednicové služby, napríklad
obchodná jednotka na miestnom úrade vytvorená na riadenie zberu odpadu.
Všimnite si, že niektoré oddelenie môže byť nákladovým strediskom alebo centrom
ziskov, v závislosti od toho, či je tu zavedený systém, kde oddelenia vyúčtovávajú
iným oddeleniam poskytnuté služby. Oddelenie tlače by mohlo byť nákladovým
strediskom, ak sú všetky ich náklady kontrolované a vyúčtované oddeleniu, ale ak
má možnosť vyúčtovávať si svoje služby poskytnuté ostatným oddeleniam za
komerčné sadzby alebo za dohodnuté sadzby, bolo by centrom ziskov.
Aj keď vyššie uvedené rozdelenie účtovania podľa zodpovednosti je bežne
využívané, ostatné oddelenia často zahŕňajú:
Centrum obchodu – kde je manažér zodpovedný za výsledky určitého segmentu
obchodu.
Centrum divízií – kde je manažér (riaditeľ) zodpovedný za výsledky divízie (kde
funguje organizačná štruktúra rozdelenia na divízie).
Centrum obchodu by mohlo byť miesto, kde sa operácie vykonávajú na niekoľkých
miestach naraz. Príkladom môžu byť národné dopravné firmy s niekoľkými depami,
ktoré sú usporiadané na geografickej báze, kde každý manažér považuje svoje depo
za centrum obchodu.
Centrum divízií vzniká, ak je napríklad, manažér divízie zodpovedný za výsledky
svoje divízie, ktorá pokrýva všetky operácie týkajúce sa určitého výrobku. Toto
centrum divízií je podobné investičnému centru, ale zvyčajne kladie väčší dôraz na
decentralizáciu rozhodovacieho procesu.
Používanie štruktúry pozostávajúcej z divízií je mimo rozsahu tohto textu, ale ak sa
pozrieme na výkazy firiem, nájdete zväčša rozdelenie na hlavné oblasti obchodu
(forma rozdelenia na divízie). Určite tiež viete zo štúdia finančného účtovníctva
o potrebe dosiahnuť súlad s medzinárodnými účtovnými normami o podávaní správ
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za segment. Segment sa môže dotýkať významnej triedy obchodu (napríklad,
špecifická služba alebo vyrobený tovar) alebo geografického miesta. Významný
segment je bežne definovaný ako taký, ktorý produkuje viac ako 10% obratu alebo
taký, ktorý má viac ako 10% čistých aktív.
CVIČENIE 2.4.2
Porozmýšľajte o oddelení, na ktorom pracujete a/alebo o iných oddeleniach,
v ktorých ste v minulosti pracovali. Je toto oddelenie nákladovým strediskom,
centrom zisku alebo investičným centrom? Ak je oddelenie nákladovým strediskom,
pokúste sa predstaviť si iné oddelenie v organizácii, ktoré by sa dalo klasifikovať
ako centrum ziskov alebo ako investičné centrum. Investičné centrá sa vyskytujú
menej často, takže neobávajte sa, ak si na nijaké neviete spomenúť.
2.4.3 ÚROVEŇ KONTROLY, V RÁMCI KTOREJ FUNGUJE ÚČTOVANIE NA
ZÁKLADE ZODPOVEDNOSTI
Účtovanie na základe zodpovednosti je operácia manažmentu, v ktorej sa manažéri
snažia dosiahnuť kontrolu nad výkonom organizácie tak, že ohodnotia výkon
jednotlivých manažérov. Náprava je potrebná na opravu akýchkoľvek odchýlok od
požadovanej úrovne výkonu. Účtovanie na základe zodpovednosti sa zvyčajne
dosiahne prostredníctvom klasifikácie nákladov, ich pridelením jednotlivým
nákladovým strediskám a ich následným krytím. Účtovanie na základe
zodpovednosti je zvyčajne prepojené so systémom kontroly rozpočtu, v ktorom je
stanovený rozpočet na báze jednotlivých oddelení a báze organizácie ako celku;
vypracúva sa porovnanie (zvyčajne mesačné) skutočných výsledkov s rozpočtom,
aby sa zabezpečilo plnenie cieľov politiky alebo aby sa vytvoril základ pre
prehodnotenie politiky a/alebo pre nápravné opatrenie manažmentu. Kontrola
rozpočtu je podrobne popísaná v moduloch 10 and 11. Keď začnete so štúdiom
rozpočtov, vráťte sa ku časti o účtovaní na základe zodpovednosti.
2.4.4 NÁSLEDKY ÚČTOVANIA NA ZÁKLADE ZODPOVEDNOSTI
Je priam nevyhnutné, aby bol v systéme účtovania na základe zodpovednosti
zavedený väčší počet kódov v hlavnej účtovnej knihe v záujme zaznamenávania
ekonomických a funkčných podrobností. Všeobecne sa tiež stáva, že požiadavky na
podávanie správ sa posunú relatívne smerom dolu v organizácii. Pri prekonávaní
potreby vypracúvať veľké množstvá správ pre mnohé malé centrá zodpovednosti
niektoré organizácie zoskupujú niekoľko centier zodpovednosti do väčšieho centra
zodpovednosti. Napríklad, vo výrobnej jednotke môže byť predák zodpovedný za
náklady na každý stroj, ale určitý počet centier zodpovednosti môže byť spojených
v tzv. centre zodpovednosti za oddelenie alebo stroje, za ktoré je zodpovedný
manažér tohto oddelenia. Oddelenie je kontrolované prostredníctvom formálnych
postupov podávania správ a manažér oddelenia má kontrolu nad aktivitami každého
predáka, zvyčajne na báze fyzického pozorovania.
Jeden problém s účtovaním na základe zodpovednosti je, že sa jednotliví manažéri
môžu snažiť presunúť nevýhodné náklady na iných manažérov. Kritici tvrdia, že
tento systém podporuje a podnecuje konflikty medzi oddeleniami. To môže byť
obzvlášť pravdivé, keď sa objavia zdvojené zodpovednosti. Zdvojená zodpovednosť
sa objaví, ak je zodpovednosť za určité náklady rozdelená medzi dvoch (alebo
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viacerých) manažérov. Príkladom tohto je nákup surovín a ich využitie. Manažér,
ktorý nakupuje je zodpovedný za zaplatenú cenu a výrobný manažér je zodpovedný
za využitie. Nákup materiálu za nižšie náklady môže vykazovať priaznivý cenový
rozdiel, takýto materiál však môže byť nevýhodný na využitie. (Napríklad, pretože je
to surovina nižšej kvality, je nutné jej nakúpiť viac).
Riešením vyššie uvedeného konfliktu je uvedenie všetkých rozdielov medzi
odhadovanými/rozpočtovanými a skutočnými nákladmi v správe a ich analýza
v záujme porozumenia dôvodov vzniku rozdielov, aby bolo možné označiť
zodpovedného manažéra a navrhnúť potrebné nápravné opatrenie.
V organizáciách verejnej správy, v ktorých zisk nie je cieľom, je kontrola obzvlášť
zložitá. Organizácie verejnej služby mali často aj veľkú mieru zdvojenej (alebo
viacnásobnej) zodpovednosti a/alebo nejasnej zodpovednosti. Napríklad niektoré
organizácie verejnej správy zaviedli rôzne druhy rozdelení podľa klienta-zmluvnej
strany, čiastočne ako reakciu na konkurenčné tlaky vytvorené legislatívou a tiež vo
viere, že sa tým zlepší prevádzková efektívnosť. V mnohých štátoch EU majú
miestne samosprávy napríklad niekoľko obchodných jednotiek ako samostatné
obchodné jednotky a prijímajú faktúry na služby prijaté od podporných služieb, ako
sú právne služby, finančné služby a zamestnanci. Títo ako užívatelia vyvíjajú tlak na
udržanie plnej kontroly nad nákladmi, ktoré musia znášať dôsledkom spotreby
služieb poskytovaných podpornými službami. Podporná služba je v konečnom
dôsledku schopná lepšie kontrolovať niektoré z týchto nákladov ako užívateľ kvôli
spoločnému charakteru niektorých nákladov, napr. personálna politika, tvorba
spoločného rozpočtu atď.
Ďalšie dôsledky účtovania na základe zodpovednosti spočívajú v tom, že je potrebné
rozhodnúť o požiadavkách na podávanie správ, vrátane oblastí ako:
(a) Množstvo účtovných, štatistických a iných informácií požadovaných manažérmi.
Počítačové manažérskej informačné systémy dokážu vygenerovať skoro
neobmedzené množstvo informácií, môže tu však vzniknúť problém so zahltením
informáciami. Základné rozhodnutie sa týka informačných manažérov a ich potreby
riadiť prevádzku. Manažér musí rozhodnúť o množstve a formáte potrebných
informácií.
(b) Frekvencia takýchto správ. Táto bude opäť závisieť od potrieb manažéra.
Niektoré správy môžu byť požadované v mesačnom cykle, pričom iné bude nutné
odovzdávať každý deň alebo týždeň.
(c) Časový rozdiel medzi výskytom udalosti a podaním správy o nej. Toto bude
znovu do veľkej miery závisieť od povahy organizácie a udalosti.
Väčšina organizácií si vytvorila systémy podávania správ, ktoré sú vhodné pre ich
prevádzky a uspokojujú požiadavky manažérov bez toho, aby nevhodne zasahovali
do priebehu práce oddelenia manažérskeho účtovníctva. Ďalším problémom pre
koncepciu účtovania na základe zodpovednosti je dopad veľkej novej technológie,
najmä vo výrobnom podniku. Moderná výrobná technológia zahŕňa veľké investície
do strojov, zníženie počtu jednicových manuálnych pracovníkov, ale aj zvýšenie
zručností pracovníkov. To nevyhnutne vyústi do vyššej miery fixných výrobných
nákladov (t.j. nemeniacich sa s úrovňou aktivity), a tým často nekontrolovateľných
nákladov pre výrobných manažérov. V takomto novom výrobnom prostredí môže byť
tradičný systém podávania správ o analýze rozdielov málo užitočný. Výsledky budú
do veľkej miery závisieť od úrovní aktivity, nie výkonu manažéra a tieto úrovne
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aktivity sú často kontrolovateľné na najvyššej úrovni manažmentu. Opatrenia
v oblasti výkonu sú potom zväčša nefinančné, aj keď finančné opatrenia budú tiež
relevantné.
OTESTUJTE SA
1. Skontrolujte, ako ste porozumeli tejto časti tým, že odpoviete na nasledovné
otázky v teste a porovnáte svoje odpovede s informáciami v texte.
a) Definujte účtovanie na základe zodpovednosti
(2.4.1)
b) Uveďte tri príklady zo svojej praxe
i) kontrolovateľných nákladov
ii) nekontrolovateľných nákladov
(2.4.1)
c) Uveďte tri druhy centier zodpovednosti
(2.4.2)
d) Stručne vysvetlite úroveň kontroly manažmentu, pri ktorej funguje účtovníctvo
na základe zodpovednosti (2.4.3)
e) Navrhnite tri pravdepodobné následky zavedenia centra účtovania na základe
zodpovednosti
(2.4.4)
2. Uveďte, ktoré z nasledovných nákladov sú kontrolovateľné a ktoré sú
nekontrolovateľné pre prijímajúce oddelenie v komerčnej organizácii:
a) Počítačový čas účtovaný personálnemu oddeleniu pri fixnej sadzbe stanovenej
riaditeľmi.
b) Náklady na trojdňový kurz obnovenia vedomostí pre zamestnancov finančného
oddelenia mimo miesta bydliska.
c) Platba prenájmu a sadzieb na štvorcový meter vo výrobnom oddelení.
d) Cestná daň a poistné za vozidlá oddelenia.
e) Benzín/nafta do vozidiel oddelenia.
3. Výrobný podnik rozdeľuje svoje operácie na rôzne oddelenia tak, ako vidíte dolu.
Uveďte pravdepodobný druh centra zodpovednosti, ktorý každé oddelenie
predstavuje.
• Výrobné oddelenie
• Oddelenie odbytu
• Marketingové oddelenie
• Personálne oddelenie
• Finančné oddelenie
• Oddelenie tlače (ktoré bude účtovať poplatky ostatným oddeleniam za svoje
služby)
• Oddelenia podnikovej sekretárky
• Oddelenie top manažmentu.
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ODPOVEDE
1. Skontrolujte si odpovede s textom.
2. a) Časovo kontrolovateľné – sadzba je nekontrolovateľná.
b) Kontrolovateľné.
c) Nekontrolovateľné.
d) Nekontrolovateľné (predstavte si, že úroveň vozidiel predstavuje rozhodnutie
v rámci politiky).
e) Kontrolovateľné (využitie).
3. Výroba
- Nákladové stredisko.
Odbyt
- Centrum zisku.
Marketing/Personál/Financie
- Nákladové stredisko.
Tlač
- Centrum zisku.
Sekretárka podniku/Top manažment - Nákladové stredisko.
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Kapitola 3
Účtovanie réžie

CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:
• vysvetliť dôvody účtovania réžie;
• vysvetliť dôvody pre výpočet úplných vlastných nákladov pri jednotnej paušálnej
sadzbe alebo pre rozdielne paušálne sadzby pre oddelenia;
• vytvoriť analyzačný hárok réžie využívajúci zadelenie a pridelenie;
• popísať metódy zadelenia réžie;
• vykonať zadelenie réžie medzi recipročnými centrami;
• ohodnotiť ostatné metódy účtovania réžie.
3.1 ÚČTOVANIE RÉŽIE
Réžia je súčasťou celkových nákladov akejkoľvek organizácie. V organizáciách
verejnej služby je mnoho nákladov kategorizovaných ako režijné a dokonca aj vo
výrobných podnikoch réžia tvorí pravdepodobne najpodstatnejšiu časť v porovnaní
s jednicovými nákladmi, a často jednicové náklady prevyšuje . Úroveň réžie
v organizácii závisí od dvoch faktorov:
(i) aká je nákladová jednotka;
(ii) úroveň detailnosti, do akej je systém výpočtu nákladov schopný ísť pri
rozpisovaní nákladov.
Napríklad, v nemocnici sú mnohé náklady jednicové. Ak je, na druhej strane,
nákladová jednotka stanovená ako špecifický lekársky postup, napríklad výmena
bedrového kĺbu, mnohé náklady budú nepriame – režijné?.
Napríklad, je
nepravdepodobné, že náklady na prevádzkovanie operačnej sály môžu byť priamo
pripísané výmene kĺbu, ale bežnému chirurgickému zákroku tieto náklady priamo
pripísané môžu byť.
Režijné náklady musia byť kontrolované do tej istej miery ako jednicové náklady. Je
tiež nevyhnutné, aby boli režijné náklady pripísané na určitom rozumnom základe k
nákladom na výrobok, či už k jednotke na predaj alebo k poskytovaniu služby. Toto
pripísanie je nevyhnutné, aby sme mohli vypočítať celkové náklady na odbyt a často
sa tiež využíva ako metóda kalkulácie predajnej ceny (pozri obrázok 2.1 vyššie).
Účtovanie réžie je nevyhnutné z niekoľkých dôvodov vrátane nasledovných:
(a) Kontrola nákladov – réžia je často zhromažďovaná jednotlivými oddeleniami
a periodicky sa z nej tvorí zoznam ako súčasť správy o výkone, ktorý zvyčajne
obsahuje rozpočtované náklady.
(b) Predajná cena alebo príprava odhadu.
(c) Vo verejných organizáciách je nutné zabezpečiť zodpovednosť za všetky
náklady, to znamená, že vynakladanie všetkých verejných fondov by malo byť
odôvodnené. To sa dá dosiahnuť len, ak budú všetky náklady, vrátane režijných,
pripísané relevantným službám.
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(d) Ohodnotenie zásob – Medzinárodná účtovná norma (MÚN) 2 (International
Accounting Standard - IAS 2) o zásobách stanovuje, že pre externé podávanie správ
je potrebný výpočet nákladov podľa krytia.
Treba si všimnúť, že správny postup je zhromažďovanie nákladov podľa centier
zodpovednosti (pre účely kontroly) a potom zadeľovanie takýchto nákladov
jednotkám výstupu prechádzajúcich cez centrá zodpovednosti.
Otázka, ktorú sme uviedli vyššie, týkajúca sa ohodnotenia zásob, vyžaduje
podrobnejšie vysvetlenie. MUN 2 stanovuje, že pre účely párovania nákladov
a príjmov je potrebné, aby náklady na zásoby a prebiehajúcu prácu by mala zahŕňať
tie výdavky, ktoré vznikli v priebehu bežných aktivít spojených s presunom výrobku
alebo služby na ich súčasné miesto alebo s tvorbou ich súčasného stavu. Takéto
náklady zahŕňajú všetky pridružené výrobné náklady, aj keď tieto môžu vznikať na
časovej báze.
Účelom je stanoviť výpočet nákladov podľa krytia pre externé podávanie správ.
CVIČENIE 3.1
Vytvorte zoznam najdôležitejších centier zodpovednosti alebo nákladových stredísk
v organizácii Vášho zamestnávateľa, v ktorých sú režijné náklady prvotne
zhromažďované.
Návrhy
Odpovede na vyššie uvedené aktivity sa budú značne líšiť od organizácie
k organizácii.
Napriek tomu by príklad miestneho úradu mohol zahŕňať:
(a) Vzdelávanie
(b) Sociálne služby
(c) Voľný čas
(d) Financie
(e) Bývanie
(f) Personál
(g) Pozemkové a všeobecné služby
(h) Knižnice
(i) Technické služby
(j) Iné, ak je to vhodné.
V rámci týchto širších titulov je pravdepodobne niekoľko pod-centier zodpovednosti
pre rôzne prvky služieb. Napríklad, v rámci voľného času to môžu byť konkrétne
centrá voľného času, parky, športy v prírode atď.
3.2 VYUŽITIE JEDNOTNEJ SADZBY ALEBO SADZIEB ODDELENÍ
Po tom, čo sme zhromaždili režijné náklady pre jednotlivé nákladové strediská, je
potrebné stanoviť réžiu pri vhodnej sadzbe, ktorá bude účtovaná výrobným
jednotkám. Rôzne metódy výpočtu takýchto sadzieb sú uvedené v časti 3.4 nižšie.
Napriek tomu, organizácia musí rozhodnúť o základnej otázke – mali by byť režijné
náklady kryté pri jednotnej sadzbe pre celý podnik alebo by mali byť vypočítané
samostatné sadzby oddelení?
O jednotnej sadzbe (často známej ako paušálna sadzba réžie) hovoríme, keď sa
stanoví sadzba pre výrobnú jednotku alebo organizáciu ako takú a táto sadzba je
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účtovaná všetkým aktivitám bez ohľadu na rozdielny čas strávený v rôznych
oddeleniach. V ďalšej časti uvádzame aktivitu prezentujúcu jednotnú (paušálnu)
sadzbu.
CVIČENIE 3.2.1
Jednotná (paušálna) sadzba
Firma má celkovú výrobnú réžiu vytvorenú v troch výrobných oddeleniach, ktorá
dosahuje £240 000. Pracuje 40 000 priamych pracovných hodín v roku a využíva
jednotnú (paušálnu) sadzbu na réžiu.
V jednom období firma realizuje dve aktivity a jednicové pracovné hodiny sú
nasledovné:
CVIČENIE 1917
Výrobné oddelenia

CVIČENIE 1918

Jednicové pracovné hodiny

A

10

22

B

4

6

C

16

2

30

30

Máte za úlohu vypočítať:
i) paušálnu sadzbu réžie na báze sadzby za priamu prácu,
ii) réžiu, účtovanú na každú aktivitu.
Výsledok
i) Réžia £240 000
Jednicové pracovné hodiny
40 000
Réžia na priamu pracovnú hodinu
£6,00
ii) Réžia účtovaná na každú aktivitu:30 x £6
£180
Jednotná paušálna sadzba réžie je relatívne jednoducho vypočítateľná a použiteľná,
a môže byť vhodná, ak sú všetky aktivity v podstate podobné a zaberajú približne
rovnaký čas v každom oddelení.
Napriek tomu nemusí byť jednotná sadzba réžie uspokojujúca, ak v Aktivite 3.2.1
vyššie rôzne aktivity trvajú rôzny čas v každom oddelení. V takom prípade budú
rozumnejšie sadzby pre oddelenia, ktoré dávajú presný výsledok, aj keď možno trvá
dlhšie takéto sadzby vytvoriť ako stanoviť paušálne sadzby.
CVIČENIE 3.2.2 nižšie dokazuje tento efekt.
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CVIČENIE 3.2.2
Pozrite sa na čísla v Aktivite 3.2.1, ale tak, že réžia a jednicové pracovné hodiny
budú rozdelené podľa oddelení nasledovne:Výrobné oddelenia

Réžia

Jednicové pracovné
hodiny

£
A

110 000

25 000

B

80 000

10 000

C

50 000

5 000

240 000

40 000

Vypočítajte:
i) sadzby na réžiu pre oddelenia
ii) réžiu, ktorá bude účtovaná každej aktivite.
Výsledok
i) Sadzba
oddelenie

réžie

na

Pre DLH
£110 000
25 000

A

£80 000

B

10 000
£50 000

C

5 000

£4,40
£8,0
£10,00

ii) Réžia účtovaná na každú
aktivitu
práca1917
Oddelenie

A

£4,40 x 10

£44,00

B

£8,00 x 4

£32,00

C

£10,00 x 16

Celková výrobná réžia

£160,00
£236,00

práca 1918
Oddelenie

A

£4,40 x 22

£96,80
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B

£8,00 x 6

£48,00

C

£10,00 x 2

£20,00

Výrobná réžia celkom

£164.80

Vidíte, že sadzby pre oddelenia nám pravdepodobne dajú výsledok, ktorý odráža
čiastku na výrobok každého oddelenia a mali by sa všeobecne používať. Ak sa
používa jednotná (paušálna) sadzba pri výpočte nákladov podľa krytia aj pri
kalkulácii odhadu predajnej ceny, môže to viesť ku zavádzajúcej predajnej cene,
a tým sa firma môže ocitnúť v situácii, keď dostáva objednávky, pre ktoré sú jej
poplatky za réžiu relatívne nízke.

3.3. HÁROK ANALÝZY RÉŽIE
Postup pre analýzu réžie môže byť stanovený nasledovne:
Krok 1 Zhromažďovanie výrobných režijných nákladov podľa položiek.
Krok 2 Tvorba nákladových stredísk.
Krok 3 Zadeľovanie a prideľovanie režijných nákladov nákladovým strediskám.
Krok 4 Prideľovanie nákladov nákladových stredísk poskytujúcich služby výrobným
nákladovým strediskám.
Krok 5 Krytie nákladov výrobných nákladových stredísk v nákladových jednotkách.
Nákladové strediská poskytujúce služby sú tie, ktoré podporujú výrobný proces, ale
nepracujú priamo na výrobku. Príklady v rámci podnikov sú nasledovné: sklady,
závodné jedálne a oddelenie údržby. Zistíte, že náklady nákladových centier
poskytujúcich služby sa zhromažďujú spolu a potom sa vyúčtujú výrobným
nákladovým strediskám na základe užívania/prínosu odvodeného výrobným
nákladovým strediskom z daného centra poskytujúceho služby.
Niektoré položky nákladov je možné zadeliť okamžite ku špecifickému nákladovému
stredisku. Príklady sú platy supervízora nákladového strediska a nepriamy materiál
vydaný tomuto nákladovému stredisku. Ostatné položky nákladov musia byť
rozdelené medzi niekoľko nákladových stredísk na čo najvhodnejšej báze. Príklady
sú nájom podniku a sadzby, ktoré môžu byť pridelené na báze metrov štvorcových
(priestor) ako aj náklady na jedáleň pridelené na základe počtu priamych
zamestnancov.
Metódy zadeľovania a prideľovania sú podrobnejšie popísané dolu. Je tam tiež
uvedený praktický príklad zostavovania hárku analýzy réžie.
3.4 1 METÓDY PRIDEĽOVANIA RÉŽIE
Ak je to vhodné, réžia sa účtuje priamo tomu oddeleniu, kde vznikla. Napríklad, platy
supervízorov výroby budú účtované výrobe a nepriamy materiál môže byť účtovaný
oddeleniu využívania. Napriek tomu, mnohé položky režijných nákladov sa týkajú
nákladov, ktoré vznikli v prospech niekoľkých oddelení. V takýchto prípadoch budú
režijné náklady pridelené na rozumnej logickej báze zodpovedajúcej prínosu
vznikajúcemu každému oddeleniu z vynaloženia režijných nákladov. Základy
pridelenia sa budú značne líšiť, ale nasledovná tabuľka uvádza zhrnutie niektorých
bežných základov:
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Tabuľka 2
Náklady

Zadelenie nákladov podľa

Prenájom a sadzby
Oblasti

Svetlo a teplo
Poistenie priestorov
Supervízia

Počtu zamestnancov

Náklady na jedáleň
Platy manažmentu
Odpisy strojov
Poistenie strojov
Odpisy motorových vozidiel

Hodnoty daných položiek

Energia

Stanovenej jednotky (aká sa používa),
technický odhad

Doprava

Počtu (alebo hmotnosti) položiek

Vyššie uvedená tabuľka nie je komplexná a v niektorých prípadoch môžu byť
alternatívne základy vhodnejšie. Svetlo a teplo by mohli byť v niektorých
organizáciách uvedené na základe oblasti, ale v iných to môže byť na základe
metrov alebo technických odhadov a napríklad kúrenie môže byť pridelené podľa
objemu kapacity miestnosti.
Príklad dolu poukazuje na to, ako môžu byť náklady zadelené v malom výrobnom
podniku s troma výrobnými nákladovými strediskami a dvoma centrami služieb.
Všimnite si, že v tomto príklade oddelenia služieb neposkytujú jeden druhému
žiadne služby.
Príklad
Silent Manufacturing Co Ltd vyrába množstvo elektrických výrobkov v troch
výrobných oddeleniach a dvoch oddeleniach služieb. Režijné náklady v rozpočte
(výroba) pre 20XX sú:
Nepriame mzdy

Spotrebný
materiál

Energia (na
základe merača)

£

£

£

A

62 000

4 800

5 000

B

70 000

6 200

2 000

C

46 000

5 000

8 000

Údržba

22 000

3 000

-

Obsluha

24 000

2 000

1 000

Výrobné oddelenie

Oddelenie služieb
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224 000

21 000

16 000

Odpisy továrne a strojov (P & M)

30 000

Poistenie továrne a strojov (P & M)

7 000

Poistenie priestorov

6 000

Prenájom a sadzby

26 000

Svetlo a teplo

2 600

Náklady na jedáleň

4 000

Supervízia

8 000

Nasledovné informácie sú tiež k dispozícii:
Účtovná
hodnota
(P&M)

Oblasť
(m2)

Počet
zamestnancov

2

% využitia oddelení
služieb
Údržba

Obsluha

%

%

£

M

Oddelenie A

180 000

4 000

8

60

25

B

120 000

3 000

8

25

50

C

40 000

3 000

4

15

25

Údržba

-

1 000

2

-

-

Obsluha

20 000

2 000

2

-

-

360 000

13 000

24

100

100

Máte za úlohu vypracovať hárok analýzy réžie vykazujúci základy pridelenia, ktoré
ste použili. (Zaokrúhlite na najbližšie celé £.)
Konzultačné poznámky
1. Aj keď stĺpec Celkom nie je zásadne dôležitý, je tiež užitočný a funguje tiež ako
kontrola aritmetickej presnosti odpovede.
2. Je tiež vhodné zoskupiť položky, ktoré sú pridelené na tom istom základe, pretože
tým znížite množstvo výpočtov, a tým aj možnosť urobiť chybu. To NENÁJDETE
v tejto odpovedi, keďže táto je modelovým príkladom.

47

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Odpovede na príklad
Výroba
Réžia

Základ

Služba

Celko
m

A

B

C

M

E

£

£

£

£

£

£

Nepriame
mzdy

Zadeliť

224
000

62 000

70 000

46 000

22 000

24
000

Spotrebný
materiál

Zadeliť

21 000

4 800

6 2000

5 000

3 000

2 000

Energia

Merná
jednotka

16 000

5 000

2 000

8 000

-

1 000

Odpisy:
P&M

Hodnota

30 000

15 000

10 000

3 333

-

1 667

Poistenie:
P&M

Hodnota

7 000

3 500

2 333

788

-

389

Poistenie:
Priestory

Oblasť

6 000

1 846

1 385

1 385

461

923

Prenájom
a sadzby

Oblasť

26 000

8 000

6 000

6 000

2 000

4 000

Svetlo
a teplo

Oblasť

2 600

800

600

600

200

400

Jedáleň

Počet
zamestnanco
v

4 000

1 333

1 333

667

334

333

Supervízia

Počet
zamestnanco
v

8 000

2 667

2 667

1 333

667

666

334
600

104
946

102
518

73 096

28 662

35
378

Odd. služieb M prerozdelené

17 197

7 166

4 299

(28
662)

Odd. služieb E prerozdelené

8 844

17 689

8 845

-

(35
378)

130
987

127
373

86 420

-

-

Celkové
náklady

Celkové náklady na každé
výrobné oddelenie

334
600
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Náklady Oddelenia služieb sú zhromažďované v každom oddelení a potom
prerozdelené Výrobným oddeleniam podľa využitia (získaný prínos).
Predtým, než budete pokračovať, mali by ste si dôkladne naštudovať tento vyššie
uvedený príklad.
CVIČENIE 3.4.1
Uveďte zoznam šiestich nákladových položiek vo vašej organizácii, kde sú prínosy
rozložené na niekoľko oddelení/nákladových stredísk. Pre každú položku navrhnite
najspravodlivejší základ pre pridelenie takýchto nákladov. Ak je to možné, skúste si
predstaviť, ako sú náklady v skutočnosti prideľované.
Návrhy
Opäť, odpovede sa budú značne odlišovať, ale možná odpoveď pre organizácie
verejnej správy, ako je nemocnica by mohla byť:
Poistenie priestorov - Oblasť (možno na každé oddelenie)
Poistenie strojov - Hodnota (na každé oddelenie)
Platy top manažmentu – Počet zamestnancov
Náklady na jedáleň – Počet zamestnancov
Svetlo a teplo – Oblasť alebo metre
Telefón – Počet prípojok
3.4.2 RECIPROČNÉ CENTRÁ SLUŽIEB
Príklad hore sa týkal situácie, kde dve oddelenia služieb poskytovali služby
výrobným oddeleniam, ale nie navzájom. Oveľa častejšie si však oddelenia služieb
poskytujú služby navzájom a okrem toho aj výrobným oddeleniam. Táto situácia
môže spôsobovať účtovné problémy, keď sú náklady jedného oddelenia služieb
(povedzme S1) rozložené a niektoré náklady sú účtované inému oddeleniu služieb
(povedzme S2). Keď sú náklady oddelenia S2 rozložené, niektoré náklady sú
účtované späť oddeleniu S1. Tento nový zostatok musí byť rozložený, čím sa ďalšie
náklady vracajú do oddelenia S2.
V takom prípade sú rôzne metódy vyrovnania sa s účtovným problémom zostatkovej
bilancie režijných nákladov (často sa nazýva ‘naháňanie chvosta’). Jedna z metód sa
nazýva:
opakovaná distribúcia – ak sú náklady opätovne rozkladané, až kým nezostane
malý zostatok;
stanovujú a vyúčtovávajú plné náklady oddelení služieb.
Príklad
Trevor plc vyrába dva výrobky, P1 a P2. Informácie o nákladoch na každý z nich sú
nasledovné:
Jednotkové náklady na
priamy materiál

P1

P2

£7,20

£14,10

Jednicové pracovné
hodiny za jednotku:
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Výrobné odd.

3,5

4,5

Odd. kompletizácie

1,0

1,5

Výrobné odd..

2,0

3,0

Odd. kompletizácie

4,5

5,5

2 500

1 500

Strojové hodiny za
jednotku:

Počet vyrobených
jednotiek v mesiaci

Výrobky prechádzajú výrobnými oddeleniami a oddeleniami kompletizácie. Podnik
zahŕňa aj oddelenie skladov a závodnú jedáleň. Informácie o štyroch oddeleniach sú
nasledovné:
Výroba

Kompletizácia

Sklady

Jedáleň

Pridelená réžia
Za mesiac (£)
2

Plocha (m )
Počet
zamestnancov
Hodnota strojov (£)

11 000

7 500

3 800

6 000

850

600

450

250

36

12

7

5

42 500

13 800

12 000

14 800

200

300

-

50

4,50

4,20

-

-

Počet výdajov zo
skladov
Za mesiac
Úplné vlastné
náklady za hodinu
(£)

Nepridelená réžia za mesiac je nasledovná:
£
Supervízia

32 000

Údržba strojov

13 700

Prenájom

6 200

Čistenie

7 900

Vašou úlohou je:
(i) Určite vhodné základy pre prideľovanie réžie a vypracujte rozvrh analýzy réžie.
(ii) Prideľte náklady oddelenia služieb.
(iii) Vypočítajte mesačné úplné režijné náklady/overhead absorption rate pre výrobné
oddelenie (na základe pracovných hodín) a pre oddelenie kompletizácie (na základe
strojových hodín).
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Odpoveď na príklad
(i) Supervízia – počet zamestnancov
Údržba strojov – hodnota strojov
Prenájom - plocha
Upratovanie – plocha
Mesačný výkaz nákladov
Celkom

P

F

C

S

£

£

£

£

£

Pridelené

28 300

11 000

7 500

3 800

6 000

Supervízia

32 000

19 200

6 400

3 733

2 667

Údržba

13 700

7 007

2 275

1 978

2 440

Prenájom

6 200

2 451

1 730

1 298

721

Upratovanie

7 900

3 123

2 205

1 653

919

88 100

42 781

20 110

12 462

12 747

(ii) Sklady: pridelenie na základe počtu výdajov zo skladov.
Jedáleň: pridelenie na základe počtu pracovníkov.
použitím metódy opakovanej distribúcie
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b/f
Sklady (200/300/50)

Celkom

P

F

C

S

£

£

£

£

£

88 100

42 781

20 110

12 462

12 747

-

4 532

6 797

(12 462)

1 133
13 880

Jedáleň (36/12/7)

-

9 085

3 028

1 767

(13 880)

Sklady (200/300/50)

-

643

964

(1 767)

160

Jedáleň (36/12/7)

-

105

35

20

(160)

Sklady (200/300- ako
nehmotný)

-

8

12

(20)

-

88 100

57 154

30 946

-

-

Note: Nezáleží na tom, či bude vo vyššie uvedenom príklade pridelenie realizované
najprv pre odd. S alebo C
(iii) Výroba £57 154 = £3.69 za priamu pracovnú hodinu
15 500
Kompletizácia £30 946 = £1.59 za strojovú hodinu
19 500
Poznámka
Pracovné hodiny ( 3,5 x 2 500) + (4.5 x 1 500) = 15 500.
Strojové hodiny (4,5 x 2 500) + (5.5 x 1 500) = 19 500.
V praxi je prideľovanie réžie zvyčajne len približné, a
v praxi budú najčastejšie existovať viac ako dve oddelenia služieb. Napriek tomu
môžu existovať matematické modely, ktoré môžu fungovať na počítačoch a ktoré
riešia problém pridelenia.
3.4.3 INÉ METÓDY ÚČTOVANIA RÉŽIE
Metódy režijného zadelenia, ktoré vidíte v časti vyššie, je jedna zo zvyčajných metód
a je aplikovateľná a relevantná vo väčšine výrobných organizácií a organizácií
poskytujúcich služby. V niektorých organizáciách však nie sú považované za
adekvátne a réžia sa vyúčtováva na iných základoch. Medzi tieto metódy patria:
(i) Objem odbytu alebo hodnota odbytu. V tejto metóde sa celková réžia
v rozpočte delí rozpočtovaným odbytom (zvyčajne podľa hodnoty, ale niekedy podľa
objemu) a celkové percento sa potom využíva pre individuálne aktivity/operácie.
Príklad
Firma si do rozpočtu na budúci rok uviedla odbyt dosahujúci £690 000 a réžiu vo
výške £165 600. Jednicové náklady na konkrétnu aktivitu sa odhadujú na £720
a marža zisku je 10% predajnej ceny. Vypočítajte predajnú cenu. (S.P)
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Odpoveď
Réžia ako % z predaja. = 165,600/690,000 = 24%
Zisk ako % z predaja. =
10%
Réžia a zisk ako % z predaja
34%
Jednicové náklady
66%
100%
£
Jednicové náklady
720
Réžia 24/66 x £720
262
Zisk 10/66 x £720
109
Predajná cena
1,091
Dôkaz
24% z £1,091 =
£262
10% z £1,091 =
£109
(ii) Obchodné dohody medzi prepojenými organizáciami alebo medzi
organizáciami s pravidelným obchodným stykom. V takýchto prípadoch (napr.
nákupy ministerstiev) môže byť povolené percento réžie pridané ku priamym
nákladom a marža na zisk sa pridá k celkovému výsledku. Potom akákoľvek
efektívnosť alebo neefektívnosť kontroly réžie vyústi v prospech alebo neprospech
dodávateľskej firmy.
(iii) Úroveň poskytovaných služieb. V týchto prípadoch sa stanovuje prídel
(rozpätie) réžie, často na rôznych úrovniach, podľa úrovne požadovaných služieb,
zvyčajne ho stanovuje zákazník, ale v niektorých prípadoch aj dodávateľ. Príkladom
takéhoto postupu môže byť firma na vyvolávanie filmov, ktorá účtuje viac za
jednohodinovú službu alebo za 24-hodinovú. To je primárne cenový mechanizmus.
(iv) Režijné výdavky. V mnohých organizáciách je bežnou praxou obnovovať určité
režijné položky z výstupov aplikáciou fixného percenta zvýšenia (režijné výdavky) na
jednicové náklady, aby sa dosiahlo krytie celkovej hodnoty nepridelenej réžie. Táto
situácia je obzvlášť pravdepodobná a odôvodniteľnejšia pre tie režijné položky, pre
ktoré neexistuje žiadny jasne definovaný alebo merateľný základ pre prideľovanie
(napr. niektoré náklady ‘top manažmentu’).
V posledných rokoch viedli požiadavky manažérov služieb v organizáciách Veľkej
Británie (napr. Manažéri organizácií ako priamych poskytovateľov služieb predaja)
ku zmenám v spôsoboch prideľovania réžie popredným službám. Namiesto
koncoročného prideľovania na takom základe ako plocha alebo počet
zamestnancov, sa režijné služby účtujú často vopred, poprípade sú sformalizované
pomocou zmluvy o úrovni služieb (ZUS alebo v angličtine service level
agreement/SLA). Táto špecifikuje úroveň a poplatky za režijné služby vo forme
zmluvy.
V tomto kontexte sa tiež objavili snahy o zvýšenie presnosti poplatkov a úrovne
pridelenia zodpovednosti medzi poskytovanými režijnými službami (napr. personálne
oddelenie) a užívateľom (napr. Organizácie poskytujúce priame služby predaja)
prostredníctvom kalkulácie poplatkov skôr na báze výstupov. Napríklad, môže
existovať vopred určená výška nákladov na jednu platobnú pásku alebo na nábor
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nového zamestnanca, namiesto koncoročných poplatkov založených napríklad na
počte zamestnancov.
Oba tieto trendy pochádzajú do veľkej miery z prostredia zvýšenej konkurencie vo
všetkých sektoroch verejnej služby. Rôzne formy verejných súťaží na popredné
služby vytvárajú počiatočný finančný tlak na ‘réžiu’ poskytovanú podpornými
službami s cieľom odôvodnenia a zníženia poplatkov, ale aj v záujme ich lepšieho
prepojenia s poskytovanými službami ako aj zabezpečenia vyššej miery
zodpovednosti užívateľa. Podobné tlaky sa teraz objavujú priamejšie aj u mnohých
takýchto podporných služieb, ktoré sa sami zúčastňujú konkurenčných verejných
súťaží.
CVIČENIE 3.4.3
Pozrite sa na organizáciu vášho zamestnávateľa alebo na organizáciu, ktorú
poznáte. Mohli by tieto využívať niektoré z alternatívnych metód uvedených pre
účtovanie réžie? Ak áno, uveďte ktorú metódu a ako by fungovala.
OTESTUJTE SA
Preverte si vedomosti z tejto časti prostredníctvom otázok a potom sa vráťte späť k
textu.
(a) Uveďte tri účely zavedenia účtovania réžie. (3.1)
(b) Uveďte štyri základy, ktoré môžu byť použité na pridelenie réžie, ktoré sa týkajú
niekoľkých nákladových stredísk. (3.4.1)
Ako sa nazýva najčastejšie používaná metóda, ktoré rieši režijné náklady
recipročných centier poskytujúcich služby (3.4.2)
(d) Uveďte tri iné metódy účtovania réžie. (3.4.3)
PRAKTICKÉ OTÁZKY
1. Vytvorte náčrt súhrnnej nákladovej tabuľky (žiadne čísla nevyžadujeme) pre
výrobu akejkoľvek jednotky výrobku.
2. Packem Sterile Supplies Trust (PSST) nedávno dostal ponuku na veľkú
objednávku od potenciálneho nového zákazníka, ktorá sa má vybaviť v poslednom
mesiaci v 2003/2004. Ako finančný manažér Trustu ste boli požiadaní, aby ste
vypočítali plnú cenu pre účely stanovenia ceny. Rozpočet réžie PSST na roky
2003/2004 je nasledovný:
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£

£

Personál
Technici

400 000

Baliči

250 000

Správa, personál a financie (PAF)
Admin., Personnel & Finance
(APF)

450 000

Sklady

90 000

Top manažment

150 000

1 340 000

Nepriame zásoby
Technici

25 000

Baliči

15 000

PAF

50 000

Sklady

30 000

120 000

Energie

80 000

Sklady

50 000

Subvencie na stravovanie zamestnancov

60 000
1 650 000

Celkom
Iné informácie týkajúce sa štyroch nákladových stredísk:
Technici

Baliči

PAF

Sklady

Plocha (m2)

600

800

400

200

Počet
zamestnancov

20

15

20

5

Žiadosti

800

100

100

-

Jednicové
pracovné hodiny

32 000

24 000

Bude si to vyžadovať 100 hodín z času Technickej divízie a 30 hodín z času Divízie
balenia. Objednávka bude tiež vyžadovať materiál v hodnote £6 000. Potencionálny
zákazník ponúkol £7,000 za prácu.
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Zadanie:
(a) Určite cenu objednávky, ktorá bude stanovená pri výške cien rovnajúcich sa
celkovým nákladom plus 20% (čo je bežnou normou PSST), s použitím
východísk z pridelenia a úplnej kalkulácie (apportionment and absorption)
zvážte najlepšiu možnosť, a plne berie do úvahy náklady podporných
oddelení.
(b) Premyslite si, ktoré otázky by PSST malo zvažovať pri rozhodovaní či túto
objednávku akceptovať a ako takúto objednávku analyzovať v budúcnosti

ODPOVEDE NA PRAKTICKÉ OTÁZKY
1.
Odpovede by mohli byť nasledovné:Produkt H 102.
Sumár nákladov (len náčrt)
Materiál jednicové náklady

kg x

£

Jednicové náklady na pracovnú silu

hodina x

Priame- jednicové náklady -

sub-kontrakt

_________

hodina x

_________

Hlavné náklady/Prime Cost
Réžia nedokončenej
výroby?/Works Overhead
Náklady nedokončenej
výroby?/Works Cost
Iná réžia/Other Overhead
Marketing
Predaj/Sales
Administratíva/Administration
R&D

_________

Náklady na predaj/Cost of Sales
Zisk/Profit ( % of S.P.)

_________

Predajná cena/Selling price

_________
_________

2. Packem Sterile Supplies Trust (PSST)
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(a)

Náklad

Východi Technici
sko
časť
£000

Personál
Snr Mgt
Nepriam
e
zásoby
Energie
Sklady
Stravova
nie

Direct
Staff
Nos.
Direct
Area
Area
Staff
Nos.

Baliči
£000

PAF
£000

Sklad
y
£000

Total
£000

400
50
25
24
15
20

250
37.5
15
32
20
15

450
50
50
16
10
20

90
12.5
30
8
5
5

1,190
150
120
80
50
60

534

369.5

596

150.5

1,650

PAF/APF: pridelené na základe počtu zamestnancov;
S: pridelené podľa požiadavky.
(iné odôvodnené pridelenia sú akceptovateľné).

Technici
£000
B/d
PAF/APF(20/15/5)
Sklady
(800/100/100)
PAF/APF(20/15/5)
Sklady
(800/100/100)

534
298
180
11
2

1,025

Jednicové náklady
na pracovný čas
Úplné krytie

Baliči

PAF/APF
£000

Sklady
£000

369.5
224
22.5
8
1

596
(596)
22
(22)

150.5
74
(224.5)
3
(3)

625

nil

nil

Technici

Baliči

32,000
£32.05

24,000
£26.01

£
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nákladov/Absorption
Rate (A)
Cena práce/Job
Cost

100
£3,205

30
£780.30

3,985.30
6,000

Hodiny (B)
Réžia (A x B)
Materiál
9,985.30
=> Predajná cena/Selling Price
(9,985.30 x 120%)

11,982.36

Hodnotenie
(b)
- Ponúkaná cena je podstatne nižšia jednak ako normálna cena/normal
price (úplná cena/full cost plus 20%) a ako úplná cena/full cost. Je
dobré prediskutovať s potencionálnym zákazníkom možnosť ponuky
vyššej ceny.
Hlavným bodom však je či cena práce nepresiahne relevantnú cenu,
aby to bolo možné dosiahnuť. Zahŕňa to jednak variabilné/premenné
náklady/variable costs a akúkoľvek cenu z nevyužitej
príležitosti/opportunity costs spojenú s predchádzajúcimi možnosťami.
Ak dosiahne úroveň relevantných nákladov/relevant cost, objednávka
by mala byť akceptovaná na základe finančných východísk/ financial
grounds.
-

Je pravdepodobné, že všetok materiál predstavuje (alebo aspoň
väčšina) variabilné náklady. Ponuka dosiahla ich náklady £1,000.
Preto záleží na tom, či existuje voľná kapacita zdrojov (najmä
pracovných), alebo či si ich využitie vyžiada ďalšie relevantné náklady
(napríklad za nadčas).

-

Navyše, pri takto vysokej objednávke je múdre pozrieť sa na
relevantné náklady zo širšieho pohľadu. Princípy ABC odporúčajú, že
takéto objednávky a práca ad hoc môže byť významným faktorom
rastu nepriamych a režijných nákladov. Preto je potrebné zvážiť, či
takáto objednávka významne neovplyvní podporné/doplnkové
činnosti, jednak z pohľadu potreby zdrojov a potencionálne aj
výdavkov, expenditure.

-

Je potrebné uvažovať aj dlhodobo, napríklad:
•

rozsah možných opakovaní -> ak ide o regulárnu a
pravidelnú zákazku/objednávku, treba ju narozpočtovať, a
obnoviť/stanoviť adekvátny podiel na réžii. Nízka cena
teraz sa môže stať precedensom v budúcnosti.
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•

-

Vplyv na pravidelných zákazníkov -> budú aj oni očakávať
nižšie ceny?

Uzavrime teda, že takáto neplánovaná práca by mala byť hneď
posúdená na základe relevantných nákladov, kde treba posúdiť
variabilné náklady, rozsah voľných kapacít a nedostatkové zdroje
(náklady nevyužitej príležitosti/opportunity costs). Efekt nákladov na
danú činnosť, cez dopad na faktor rastu nákladov/cost drivers, s
využitím princípov ABC je dobré vyhodnotiť. Druhý faktor je zvlášť
dôležitý ak sa iné oblasti činnosti, ako napríklad dopad nákladov
takejto objednávky, akumuluje. Ak zvažujeme viaceré objednávky
naraz, namiesto, aby sme ich zvažovali oddelene je to výhodné pre
nás. Cieľom je stanoviť minimálnu cenu, pričom sa uistíme, že
minimálna adekvátna hranica jej výšky, je vopred odsúhlasené.
Všetky ďalšie komentáre a prezentované úvahy možno taktiež oceniť
kreditom.
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Kapitola 4
Výpočet nákladov, kontrola zásob a kalkulácia hodnôt záverečných
zásob
CIELE
Keď ukončíte túto kapitolu, mali by ste byť schopní:• vypočítať náklady na výdaje zo skladu a záverečnú hodnotu zásob s použitím
rôznych metód;
• pochopiť potrebu kontroly zásob

4.1 DRUHY MATERIÁLU
Vo výrobných odvetviach spadá nákup materiálu do troch hlavných kategórií
nasledovne:(a) Suroviny, z ktorých sa vyrába produkt – oceľ pre časti automobilov, drevo pre
výrobu nábytku – to sú príklady nákupu surovín.
(b) Sklady spotrebného materiálu používaného vo výrobe – ako napr. maslo,
orechy a závity, skrutky.
(c) Materiál použitý pri fungovaní aktivít v porovnaní s výrobou produktu sú
príkladmi palivá používané pri výrobe produkčnej energie a náhradné diely
pre stroje.
Položky (b) a (c) sa zvyčajne nazývajú režijným materiálom. Tvoria súčasť režijných
nákladov. V tejto časti sa budeme sústrediť na postupy a metódy použité pre
jednicový materiál.
Jednicový materiál sa zvyčajne rozdeľuje do troch ďalších kategórií v závislosti od
dosiahnutého stupňa výroby. Kategórie sú:i) Suroviny - zakúpený jednicový materiál, ktorý ešte nevstúpil do výrobného
procesu.
ii) Rozpracovaná výroba jednicový materiál na strednom stupni kompletizácie.
iii) Skompletizovaný výrobok jednicový materiál, pre ktorý je výrobný proces
ukončený a ktorý je k dispozícii na predaj alebo iné použitie.
V nevýrobnom sektore nenájdete všetky tieto tri kategórie. Napríklad maloobchod
má možno len skompletizované výrobky a odborná firma sa možno zameriava len na
rozpracovanú výrobu. Vo verejnom sektore môže mať vzdelávacia inštitúcia len
zakúpený tovar na výdaje.

4.2 OCEŇOVANIE VÝDAJOV ZO SKLADU
Je dôležité, aby ste porozumeli oceňovaniu výdajov zo skladu, každej z metód, ich
relatívnym výhodám a nevýhodám a aby ste vedeli vypočítať záverečnú hodnotu
zásob každou z hlavných metód.
Ak by bolo všetko jednoduché, materiál by sa nakupoval v jednom množstve a v tom
množstve by sa aj používal. Cena zásob, keď boli vydané, by bola teda skutočná.
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Ale organizácie zväčša kupujú tovar vo väčších množstvách a vydávajú ho do
výroby po menších častiach. Často mohol byť ten istý materiál zakúpený za rôznu
cenu, či už kvôli rôznym dodávateľom, rôznym množstvám alebo kvôli rôznym
dátumom kúpy.
Príklad dolu ilustruje problém.
Príklad
V máji 2002 firma zakúpila niekoľko bežných komponentov, elektrických doplnkov,
kódová referencia H12497. Dátum, množstvo a ceny nákupov boli nasledovné:máj
množstvo jednotková cena
5
100
£1,50
15
150
£1,60
22
200
£1,70
29
150
£1,80
V priebehu mája boli realizované nasledovné výdaje do výroby:máj
množstvo
10
80
18
70
23
100
26
150
30
40
Predstavte si, že 1. mája neboli žiadne začiatočné zásoby H12497 a záverečné
zásoby boli 160 jednotiek. Aké sú náklady na materiál použitý na výrobky, ktoré
budú
(a) premietnuté ako náklady na odbyt vo výkaze zisku a strát,
(b) v zásobách skompletizovaných výrobkov a
(c) v zásobách materiálu na konci roka?
Bežné metódy oceňovania výdajov zahŕňajú:1. Prvé dnu prvé von (PDPV)/ First in first out (FIFO)
2. Posledné dnu, prvé von (PDPV)/ Last in first out (LIFO)
3. Vážená priemerná cena
4. Náhradná cena
5. Štandardná cena.
V krátkosti si teraz vysvetlíme tri vyššie uvedené metódy podrobnejšie. Z dvoch
posledných, metóda náhradnej ceny znamená, že všetky výdaje by boli ohodnotené
cenou, ktorá je posudzovaná ako bežné náklady, ktoré nahrádzajú materiál. Občas
sa nazýva ĎDPV (ďalší dnu, prvý von, NIFO (next in first out).). Nie je bežne
využívaná a nie je to ani prijateľná metóda hodnotenia záverečných zásob v rámci
IAS2. Štandardná cena sa bežne využíva, keď funguje bežný systém výpočtu
nákladov a všetky výdaje sa realizujú na základe vopred určenej štandardnej ceny,
pričom akýkoľvek rozdiel sa pripíše k odchýlke.
Teraz použijeme tri bežnejšie metódy ohodnotenia výdajov materiálu.
1. Prvý dnu prvý von (PDPV, First in first out (FIFO)
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Metóda PDPV sa zakladá na predpoklade, že cena výdajov predstavuje cenu
najstarších zásob. To znamená, že výdaje zásob budú oceňované na základe
predpokladu, že hodnota sa odvíja od hodnoty prvých získaných zásob. Dátum
prijatia a vydania je nutné pozorne prekontrolovať a výdaje môžu byť uskutočnené
len zo zásob, ktoré sú v daný deň k dispozícii.
V našom príklade komponentu H12497, sú údaje nasledovné:

Dátum

Množstvo

Jednotkov
á cena

Hodnota

Príjem/(výd
aje)

Zostatok zásob
Množstvo

£

£

Hodnota
£

5. máj

100

1,50

150

100

150

10. máj

(80)

1,50

(120)

20

30

15. máj

150

1,60

240

170

270

18. máj

(70)

(20)x1,50

(30)

(50)x1,60

(80)

100

160

22. máj

200

1,70

340

300

500

23. máj

(100)

(100)x1,60

(160)

200

340

26. máj

(150)

(150)x1,70

(255)

50

85

29. máj

150

1,80

270

200

355

30. máj

(40)

(40)x1,70

(68)

160

287

Množstvo
Záverečné
pozostávajú z:

zásoby 10
150

Cena

Hodnota

1,70

£17

1,80

£270

160

287

2. Posledný dnu prvý von (PoDPV, Last in first out -LIFO)

Metóda PoDPV sa zakladá na predpoklade, že cena akýchkoľvek výdajov je cenou
zaplatenou za materiál, ktorý bol do zásob prijatý ako posledný, z ktorého mohli byť
realizované výdaje.
Údaje sú nasledovné:Dátum

Množstvo

Jednotkov
á cena

Hodnota

Zostatok v zásobách
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Príjem
/(výdaje)

Množstvo
£

£

Hodnota
£

5. máj

100

1,50

150

100

150

10. máj

(80)

1,50

(120)

20

30

15. máj

150

1,60

240

170

270

18. máj

(70)

1,60

(112)

100

158

22. máj

200

1,70

340

300

500

23. máj

(100)

1,70

(170)

200

328

26. máj

(150)

(100)x1,70

(170)

(50) x 1,60

(80)

50

78

29. máj

150

1,80

270

200

348

30. máj

(40)

1,80

(72)

160

276

Množstvo
Záverečné
pozostávajú z:

Cena

Hodnota

zásoby 20

1,50

30

30

1,60

48

110

1,80

198

160

276

Keď sa ceny zvyšujú, záverečná hodnota zásob na základe PoDPV je zvyčajne
nižšia ako hodnota záverečných zásob na základe PDPV.
3. Vážená priemerná cena
Vždy keď sa realizuje príjem materiálu, vypočíta sa nová vážená priemerná cena
ako :hodnota starých zásob + hodnota novoprijatých
množstvo starých zásob + množstvo novoprijatých.
Cena získaná touto metódou sa používa pri oceňovaní nasledujúcich výdajov až do
realizácie nového príjmu zásob, keď sa výpočet znovu zopakuje. Výpočty sú často
komplikované, ale v tomto príklade vypočítame všetky ceny s presnosťou na
najbližšiu penny a hodnoty s presnosťou na najbližšiu libru. Môžu sa objaviť malé
rozdiely, ktoré sa opravia pri nasledujúcich príjmoch, keď sa bude vypočítavať nový
vážený priemer.
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Dátu
m

Množstvo

Jednotková Hodno
cena
ta

Príjem/(výda
je)

Zostatok zásob
Množstv
o

£

£

Hodn
ota
£

5. máj

100

1,50

150

100

150

10.
máj

(80)

1,50

(120)

20

30

15.
máj

150

1,60

240

170

270

18.
máj

(70)

1,59

(111)

100

159

22.
máj

200

1,70

340

300

499

23.
máj

(100)

1,66

(166)

200

333

26.
máj

(150)

1,66

(249)

50

84

29.
máj

150

1,80

270

200

354

30.
máj

(40)

1,77

(71)

160

283

Množstvo
Záverečné
pozostávajú z:

zásoby 160

Vážený
priemer

1,50*

1,59*

1,66

1,77

Cena

Hodnota

1,77

£283

Vidíte, že tak ako sa dalo očakávať, hodnota vážených priemerných záverečných
zásob je medzi hodnotami PDPV a PoDPV. Je potrebné si uvedomiť, že väčšina
výdajov je ‘umelá’ cena, t.j. cena, ktorá v skutočnosti nebola za materiál zaplatená.
OTESTUJTE SA
Vodárenská spoločnosť nemá istotu, ktorý systém oceňovania výdajov má používať.
V mesiaci má nasledovné transakcie v súvislosti s komponentom BX2069.
Príjmy
Dátum

Množstvo

Jednotková cena

1. apríl

100

2,00

3. apríl

400

2,10

9. apríl

300

2,12
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18. apríl

100

2,40

900
Výdaje
Dátum

Množstvo

4. apríl

200

11. apríl

400

20. apríl

100
700

Zostatok záverečných zásob je 200 jednotiek (900-700).
Ohodnoťte výdaje materiálu a hodnotu záverečných zásob na každom
z nasledujúcich základov:a) PDPV
b) PoDPV
c) Vážený priemer.
Keď ste skončili s otázkami, overte si odpovede s tými, ktoré sú uvedené na ďalšej
strane. Ak ste urobili akúkoľvek zásadnú chybu, preštudujte si celú túto časť
a prepracujte cvičenie.
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ODPOVEDE
(a) PDPV
Dátum

Množstvo

Jednotkov
á cena

Hodnota

Príjem/(výd
aje)

Zostatok zásob
Množstvo

£

£

Hodnota
£

1. apríl 1 b/f

100

2.00

200

100

200

3. apríl

400

2.10

840

500

1040

4. apríl

(200)

100x2,00

(200)

100x2,10

(210)

300

630

600

1266

9. apríl

300

2,12

636

11. apríl

(400)

300x2,10

(630)

100x2,12

(212)

200

424

18. apríl

100

2,40

240

300

664

20. apríl

(100)

100x2,12

(212)

200

452

200

Množstvo
Záverečné
pozostávajú z:

Cena

Hodnota

zásoby 100

2,12

£212

100

2,40

£240

200

£452

(b) PoDPV
Dátum

Množstvo

Jednotkov
á cena

Hodnota

Príjem/(výd
aje)

Zostatok zásob
Množstvo

£

£

Hodnota
£

1. apríl 1 B/f

100

2,00

200

100

200

3. apríl

400

2,10

840

500

1040

4. apríl

(200)

2,10

(420)

300

620

9. apríl

300

2,12

636

600

1266

11. apríl

(400)

300x2,12

(636)
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100x2,10

(210)

200

410

18. apríl

100

2,40

240

300

650

20. apríl

(100)

2,40

(240)

200

410

200

Množstvo
Záverečné
pozostávajú z:

Cena

Hodnota

zásoby 100

2,10

£210

100

2,00

£200

200

£410

(c) Vážený priemer
Dátum

Množstvo

Jednotkov Hodno
á cena
ta

Príjem/(výd
aje)

Zostatok zásob
Množstv
o

Vážený
priemer

Hodn
ota

£

£

1 100

2,00

200

100

200

2,00

3

400

2,10

840

500

1040

2,08

4

(200)

2,08

(416)

300

624

9

300

2,12

636

600

1260

11

(400)

2,10

(840)

200

420

18

100

2,40

240

300

660

20

(100)

2,20

(220)

200

440

apríl
B/f

£

2,10
2,20

200
Množstvo
Záverečné
pozostávajú z:

zásoby 200

Cena

Hodnota

2,20

£440

4.3 VÝHODY A NEVÝHODY KAŽDEJ METÓDY OCEŇOVANIA
Každá z týchto troch metód ohodnocovania výdajov materiálu má svoje výhody aj
nevýhody. PoDPV je napríklad metóda, ktorá v niektorých krajinách nie je prijateľná
z dôvodov podávania finančných správ. Môže byť použitá len pre účely
manažérskeho účtovníctva. V takýchto prípadoch sa zvyčajne vykoná úprava, aby
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sa mohli ohodnotiť záverečné zásoby na prijateľnej báze napr. PDPV medzi účtami
manažmentu a finančným účtami.
Relatívne výhody/nevýhody jednotlivých metód oceňovania môžeme zhrnúť
nasledovne:PDPV
Výhody:
(a) Odráža fyzický pohyb materiálu v sklade.
(b) Využíva skutočnú cenu zaplatenú za materiál, čo znamená, že nemôže dôjsť
k žiadnej strate alebo zisku z dôvodov oceňovania.
(c) Je prijateľná pre daňový úrad na kalkuláciu daní.
Nevýhody:
(a) V časoch zvyšovania cien majú výdaje na aktivity tendenciu byť nižšie
oceňované.
(b) Cena výdajov za materiál sa môže zmeniť v priebehu spracovania požiadavky.
(c) Zásoby s nižším obratom budú mať tendenciu byť oceňované podľa starých cien,
keď sú nakoniec vydané. Tieto ceny môžu byť potom veľmi nerealistické.
PoDPV
Výhody:
(a) V čase zvyšovania cien odráža oceňovanie výdajov aktuálne ceny.
(b) Funguje relatívne jednoducho, ak sa materiál pohybuje pomaly.
(c) Využíva skutočnú cenu zaplatenú za materiál, čo znamená, že nemôže dôjsť
k žiadnej strate alebo zisku z dôvodov oceňovania.
Nevýhody:
(a) Neodráža fyzický pohyb materiálu v sklade.
(b) Môže byť neprijateľná pre daňový úrad na kalkuláciu daní.
.
(c) Môže byť komplikovaný pri rýchlych pohyboch zásob, keďže nie celý príjem môže
byť vyčerpaný predtým, než prídu inak ocenené objednávky z oddelení.
Vážený priemer
Výhody:
(a) Je logický – predpokladá, že všetky výdaje sú rovnaké.
(b) Funguje jednoduchšie ako PDPV/PoDPV.
(c) Vyhladzuje cenové fluktuácie.
Nevýhody:
(a) Cena výdajov sa zvyčajne nerovná skutočnej cene.
(b) Hodnotenie zásob je zvyčajne na úrovni pod súčasnými nákladmi.
(c) Cena výdajov môže byť vypočítaná na niekoľko desatinných miest.
Záver
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Každá organizácia si bežne zvolí takú metódu oceňovania, ktorá sa zdá byť
najvhodnejšia pre jej typ prevádzky a má najväčšiu pravdepodobnosť dosiahnuť
pravdivý a spravodlivý pohľad na zisk v určitom období ako aj na hodnotenie zásob
na konci tohto obdobia.
4.3.1 KONTROLA ZÁSOB
Materiál predstavuje hlavnú účtovnú položku pre väčšinu výrobných podnikov ako aj
pre niektoré organizácie poskytujúce služby a organizácie verejných služieb.
Potenciálne materiálne straty zahŕňajú:(i) Tovar zakúpený za nafúknuté ceny
(ii) Fiktívne nákupy
(iii) Chýbajúci materiál nezaznamenaný pri príjme
(iv) Straty zásob
(v) Odpisy akoby poškodeného materiálu alebo zastaraných zásob, ktoré sú dobré
(vi) Straty vo výrobe.
Manažment musí vedieť o týchto potenciálnych stratách. Periodické fyzické
prehliadky (či už celkové alebo po jednotlivých kusoch) by mali pomôcť udržiavať čo
najnižšie materiálne straty.
Najzákladnejším problémom kontroly zásob je určiť optimálnu úroveň zásob každej
položky a druhu zásob. Optimálna úroveň zásob musí zohľadňovať nasledovné:(a) Úroveň výrobných požiadaviek (nebezpečenstvo vyčerpania zásob)
(b) Úroveň zákazníckych požiadaviek
(c) Udržanie nákladov v prípade nadmerných zásob
(d) Pravdepodobný budúci pohyb cien
(e) Dostupnosť skladov a možnosť opätovného objednania.
Ako stanovujú organizácie najlepšiu možnú úroveň zásob určitej položky – ani príliš
veľa ani príliš málo? Príliš veľa by bola nákladná metóda a príliš málo by mohlo
vyústiť do vyčerpania zásob, pričom by firma nebola schopná uspokojiť dopyt, ak by
nemala ponechané žiadne zásoby. Musia sa najprv rozhodnúť, či zvoliť:systém periodickej opätovnej objednávky, v rámci ktorého sú zásoby dopĺňané
na časovej báze, t.j. mesačne. Tento systém je administratívne jednoduchý
a funguje celkom dobre v mnohých organizáciách s relatívne vyrovnanou štruktúrou
spotreby materiálu. Napriek tomu sa bežne využíva len pre položky nízkej hodnoty
a nie je to v skutočnosti veľmi efektívny systém kontroly;
alebo systém dopĺňania na úrovni opätovnej objednávky. Tento systém je
komplexnejší, ale pomáha optimalizovať úrovne zásob. Pre každú položku zásob je
potrebných niekoľko parametrov:(i) Úroveň opätovnej objednávky (ÚOO, Reorder Level ROL). Ak sú zostatky
zásob udržiavané na tejto úrovni, potom sa vyčerpaniu zásob dá zvyčajne predísť.
Vypočítava sa nasledovným spôsobom:
Úroveň opätovnej objednávky = Maximálne využitie x maximálny prípravný čas, =
Maximum usage x Maximum lead time,
kde prípravný čas predstavuje časové obdobie medzi doručením objednávky
a samotným doručením zásob.
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(ii) Minimálna úroveň zásob. Ak zostatok zásob klesne pod túto úroveň, je
potrebné predchádzať vyčerpaniu zásob. Pri výpočte minimálnej úrovne zásob sa
predpokladá, že bude priemerné využite v priebehu priemerného prípravného času.
Minimálna úroveň zásob = Úroveň opätovnej objednávky (priemer využitia x
priemerná príprava) x čas Minimum Stock Level = Reorder Level – (Average usage
x Average lead time)
(iii) Maximálna úroveň zásob. Maximálny zostatok sa vypočítava z toho dôvodu,
aby sa predišlo nadbytočným investíciám a nákladom na skladovanie. Počiatok
výpočtu je úroveň opätovnej objednávky, plus množstvo opätovnej objednávky
(MOO) a predpokladané minimálne využitie v priebehu čo najkratšieho prípravného
času.
Maximálna úroveň zásob = ÚOO + Množstvo opätovnej objednávky -[Minimálne
využitie x Minimálny prípravný čas] Maximum Stock Level = ROL + Reorder Quantity
-[Minimum usage x Minimum lead time]
Množstvo opätovnej objednávky je štandardné množstvo objednávky, ktoré má
byť z času na čas zrevidované kvôli meniacemu sa využitiu a prípravnému času. Je
možné ho vypočítať z tejto rovnice, ak je daná maximálna úroveň zásob a iné
premenné.
(iv) Priemerná úroveň zásob. Táto sa vypočíta
Priemerná úroveň zásob = Minimálna úroveň zásob + Množstvo opätovnej
objednávky
2
Average Stock Level = Minimum Stock Level + Reorder Quantity
2

Príklad
Nasledovný príklad ilustruje výpočet rôznych úrovní zásob pri dolu uvedených
údajoch:
Maximálna úroveň zásob

28 000 jednotiek

Odhadované využitie za Maximálne
deň

4 000 jednotiek

Minimálne

1 000 jednotiek

Odhadovaný
čas

prípravný Maximálne

6 dní

Minimálne

2 dni

(a) Úroveň opätovnej objednávky = Maximálne využitie x Maximálny prípravný čas
= 4 000 jednotiek za deň x 6 dní
= 24 000 jednotiek
(b) Minimálna úroveň zásob = Úroveň opätovnej objednávky -[priemer využitia x
priemerná príprava] x čas
= 24 000 jednotiek - [(4 000 + 1 000) jednotiek za deň x (6 + 2)
dní]
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2
2
= 24 000 jednotiek - (2 500 jednotiek za deň x 4 dni)
= 24 000 jednotiek - 10 000 jednotiek
= 14 000 jednotiek
(c) Množstvo opätovnej objednávky = Maximálna úroveň zásob + [Minimálne
využitie x Minimálny prípravný čas] – Úroveň opätovnej objednávky
= 28 000 + (1 000 jednotiek za deň x 2 dni) - 24 000 jednotiek
= 28 000 jednotiek + 2 000 jednotiek - 24 000 jednotiek
= 6 000 jednotiek
(d) Priemerná úroveň zásob = Minimálna úroveň zásob + Množstvo opätovnej
objednávky
2
= 14 000 jednotiek + (6 000) jednotiek
2
= 17 000 jednotiek
OTESTUJTE SA
1. a) Vytvorte zoznam troch hlavných kategórií zakúpeného materiálu v oblasti
výroby.
(4.1)
b) Uveďte štyri metódy oceňovania výdajov materiálu.
(4.2)
c) Pre tri z týchto metód v (b) uveďte ich výhody a nevýhody.
(4.34)
d) Vytvorte výpočet pre úroveň opätovnej objednávky.
(4.4)
2. Na základe nasledovných údajov vypočítajte hodnotu záverečných zásob 20
jednotiek v nasledovných bázach:a) PDPV
b) PoDPV
c) Vážený priemer.
Príjmy
1. jún

40 jednotiek kus po £25

8. jún

40 jednotiek kus po £30

Výdavky
2. jún

15 jednotiek

9. jún

20 jednotiek

18. jún

25 jednotiek

3. Elektrárenská spoločnosť uviedla nasledovné informácie v súvislosti s meračmi
odberu elektrickej energie: Maximálne zásoby 5500 jednotiek
Mesačné využitie: Maximálne 1100 jednotiek
Minimálne 900 jednotiek
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Čas prípravy

Maximálne 4 mesiace
Minimálne 2 mesiace

Vypočítajte:(i) úroveň opätovnej objednávky
(ii) množstvo opätovnej objednávky
(iii) minimálnu úroveň zásob
(iv) priemerné zásoby.
ODPOVEDE
1. Preštudujte si nasledovný text.
2. a) PDPV
Kvalita

Cena

Hodnota
£

1. jún

40

£25

1000

2

(15)

£25

(375)

8

40

£30

1200

9

(20)

£25

(500)

18

(25)

Záverečné zásoby

20

5 x £25

(£125)

20 x £30 (600)

(725)

x £30

£600

b) PoDPV
Kvalita

Cena

Hodnota
£

1. jún

40

£25

1000

2

(15)

£25

(375)

8

40

£30

1200

9

(20)

£30

(600)

18

(25)

20 x £30 (£600)
5 x £25

Záverečné zásoby

20

x £25

(125)

(725)
£500

72

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

c) Vážený priemer.
Dátum

Množstvo

Cena

Hodno Množst
ta
vo

Hodnot
a

Priemerná
cena

£

£

£

1. jún

40

£25

1000

40

1000

25,00

2

(15)

£25

(375)

25

625

25,00

8

40

£30

1200

65

1825

28,08

9

(20)

£28,08

(562)

45

1263

28,08

18

(25)

£28,08

(702)

20

561

28,08

20

£561

3. i) Úroveň opätovnej objednávky = maximálny dopyt x maximálny prípravný čas
= 1100 x 4 mesiace = 4400
ii) Maximálna úroveň zásob =
ÚOO - [minimálny dopyt x minimálny prípravný čas]
+ MOO
5500 = 4400 - (900 x 2) + ÚOO
5500 = 4400 - 1800 + ÚOO
5500 - 4400 + 1800 = ÚOO
ÚOO = 2900
iii) Minimálna úroveň zásob = ÚOO - [priemerný dopyt x priemerný prípravný čas]
= 4400 - [1000 x 3]
= 4400 - 3000
= 1400
iv) Priemerné zásoby = minimálna úroveň zásob + ÚOO
2
=1400 + (1/2 x 2900)
=1400 + 1450
=2850
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Kapitola 5
Metódy výpočtu nákladov: na činnosť a výpočet nákladov na dávku*,
výpočet nákladov na kontrakt, služby a proces

5.1 VÝPOČET NÁKLADOV NA ČINNOSŤ A VÝPOČET NÁKLADOV NA DÁVKU
CIELE
Keď ukončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• definovať výpočet nákladov na špecifické objednávky, výpočet nákladov na dávku
a výpočet nákladov na činnosť;
• vypracovať odhad nákladov na činnosť;
• vysvetliť nákladové vstupy v knihe nákladových účtov the cost ledger;
• popísať slabé stránky systému výpočtu nákladov na činnosť a dôvody
prečo odhadovaný zisk nie je vždy dosiahnutý;
• popísať výpočet nákladov na dávku.
5.1.1 VÝPOČET NÁKLADOV NA ŠPECIFICKÚ OBJEDNÁVKU
Výpočet nákladov na špecifickú objednávku je metóda, ktorú používame, ak práca
pozostáva zo samostatných kontraktov, aktivít alebo dávok, pričom každá z nich je
založená na špecifickej objednávke alebo samostatnom kontrakte. Má dve
odlišujúce črty:a) Práca neplynie priebežne, je rozdelená na časti.
b) Prácu je možné spojiť s určitou objednávkou od známeho zákazníka,
s objednávkou na prácu alebo kontraktom.
Výpočet špecifickej objednávky je kolektívny pojem popisujúci tri podobné druhy
výpočtu nákladov nasledovným spôsobom:i) Výpočet nákladov na činnosť – Forma výpočtu nákladov aplikovaná v prípade
práce na zvláštnu požiadavku zákazníka a každá objednávka má relatívne krátke
trvanie. Výrobná objednávka sa môže týkať aj samostatnej položky. Od výpočtu
nižšie (pozri iii) a časť 5.2) ich odlišujú krátkotrvajúce požiadavky. Príkladom sú
objednávky lístkov do divadla, alebo nákup a inštalácia ústredného kúrenia.
ii) Výpočet nákladov na dávku – Je podobné ako výpočet nákladov na činnosť, ale
výrobná objednávka bude bežne obsahovať množstvo výrobkov/nákladových
jednotiek. Priemerné náklady sa vypočítajú vydelením celkových nákladov na dávku
celkovým počtom jednotiek. Bežne túto metódu využívajú výrobné podniky, ktoré
vyrábajú rôzny tovar: napríklad, výroba 100 motorových automobilov alebo výroba
veľkého počtu stoličiek rôznych štýlov.
iii) Výpočet nákladov na kontrakt – Využíva sa na výstavbu a podobné zmluvné
aktivity, ktoré zvyčajne trvajú dosť dlhý čas. Každý kontrakt je považovaný za
samostatnú nákladovú jednotku, v rámci ktorej sa zhromažďujú náklady. Vo veľkých
projektoch môže byť kontrakt rozdelený na pod-jednotky. Príkladom toho je fázový
vývoj v rámci veľkého projektu výstavby domu. Výpočet nákladov na kontrakt je
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podrobnejšie popísaný v časti 5.2. Príklady zahŕňajú výstavbu domov, stavby lodí
alebo rozvoj majetku.
• Batch costing – kalkulácia dávky, Kalkulácia a kontrola nákladov n
výrobu dávok produktu vrátane určenia veľkosti dávky, ktorá je
v daných podmienkach najvýhodnejšia. Longman Dictionary of
Business English
5.1.2 VÝPOČET NÁKLADOV NA ČINNOSŤ
Počiatočným bodom akéhokoľvek systému výpočtu nákladov na činnosť je karta
alebo hárok nákladov na činnosť. Môže byť písaná rukou alebo ju môžeme vytlačiť z
počítača: to veľmi neovplyvňuje formát. Karty nákladov na činnosť sa odlišujú podľa
povahy a veľkosti obchodu, ako aj účtovnej technológie (alebo nedostatok
niektorého z nich) a výberu manažmentu.
Karta nákladov na činnosť v zásade zhromažďuje všetky vzniknuté náklady
z rôznych zdrojov a rozdeľuje celkové náklady na materiál, prácu a réžiu. Tu vidíte
dva príklady. Konečný výsledok aktivity vidíte v oboch formátoch.
Obr 5.1.2 a) Karta nákladov na činnosť
Zákazník

ABC Ltd

Popis zákazky

Komponent Dátum doručenia
y

1. marca 2003

Predajná cena

£3 000

Činnosť č.

8661

Dátum a
referencia

Práca

Jednicové
výdavky

Réžia podniku na
báze DLH za £3
na hodinu

Materiál

Množs
tvo

20XX
11. jan:
MR1016
27. jan:
Mzdy

100

16. feb:
Nákupy

8. januára 2003

Nák Hodi
lady ny

Nák Podrobnost Nák Hodiny
lady i
lad
y

Nákl
ady

£

£

£

£

200

60

300

7. feb
Nákupy
10. feb.:
Mzdy

Dátum zákazky

Galvanické
postriebreni
e
40

180

40

120

190

200
Konzultant
pre dizajn

60

250
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20. feb:
Mzdy
27. feb
MR1207

20
20

Celkom

88

20

60

36
£23
6

£58
8

£44
0

£36
0

Zhrnutie £
Úplné vlastné náklady
1624
Správa a marketing O/H (40% úplných vlastných nákladov)
650
Náklady na odbyt
2274
Zisk
726
Obchodná cena
3000
Obr. 5.2: Karta nákladov na činnosť (alternatívny formát)
Zákazník

Dátum zákazky

Popis práce

Dátum doručenia
Dátum začatia

Číslo zákazky
Materiál
Dátum a referencia
Práca
Dátum a prevádzka
Jednicové výdavky
Číslo faktúry
Jednicové náklady
Réžia podniku
Nákladové
stredisko

Dátum ukončenia

Číslo aktivity
Množstvo

Jednotková cena

£

Hodiny
Podrobnosti

Sadzba

£
£

Sadzba prirážky

Hodiny
£
Úplné vlastné
náklady
Správa a predajná réžia (% úplných vlastných nákladov)
Celkové náklady na
odbyt
Obchodná cena
Zisk/Strata

£
£
£
£
£
£

Vidíte, že v oboch prípadoch je celkový cieľ rovnaký – zozbierať všetky relevantné
náklady na konkrétnu činnosť na jednej karte. Karta aktivity môže byť použitá:
a) ako základ pre dohodu o predajnej cene, ak je odsúhlasené, že táto cena bude
vypočítaná na báze krytia nákladov, ako v niektorých vládnych a iných
objednávkach;
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b) ako kontrolný systém manažmentu, ak sa nedosiahne odhadovaný zisk z aktivity,
t.j. pre porovnanie so štandardnými alebo očakávanými nákladmi – preto je to hlavne
monitorovací nástroj tvoriaci základ kontroly;
c) pre účtovanie nákladov za interné služby, ak môžeme užívateľským oddeleniam
účtovať náklady na vykonanie určitých konkrétnych aktivít;
d) ako sprievodca k adekvátnej predajnej cene pre budúce opakujúce sa objednávky
alebo podobné objednávky;
Celková hodnota kariet nákladov na činnosť na konci roku môže tvoriť základ pre
čísla predstavujúce rozpracovanú výrobu.
CVIČENIE 5.1.2
Porozmýšľajte o akomkoľvek nákupe, ktorý ste vy alebo vaša organizácia v nedávnej
minulosti realizovali, pre ktorý by bolo možné vypočítať náklady na báze nákladov na
činnosť. Zvážte rôzne prvky nákladov (jednicový materiál, jednicová práca, jednicové
výdavky, pracovná réžia a iná réžia) a pokúste sa porozmýšľať o tom, ako ste sa
dopracovali k obchodnej cene.
5.1.3 SLABÉ STRÁNKY SYSTÉMU VÝPOČTU NÁKLADOV NA ČINNOSTI
Jednicové náklady na systém výpočtu nákladov na činnosť sa zvyčajne dosť
jednoducho odhadujú, preto by pri zaúčtovávaní nákladov do knihy nákladových
účtov, najmä s využitím počítačového systému, nemalo byť veľa chýb. Hlavné slabé
stránky systému výpočtu nákladov na činnosť sa zvyčajne objavia pri krytí réžie, ako
pracovnej, tak aj ostatnej réžie. Slabé stránky výpočtu nákladov na činnosť
súvisiace s krytím réžie sú nasledovné:a) Použitie nesprávnej alebo zavádzajúcej základne, napríklad sadzby práce za
hodinu v prevádzke, kde sa intenzívne využívajú stroje.
b) Neadekvátne odzrkadlené využitie zdrojov – tam, kde sa využíva paušálna
sadzba krytia podnikovej réžie, môže tento systém skresliť náklady medzi
činnosťami vyžadujúcimi menej/viac času v rôznych oddeleniach.
c) Nepresné odhady pravdepodobných dosahovaných objemov. V dôsledku toho sa
môže vyskytnúť nadprodukcia alebo nízka produkcia, ktorá vyústi do nadbytočnej
alebo nedostatočnej obnovy réžie.
d) Nepresný odhad výdavkov na réžiu.
CVIČENIE 5.1.3
Porozmýšľajte nad príkladom aktivity, ktorú ste organizovali alebo ktorej ste sa
zúčastnili, kde boli režijné náklady a ich krytie plánované vopred, a skutočné
výsledky boli nakoniec odlišné.
Príkladom môže byť skupina navštevujúca divadlo, pričom každý účastník zaplatil
£14 vrátane lístka do divadla (£5), ľahkého obeda (£5) a použitia prenajatého
minibusu. Minibus, vrátane vodiča, benzínu, atď. stál £60 a odhaduje sa, že pôjde 15
osôb.
Aký by bol výsledok, ak by išlo len 13 alebo 18 ľudí?
Od každého účastníka by boli obnovené jednicové náklady vo výške £10 každý, čo
by zanechalo zostatok £4 na účastníka na krytie prenájmu minibusu (réžia).
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Nakoniec by zostal deficit £8 (£52 - £60), ak by išlo 13 účastníkov alebo nadbytok
£12, ak by išlo 18 (£72 - £60).
5.1.4 VÝPOČET NÁKLADOV NA DÁVKU
Ako sme už videli v časti 5.1.1 výpočet nákladov na dávku je veľmi podobný výpočtu
nákladov na činnosť. Výpočet nákladov na dávku sa aplikuje v prípade, keď sa
vyrábajú podobné výrobky v dávkach či už na okamžitý predaj alebo do zásoby na
budúce objednávky. V širšom meradle je možné výpočet nákladov na činnosť/dávku
aplikovať v prípade, že existuje určitý známy zákazník a výpočet nákladov na
činnosť sa aplikuje, keď sa vyrába tovar do zásob alebo na predaj zatiaľ neznámym
zákazníkom.
Príklady odvetví, ktoré využívajú výpočet nákladov na činnosť/dávku zahŕňajú výrobu
obuvi a oblečenia alebo výrobcov nábytku. Výroba obuvi je dobrým príkladom, keďže
firma môže vyrábať 1000 párov topánok toho istého štýlu rôznych veľkostí a farieb.
Náklady na jeden pár budú pravdepodobne veľmi podobné, takže sa výrobné
náklady na 1 000 párov zaznamenajú na kartu dávky, a po dokončení budú celkové
náklady na dávku vydelené 1 000 pármi, a dostaneme náklady na jeden pár.
Výpočet nákladov na dávku sa do veľkej miery využíva aj v strojárenských firmách,
ktoré vyrábajú štandardný tovar do zásob a na následný predaj.
Pri výrobe určitej dávky výrobkov sa zvyčajne najväčšie náklady vyskytnú na
začiatku pri zabezpečovaní nevyhnutných nástrojov alebo príprave strojov. Takže,
čím je väčšia dávka, tým nižšie budú jednotkové náklady na výrobok. Tento jav je
však nutné vyvážiť s nákladmi (peniaze, skladovanie, zastaranosť atď.) na
udržiavanie zásob. Rozhodovanie o správnom objeme dávky je často komplexné.
CVIČENIE 5.1.4
Výrobca produkuje súčiastku na báze výpočtu nákladov na dávku. Náklady sú
stanovené nasledovne:
Materiál 30p za desať súčiastok
Práca £4,50 za hodinu
Podniková réžia sa obnovuje prostredníctvom sadzby za jednicovú pracovnú hodinu
(DLH), ktorá tvorí £3
Miera produkcie je 25 súčiastok za hodinu a čas nastavovania je 2 hodiny.
Manažment Vás požiadal, aby ste vypracovali hárok nákladov na dávku, kde by boli
znázornené jednotkové náklady na každú súčiastku, s predpokladom, že činnosť
obsahuje 1 000, 2500 a 5 000 súčiastok. Vašou úlohou nie je pripomienkovať alebo
dávať rady týkajúce sa optimálnej úrovne produkcie.
Výsledky
Úroveň
výroby

Jednotky

1 000

2 500

5 000

£

£

£

9

9

9

Nastavenie
Práca 2 x
£4,50
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Réžia 2 x £3,00

6

6

6

Materiál za 3p za jednotku

30

75

150

Práca za 18p za jednotku

180

450

900

Réžia za 12p za jednotku

120

300

600

£345

£840

£1 665

34,5p

33,6p

33,3p

Výrobné
náklady

Celkové náklady na činnosť
Jednotkové
náklady

Jednotkové úplné vlastné náklady = £4,50 delené 25 = 18p
Jednotkové režijné náklady = £3,00 delené 25 = 12p
OTESTUJTE SA
Odpovedzte na nasledovné otázky a prekontrolujte si odpovede v texte.
a) Definujte výpočet nákladov na špecifickú objednávku a jej dva charakteristické
znaky.
(5.1.1)
b) Uveďte tri hlavné druhy výpočtu nákladov na špecifickú objednávku.
(5.1.1)
c) Uveďte informácie, ktoré sa pravdepodobne budú vyskytovať na karte nákladov
na činnosť.
(5.1.2)
(5.1.3)
d) Stručne popíšte tri potenciálne slabé stránky systému výpočtu nákladov na
činnosť.
(5.1.4)
e) Popíšte výpočet nákladov na dávku.
(5.1.5)
f) Uveďte, čo rozumiete pod problémom s nastavením vo výpočte nákladov na
dávku.(5.1.5)
5.2 VÝPOČET NÁKLADOV NA KONTRAKT
Ciele
Keď dokončíte túto časť, mali by ste byť schopní:
• definovať výpočet nákladov na kontrakt a vysvetliť jeho hlavné črty;
• vysvetliť špecifickú terminológiu spojenú s nákladmi na kontrakt;
• vysvetliť dopad IAS 11 pri výpočte zisku z neukončeného kontraktu;
• vypracovať finančný výkaz kontraktu a vypočítať príslušný zisk.

79

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

5.2.1 VÝPOČET NÁKLADOV NA KONTRAKT– DEFINÍCIA A ZNAKY
Systém výpočtu nákladov na kontrakt je systém výpočtu nákladov na špecifickú
objednávku, ktorý sa uplatňuje tam, kde sa pracuje podľa špecifických požiadaviek
zákazníka. Každá objednávka má relatívne dlhé trvanie a často pokrýva viac ako
jeden finančný rok. Najbežnejšia forma výpočtu nákladov na kontrakt sa uplatňuje
v stavebníctve, ale týka sa aj iných odvetví ako je stavba lodí a strojárenstvo.
Nasledujúce znaky sú charakteristické pre výpočet nákladov na kontrakt:a) Prvky nákladov účtované na základe kontraktu sú bežné náklady uvedené v časti
5.1 nasledovne:Jednicový materiál Pozri d) dolu
Jednicová práca Pozri e) dolu
Jednicové výdavky vrátane práce v podniku a na sub-kontrakt.
Režijné náklady Pozri g) dolu.
b) Kontrakt sa často rozkladá na dva alebo viac finančných rokov, a preto musí byť
rozpracovaná výroba v každom finančnom roku a príslušný zisk vypočítaný na každý
kontrakt. Na základe toho bude možné potom časť zisku začleniť do príslušného
roku. Ide o uplatnenie koncepcie súladu (párovania).
c) Štandardný kontrakt často zahŕňa položky, ktoré sa nenachádzajú v iných
oblastiach výpočtu nákladov. Sú uvedené v časti 5.2.2 a zahŕňajú retenčné
certifikáty a certifikáty o pravidelnom hodnotení.
d) Väčšina jednicového materiálu sa zvlášť objednáva od dodávateľov a často sa
doručuje priamo na miesto. Preto sa problém stanovovania cien výdajov zo skladu
bežne nevyskytuje.
e) Väčšina práce bude spadať pod jednicové náklady. Všetky práce na mieste sú
ošetrené týmto spôsobom, aj keď môžu zahŕňať druh práce, ktorá nie je zvyčajne
považovaná za jednicovú. Príkladom toho môže byť bezpečnostný personál
a úradník na mieste.
f) V posledných rokoch je v Británii tendencia prechádzať od jednicovej práce na
stále väčšie využívanie práce subdodávateľov. Aj keď to možno nemá vplyv na
celkové náklady, mení to zadefinovanie nákladov a zvyčajne to má priaznivý vplyv
na tok hotovosti hlavných dodávateľov.
g) Väčšina výdavkov je jednicových, t.j. sú účtované priamo danému miestu vrátane
položiek ako elektrina, telefón, atď. Hlavné režijné náklady sú náklady na centrálnu
kanceláriu a tieto tvoria zvyčajne relatívne malú časť celkových nákladov, takže
chyby v krytí réžie sú nepravdepodobné.
CVIČENIE 5.2.1
Porozmýšľajte nad príkladom stavebného projektu. Definujte náklady vzniknuté
v súvislosti s bežnými definíciami nákladov a uveďte príklady hlavných položiek
zahrnutých v rámci nich.
Príklady jednicových nákladov môžu byť tehly a súhrn miezd pracovníkov; príklady
režijných nákladov môžu byť platy účtovného, odbytového a marketingového
oddelenia.
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5.2.2 VÝPOČET NÁKLADOV NA KONTRAKT– ŠPECIFICKÁ TERMINOLÓGIA
1. V prípade každého kontraktu sa dohodne cena medzi kontraktorom a klientom.
Táto cena sa nazýva zmluvná cena. V prípade väčších kontraktov, keď sa práca
môže rozšíriť na niekoľko mesiacov alebo rokov, bude dodávateľ očakávať dočasné
platby od klienta s ohľadom na zmluvnú cenu. Takéto platby sa budú dotýkať
doteraz vykonanej práce na kontrakte. Postup je popísaný dolu.
Certifikáty architektov
S postupom prác na kontrakte vystaví architekt (alebo znalec) klienta certifikáty
určujúce, aká časť zmluvnej ceny je splatná s ohľadom na ukončenú prácu. V tomto
štádiu vyfakturuje dodávateľ klientovi platbu za napredovanie.
Retenčné certifikáty
Pokiaľ kontrakt nie je ukončený, dodávateľ bežne dostane len časť hodnoty
vykázanej na certifikáte architekta. Čiastky, ktoré klient zadržiava, sa nazývajú
retenčné čiastky. Takéto retenčné čiastky budú dodávateľovi zaplatené až po
skončení kontraktu a po oprave akejkoľvek chybnej práce; 3%, 5% a 10% sú
najčastejšie používané retenčné čiastky. Takéto čiastky sa často uvoľňujú v určitý
dátum, napríklad šesť mesiacov po skončení kontraktu. V prípade zadržiavania
určitej čiastky zo strany klienta je pravdepodobné, že hlavný dodávateľ aplikuje
podobný retenčný systém voči subdodávateľovi v danom kontrakte.
2. Zákazky navyše
V priebehu plynutia kontraktu môže klient požiadať o dodatočné práce oproti
pôvodnej zmluvnej cene alebo môže požiadať o drahší materiál. Takéto situácie
nazývame zákazky navyše, ktoré sú zdokumentované a pridané ku hodnote
kontraktu.
3. Nákladová a certifikovaná hodnota
Nákladová hodnota k dnešnému dňu spočíva v celkových nákladoch vzniknutých
k danému dňu v rámci kontraktu. Certifikovaná hodnota (pozri bod 1 vyššie) je
predajná hodnota ukončenej práce a rozdiel medzi certifikovanou hodnotou
a nákladovou hodnotou je zisk objektu pred réžiou hlavnej kancelárie. V praxi
dochádza často k časovým rozdielom medzi nákladovou a certifikovanou hodnotou,
keďže nákladová hodnota často odzrkadľuje prácu realizovanú často podstatne
neskôr po jej ohodnotení.
4. Podnik
Náklady podniku, ktorý bol využitý v rámci kontraktu, môžeme vypočítať niekoľkým
spôsobmi alebo ich môže firma prenajímajúca podnik účtovať na báze dní alebo
týždňov. Vo väčších stavebných organizáciách je firmou prenajímajúcou podnik
často špecializovaná dcérska firma.
5.2.3 IAS 11 A ZISK ZA OBDOBIE
Medzinárodná účtovná norma 11 (IAS 11): Stavebné kontrakty sa zaoberajú tým,
ako rozoznávať náklady a príjmy z dlhodobých kontraktov vo finančných výkazoch.
Aj keď v rámci tohto textu nemusíte vedieť podrobný obsah IAS 11, mali by ste
chápať, aký má vplyv na rozoznávanie nákladov a príjmov z dlhodobých kontraktov.
Hlavné požiadavky IAS 11 sú zhrnuté dolu:
Je potrebné zvážiť nasledovné body:
• Každý dlhodobý kontrakt je potrebné zvážiť jednotlivo. Potenciálne príjmy
z jedného kontraktu musia byť posudzované oddelene od ostatných.
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•
•
•
•
•

Ak nie je možné ihneď merať výstup kontraktu, je potrebné zvážiť mieru možnej
obnovy nákladov a príjmov. Nazývame to tiež metóda obnovy nákladov.
Ak je možné merať alebo promptne odhadnúť celkové príjmy a minulé a budúce
náklady ako aj štádium splnenia kontraktu, príjmy a náklady môžeme rozoznať
podľa štádia ukončenia.
príslušný zisk by sme mali vypočítavať rozvážne.
vytvorený zisk musí odzrkadľovať časť práce, ktorá bola vykonaná.
ak sa predpovedá strata v prípade celého kontraktu, je potrebné zistiť výšku celej
straty hneď, ako sa predvída.

5.2.4 VYPRACOVANIE VÝKAZU KONTRAKTU A KALKULÁCIA ZISKU
Kalkulácia zisku, ktorý sa vytvorí v prípade nesplneného kontraktu, zahŕňa päť
štádií:(a) Určenie celkovej predajnej hodnoty kontraktu (v prípade kontraktu na fixnú cenu,
to bude zmluvná cena).
(b) Výpočet celkových očakávaných nákladov na splnenie kontraktu. To pozostáva
z dvoch prvkov:(i) Skutočné náklady vzniknuté k určitému dátumu v rámci kontraktu, plus
(ii) Odhadované budúce náklady potrebné na splnenie kontraktu.
(c) Očakávaný celkový zisk z kontraktu dostaneme, ak od (a) odpočítame (b).
(d) Príslušný zisk z kontraktu k určitému dátumu by mal odzrkadľovať množstvo
práce, ktorá bola doteraz vykonaná. Môžeme ju vypočítať nasledovne:Príslušný zisk ku dňu

Hodnota certifikovanej
práce
=
Celková predajná
hodnota kontraktu (a)

X

Očakávaný celkový
zisk (c)

Dôležité je si uvedomiť, že kalkulácia príslušného zisku nám dáva kumulatívne číslo
k určitému dátumu. O chvíľu sa pozrieme na príklad.
(e) Zisk z tohto roku (t.j. pripísaný na ťarchu kontraktu v tomto roku) je kumulatívny
príslušný zisk vypočítaný pri menej ako (d) mínus zisk už uznaný z predchádzajúcich
rokov (pripísaný na ťarchu kontraktu a pripísaný do výkazu zisku a strát) existencie
kontraktu.
Ak neviete budúce odhadované náklady, použite nasledujúci postup.
Zisk ku dňu:

£

Hodnota certifikovanej práce
mínus: Náklady ku dňu
mínus: Náklady na vykonanú, ale ešte
necertifikovanú prácu

£
200 000

80 000
(15 000)
65 000

Zisk ku dňu

135 000

Bežne sa od tohto čísla odčítavalo voliteľné číslo (napr. jedna tretina), čo znamenalo
pripustenie možnosti, že kontrakt nie je ukončený, a preto výsledok nie je istý.
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Zisk z tohto roku (t.j. pripísaný na ťarchu účtu kontraktu v tomto roku) je zisk
k určitému dátumu (znížený, ak je to nevyhnutné) mínus zisk, ktorý už bol uznaný
v predchádzajúcich rokoch (pripísaný na ťarchu účtu kontraktu a pripísaný do výkazu
zisku a strát) ku kontraktu.
IAS 11 však umožňuje výpočet príslušného zisku po zvážení celkových nákladov na
kontrakt, či už tak, ako je to uvedené v (d) vyššie alebo nasledovne:

Príslušný zisk

=

Náklady na ukončenú
prácu
Odhadované celkové
náklady na kontrakt

X

Celkový odhadovaný
zisk

CVIČENIE 5.2.4
Dostali ste nasledujúcu informáciu súvisiacu s kontraktom č. 1986 pre klienta S & M
Plc. Celková zmluvná hodnota kontraktu je £9,5 m a žiadne práce navyše neboli
povolené v danom roku, ktorý je prvým rokom trvania kontraktu.
Podrobnosti z knihy nákladových účtov k 31. decembru 2002 sú uvedené v tabuľke:
Tisíce £
Zakúpený materiál dovezený do objektu

4 021

Materiál vydaný zo skladu

764

Materiál vrátený do skladu

76

Úplné vlastné náklady na objekt
Subdodávatelia

360
1475

Náklady na prenájom podniku

350

Platby architektovi

200

Jednicové náklady na objekt

490

Réžia hlavnej kancelárie tvorí 50% úplných vlastných nákladov na objekte.
31. decembra 2002 hodnotenie na konci roku vykázalo:Tisíce £
Materiál v objekte

339

Platby

11

Prírastky

37

Náklady na vykonanú ešte
necertifikovanú prácu

371

V priebehu roka boli využité certifikáty architektov v hodnote £8,1m a klient zaplatil
platby vopred v súvislosti s touto čiastkou mínus 10% retenčnej čiastky. V prípade
subdodávateľskej práce nebola žiadna suma zadržaná. Manažér objektu odhaduje,
že náklady na dokončenie kontraktu budú £1,3 m (£0,5 m na nedokončenú prácu a
£0,8 náklady na opravy).
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Vypracujte náklady na kontrakt a vypočítajte príslušný zisk na báze IAS 11.
Porovnajte svoje výsledky s tými, ktoré sú na ďalšej strane.
Výsledky
Kontrola nákladov na kontrakt
Kontrakt č.

1986

Zadržanie – Klient
subdodávateľ

Zmluvný klient

S & M Plc

Dátum začatia

Podrobnosti
kontraktu

Budova Acton
Store

Odhadované ukončenie

Zmluvná hodnota

£9.5m

2002

tisíce £

Nákup materiálu

NIL
30. marca
2002
Marec 2003

Tisíce £

4,021 Vrátený materiál

Výdaj materiálu

764 Zásoby c/d

Práca na objekte

360 Platby vopred c /d

Subdodávateľ

10%

76
339
11

1,475

Prenájom podniku

350

Platby architektovi

200

Jednicové náklady

490

Prírastky c/d

37

Réžia hlavnej
kancelárie

180

426
Rozpracovaná výroba c/d

7,877

371
797

Vyváženie - náklady na
certifikovanú prácu
7,877
Celkové náklady na kontrakt
Náklady k dnešnému dňu
Rozpracovaná výroba 31/12/02

7 080
7 877
Tisíce £
7 080
371
7 451

Zostáva dokončiť

500

Náklady na opravy

800

Celkové zmluvné náklady

8 751

Celková hodnota kontraktu (za kontrakt)

9 500
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Celkový zmluvný zisk

749

Príslušný profit:
£749 000 X

7 451
8 751

= £637 733

OTESTUJTE SA
1. Preverte si, čo ste sa naučili pomocou týchto otázok. Odpovede nájdete v texte.
a) Definujte výpočet nákladov na kontrakt.
(5.2.1)
b) Vysvetlite, čo znamenajú retenčné čiastky.
(5.2.2)
c) Vytvorte súvahu pretrvávajúcej práce podľa IAS 11.
(5.2.3)
d) Ako by mal byť vypočítaný príslušný zisk podľa IAS 11?
(5.2.4)
e) Vypracujte nákladovú kartu kontraktu bez čísel, len s bežnými názvami.
(5.2.5)
3. V roku 2003 boli v kontrakte S & M Plc, ktorý je podrobne rozpísaný v Aktivite
5.2.4, zahrnuté nasledujúce náklady:
Tisíce £
Materiál v objekte

61

Vydaný materiál

43

Materiál vrátený do skladu

84

Subdodávateľská zmluva (vrátane práce
na opravách)

940

Úplné vlastné náklady v objekte

110

Prenájom podniku

20

Celková hodnota kontraktu vo výške £9,5m bola vyčíslená architektmi a zostatok
zaplatil klient v priebehu roku 2003. Vytvorte výkaz kontraktu a čiastku zisku
príslušnú pre rok 2003.
3. V priebehu roku až do decembra 2002 začal Contracts Ltd tri kontrakty, 1.
januára, 1. júla a 1. októbra. V kontrakte k 31. decembru 2002 boli podrobnosti
každého kontraktu nasledujúce:
Číslo kontraktu
Hodnota kontraktu

1

2

3

Tisíce £

Tisíce £

Tisíce £

200

135

150

36

29

10

Náklady na kontrakt
Materiál

85

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Mzdy

55

56

7

Všeobecné výdavky

2

1

1

Prenájom podniku

2

1

1

Vyplatené mzdy

2

1

1

Vzniknuté všeobecné výdavky

1

1

-

Materiál v objekte

4

2

2

100

80

20

75

60

15

3

4

1

Záverečné zostatky

Certifikovaná práca
Prijatá hotovosť
Ukončená, ale necertifikovaná
práca

Vašou úlohou je:a) vypracovať zvláštny výkaz kontraktu pre každý kontrakt.
b) vypočítať príslušný zisk za rok 2002 k jednotlivým kontraktom.
4. Labour Ltd má kontrakt na komplex kancelárií a voľného času. Na konci roku 30.
júna 2001 je práca ukončená. Nasledujúce informácie sú k dispozícii:
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Tisíce £
Zmluvná cena
Jednicový materiál:

Jednicové mzdy:
Jednicové výdavky:

2 500
Vydaný

680

vrátený do zásob

30

prevedený na iné
kontrakty

30

v objekte 30. júna

40

Zaplatené

440

Vzniknuté

20

Zaplatené

50

Vzniknuté

10

Hodnota práce
certifikovanej k danému
dňu

1 500

Obdržané od druhej
zmluvnej strany

1 200

Podnik inštalovaný
v objekte:

hodnota

200

Ohodnotenie k 30. júnu

150

Odhadované náklady na
dokončenie

700

Platby vopred sa zakladajú na certifikátoch architektov mínus 20% zadržaná čiastka.
Vašou úlohou je:
a) vypracovať finančný výkaz pre kontrakt;
b) vypočítať príslušný zisk na rok do 30. júna 2001, na zásadách IAS 11.
c) vypočítať rozpracovanú výrobu k 30. júnu 2001.
5. Predpokladajme, že vyššie uvedený kontrakt sa ukončí v roku do 30. júna 2002
a náklady zaplatené v tom roku sú:Tisíce £
Vydaný materiál

300

Jednicové mzdy

320

Jednicové výdavky

80

Všetky platby, ktoré mali byť zaplatené v rámci kontraktu, boli obdržané 30. júna
2002.
Vašou úlohou je vypočítať zisk /(stratu) vyplývajúci z kontraktu v roku do 30. júna
2002.
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ODPOVEDE
1. Prekontrolujte si odpovede s textom.
2.
Kontrakt S & M PLC 1986
Náklady 2003
Tisíce £

Tisíce £

Certifikované b/d

7 080

Prírastky b/d

37

Zásoby b/d

339

Vrátený materiál

84

Platby vopred b/d

11

Rozpracovaná
výroba b/d

371

Materiál v objekte

61

Vydaný materiál

43

Subdodávateľská
zmluva

940

Práca

110

Prenájom podniku

20

Réžia

55

121
Celkové náklady na 8 909
kontrakt

£9 030

£9 030
Tisíce £

Hodnota kontraktu

9 500

Náklady na kontrakt

8 909

Celkový zisk z kontraktu

591

Zisk v roku 2002 (za IAS 11)

638

Strata v roku 2003
3.
Číslo zmluvy

(47)
1

2

3

tisíce £

tisíce £

tisíce £

200

135

150

Materiál

36

29

10

Mzdy

55

56

7

Všeobecné výdavky

2

1

1

Prenájom podniku

2

1

1

Hodnota kontraktu
Náklady na kontrakt 2002
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Prírastky

3

3

1

Ešte necertifikované
(prebiehajúca práca)

(3)

(4)

(1)

Zásoby c/d

(4)

(2)

(2)

91

84

17

100

80

20

9

(4)

3

Náklady na certifikovanú prácu
Hodnota certifikovanej práce
Príslušný zisk za 2002 (pozri
poznámky)

Poznámky
1 Kontrakt 1 vyzerá ziskový a zisk je možné vytvoriť za rok 2002.
2 Kontrakt 2 vykazuje stratu a je potrebné vykonať zabezpečenie straty k danému
dátumu aj ku odhadovaným budúcim stratám.
3 Kontrakt 3 nedávno začal a je hotový len z 13%. Možno by bolo vhodnejšie
vykázať náklady na prebiehajúcu prácu.
4. Labour Ltd
a)
Výkaz kontraktu
tisíce £

tisíce £

Výdaj jednicového
materiálu

680 Výnosy z jednicového materiálu

30

Jednicové mzdy

440 Prevod jednicového materiálu

30

Jednicové výdavky
Podnik v objekte

50 Zásoby c/d

40

200 Podnik c/d

150

Prírastky
Mzdy

20

Výdavky

10

250
Vyváženie – náklady na
certifikovanú prácu

£1 400

1 150
£1 400

b)
tisíce £
Hodnota práce
certifikovanej k danému
dátumu
Náklady na prácu
certifikovanú k danému

1 500

150
89

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

dátumu
Zisk k danému dátumu

350

Príslušný zisk (za IAS 11)

tisíce £

tisíce £

Hodnota kontraktu

2 500

Celkové náklady na
kontrakt

1 150

Na dokončenie

700

1 850

Zisk z kontraktu

650

£650 X 1 150 = £404
Akokoľvek obmedzené na
£350.

c)
Prebiehajúca výroba

Náklady

1 150

Príslušný zisk

350

Mínus obdržané platby za napredovanie /pohľadávka

1 500

Prebiehajúca práca

NIL

5. Rok do 30. júna 2002 Zisk z kontraktu
Náklady

tisíce £

Zostatok b/d (certifikovaná práca

1 150

Zostatok b/d
(podnik)

150

Zostatok b/d
(zásoby)

40

Zostatok b/d (prírastky)

(30)

2002 náklady

Materiál

300

Mzdy

320

Výdavky

tisíce £

80

1 310

700

Celkové
náklady na
kontrakt

2 010

Celková

2 500
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hodnota
kontraktu
Zisk z kontraktu

490

Vytvorený
v roku 2001

350

Zisk 2002

140

•

zistiť b/d5.3

VÝPOČET NÁKLADOV NA SLUŽBY
CIELE
Keď dokončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• definovať výpočet nákladov na prevádzku a služby;
• uviesť typy organizácií, ktoré využívajú výpočet nákladov na služby;
• prediskutovať identifikáciu vhodných nákladových jednotiek;
• vysvetliť zber a klasifikáciu nákladov;
• popísať nákladový hárok na výpočet nákladov na služby, s použitím dopravnej
služby ako príkladu.
5.3.1 DEFINÍCIE VÝPOČTU NÁKLADOV NA PREVÁDZKU A SLUŽBY
Výpočet nákladov na prevádzku sa využíva vo firmách, kde sú výrobky identické
a je možné predpokladať, že nakoľko všetky výrobky sa spracúvajú rovnako, musia
stáť rovnako veľa. Celkové náklady na spracovanie sa vydelia celkovým počtom
vyrobených jednotiek, aby sa získali priemerné výrobné náklady. Toto
spriemerovanie nákladov je základnou črtou výpočtu nákladov na prevádzku.
Výpočet nákladov na prevádzku sa zvyčajne delí na dve hlavné kategórie:a) Výpočet nákladov na proces, ktorý sa využíva pri nákupe štandardného tovaru.
Príklady odvetví vypočítavajúcich náklady na prevádzku sú chemické látky, pivovary,
podniky spracovávajúce rastliny a ropné rafinérie. Výpočet nákladov na proces je
uvedený v časti 5.4.
b) Výpočet nákladov na služby, ktorý sa využíva, keď podnik alebo organizácia
poskytuje službu alebo zabezpečuje služby v rámci výrobného podniku. Príklady
organizácií vypočítavajúcich náklady na služby sú prevádzkovatelia dopravy, hotely
a výroba energie.
CVIČENIE 5.3.1
Porozmýšľajte nad podnikom alebo organizáciou, ktorú poznáte, ktorá využíva
výpočet nákladov na služby. Aká je pravdepodobná nákladová jednotka, ktorú by
organizácia využívala?
Príkladom môže byť hotel, kde nákladové jednotky môžu byť obsadené postele.
5.3.2 IDENTIFIKÁCIA VHODNÝCH NÁKLADOVÝCH JEDNOTIEK
Hlavný problém v oblasti služieb je výber vhodnej jednotky na meranie služieb, t.j. pri
rozhodovaní, ktoré služby sa v skutočnosti poskytujú a aké formy merania výkonu sú
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najvhodnejšie na kontrolu nákladov. Niektoré nákladové jednotky používané
v rôznych aktivitách sú:Služba

Nákladová jednotka

Výroba elektriny

Kilowatt hodiny

Jedálne a reštaurácie

Podané jedlá

Dopravca

Dĺžka precestovanej trasy: tony
a míle/km

Nemocnice

Počet pacientov a dní. Lôžko-dni
k dispozícii

Doprava cestujúcich

Počet míľ/km a cestujúcich: sedadlá
a míle/km

Služba môže využívať niekoľko rôznych jednotiek na meranie rôznych druhov
poskytovaných služieb, napr. hotel môže využívať:Služba

Nákladová jednotka

Reštaurácia

Podané jedlá

Hotelové služby

Počet hostí a dní

Funkčné zariadenia

Hodiny

Prevádzkové a investičné náklady
Keď sa pre určitú službu určí vhodná nákladová jednotka, je potrebné vykonať
opatrenia pre zber adekvátnych štatistických údajov. V dopravnej organizácii to
môže zahŕňať každodenný záznam o počte prejdených míľ pre každé vozidlo
v autoparku. S týmto cieľom sa bude od každého vodiča vyžadovať, aby vyplnil
protokol. Využitie palív v jednom vozidle a prepravované náklady alebo hmotnosť
môžu byť pre dané odvetvie adekvátne.
Všimnite si, že bežnými charakteristikami väčšiny organizácií poskytujúcich služby je
vysoký podiel fixných nákladov. Príkladom toho sú kiná/divadlá, kde sú celkové
náklady viac-menej neovplyvnené veľkosťou publika alebo nemocnice, kde náklady
na ustanovizeň a personál v podstate nie sú ovplyvnené odlišnosťami v počte postelí
obsadených pacientmi: takže je potrebné vypracovať metódy výpočtu nákladov,
ktoré by vykazovali štatistické údaje namiesto kalkulácie teoretických sadzieb zisku.
CVIČENIE 5.3.2
Porozmýšľajte nad odvetvím poskytujúcim služby, ktoré ste v nedávnej minulosti
využívali. Čo považujete za pravdepodobné nákladové jednotky pre dané odvetvie?
Do akej miery si myslíte, že sú dané náklady fixné?
5.3.3 ZBER A KLASIFIKÁCIA NÁKLADOV
Náklady budú klasifikované pod názvami adekvátnymi pre danú službu. To bude
zahŕňať vydanie vhodných nákladových kódov, ktoré majú byť použité pri zázname,
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a teda pri zbere nákladov. V prípade dopravnej firmy sa môže hlavná klasifikácia
nákladov zakladať na nasledujúcich aktivitách:(a) Prevádzkovanie a obsluha vozidiel.
(b) Oprava a údržba.
(c) Fixné poplatky.
(d) Správa.
V rámci každej z nich musí existovať pod-klasifikácia nákladov, každá so svojím
vlastným kódom, takže v prípade (c) fixných poplatkov sa môže objaviť nasledujúce
rozdelenie:(i) Cestná daň.
(ii) Poistenie.
(iii) Odpisy.
(iv) Poplatky za testovanie vozidiel.
(v) Iné.
Pri výpočte nákladov na služby je často dôležité klasifikovať náklady na fixné
a variabilné prvky. Mnohé služby majú vysoké fixné náklady a čím je vyšší počet
nákladových jednotiek, tým sú nižšie jednotkové fixné náklady. Variabilné náklady na
jednotku budú manažmentu naznačovať dodatočné náklady zahrnuté v poskytovaní
ďalšej jednotky služieb. V prípade dopravného podniku sú fixné a variabilné náklady
často nazývané stále a prevádzkové.
5.3.4 NÁKLADOVÝ HÁROK
Nákladový hárok organizácie vypočítavajúcej náklady na služby sa využíva na zber
nákladov za príslušné obdobie. Vo vhodných intervaloch (zvyčajne mesačne alebo
týždenne) budú oddelenia pre výpočet nákladov vypracovávať nákladové hárky
s cieľom poskytovať informácie o príslušných službách manažmentu. Bežný
nákladový hárok služieb za súčasné obdobie a súhrnný rok by k dnešnému dňu
zahŕňal nasledujúce položky:(a) Informácie o nákladoch pod príslušnými názvami výdavku alebo aktivity.
(b) Štatistiku nákladovej jednotky.
(c) Výpočty jednotkových nákladov s použitím údajov v (a) a delené údajmi v (b).
Pre rôzne prvky nákladov môžeme použiť rôzne jednotkové náklady a tie isté
náklady alebo skupina nákladov sa môžu dotýkať rôznych báz jednotkových
nákladov, čím sa získavajú dodatočné kontrolné informácie pre manažment.
Napríklad, v dopravnej organizácii môžeme náklady na prevádzku a obsluhu
vyjadriť prostredníctvom údajov za míľu a za deň.
(d) Analýzy založené na jednotkách fyzických nákladov. Na hárku dopravných
nákladov môžeme vykázať nasledovné neštatistické údaje:
(i) Priemerný počet míľ/km za deň.
(ii) Priemerný počet míľ/km za liter paliva.
Nákladový hárok na jednotlivca – vlastníka auta, môže vyzerať nasledovne:
Ročné náklady (na základe 10 000
míľ/km)

£
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Fixné náklady
Odpisy vo výške 15% nákladov

900

Poistenie

480

Cestná daň

110

Ročné M.O.T. povedzme na kontrolu a
údržbu
Celkové fixné náklady

50
1 540

Variabilné náklady
Benzín a nafta (£2 za galón/l
a 30mpg/km za l)

670

Opravy (môžeme považovať za fixné)

220
890

Celkové režijné náklady (bez financií)

2 430

Náklady na míľu na základe 10 000
míľ/km

24,3p

OTESTUJTE SA
Zodpovedajte tieto otázky, potom prekontrolujte text, aby ste zistili, či ste mali
pravdu.
1. a) Uveďte tri druhy firiem, kde sa využíva výpočet nákladov na prevádzku.
(5.3.1)
b) Uveďte dve kategórie výpočtu nákladov na prevádzku.
(5.3.1)
c) Identifikujte vhodnú nákladovú jednotku pre každú z nasledujúcich kategórií:
i) Autobusová firma
ii) Nemocnica
iii) Jedáleň
iv) Cestovná kancelária
v) Hotel
(5.3.2)
d) Uveďte základ klasifikácie nákladov v dopravnej firme.
(5.3.3)
e) Vypracujte nákladový hárok svojho vlastného auta alebo auta osoby, ktorú
poznáte, na základe odhadovaného počtu najazdených míľ/km daného auta.
(5.3.4)
2. Dopravná firma prevádzkuje len jedno vozidlo a na budúci rok vypracovala
nasledovnú predpoveď:
30 000
Odhadované prevádzkové kilometre
£
Príjem

30 000

Celkové mzdové náklady

10 000

94

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Celkové fixné náklady
Celkové prevádzkové náklady na
obsluhu vozidiel

6 000
12 000 (na základe 30 000 km)

Príjem a náklady na prevádzkovanie vozidiel sú priamoúmerné prevádzkovým
kilometrom.
Vašou úlohou je vypracovať tabuľku, kde bude uvedený zisk
alebo strata na nasledujúcich úrovniach aktivity:
(i) 20 000 kilometrov
(ii) 30 000 kilometrov
(iii) 40 000 kilometrov
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ODPOVEDE
1. V texte nájdete odpovede.
2.
(i)

(ii)

(iii)

20 000

30 000

40 000

£

£

£

Príjem (Výsledok 1)

20 000

30 000

40 000

Mzdové náklady

10 000

10 000

10 000

Fixné náklady

6 000

6 000

6 000

Variabilné
(Výsledok 2)

8 000

12 000

16 000

24 000

28 000

32 000

(4 000)

2 000

8 000

Činnosť(kilometre)

Zisk/(Strata)

Výsledky
1) Príjem = £1 za km (£30 000 ÷ 30 000 km)
2) Variabilné náklady = 40p za km (£12 000 ÷ 30 000 km)
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5.4 VÝPOČET NÁKLADOV NA PROCES
Ciele
Keď dokončíte túto časť, mali by ste byť schopní:• definovať výpočet nákladov na proces a odvetvia, v ktorých sa tento postup
využíva;
• popísať problémy a postupy výpočtu nákladov na proces;
• vysvetliť výpočet jednotkových nákladov, keď nenastali žiadne straty v procese;
• vysvetliť výpočet jednotkových nákladov, keď sa objavia bežné straty;
• vysvetliť výpočet jednotkových nákladov, keď sa objavia nezvyčajné príjmy/straty;
5.4.1 VÝPOČET NÁKLADOV NA PROCES – DEFINÍCIE A VYUŽITIA
Ako ste videli v časti 5.3, výpočet nákladov na proces je forma výpočtu nákladov na
prevádzku, podobne, ako výpočet nákladov na službu. Základným znakom výpočtu
nákladov na proces je, že, ako sa výrobky menia zo surovín na hotové výrobky,
prechádzajú niekoľkými rôznymi štádiami (alebo procesmi) výroby.
Každé výrobné oddelenie vykonáva určitú časť celkovej prevádzky a postúpi
dokončenú hotovú produkciu ďalšiemu oddeleniu, ak je vstupom pre ďalšie
spracovávanie. Po konečnom procese sa produkcia prevedie do zásob hotových
výrobkov. Povaha odvetvia spracovania je taká, že sa neustále pridávajú vstupy
k výrobnému procesu, takže nie je možné izolovať alebo identifikovať jednu jednotku
výstupu. Výpočet nákladov na proces sa využíva v celom rade odvetví:(a) Ropné rafinérie
(b) Pivovary
(c) Spracovanie konzervovej stravy
(d) Chemický priemysel.
Výpočet nákladov na proces je jednou zo zložitejších metód výpočtu nákladov a je
tiež oblasťou, v ktorej pravdepodobne nemáte praktické skúsenosti. Vašou úlohou je
však len porozumieť základným technikám výpočtu nákladov na proces.
CVIČENIE 5.4.1
Porozmýšľajte nad príkladom odvetvia spracovania, ako je pivovar alebo výroba
farbív. Aký výrobný proces premieňa suroviny na hotový výrobok?
Napríklad, farbivá vznikajú zo surovín prostredníctvom mletia a miešania. Potom sa
vlievajú do plechoviek, ktoré sú uzavreté, označené a uschované na distribúciu.
5.4.2 PROBLÉMY A POSTUP PRI VÝPOČTE NÁKLADOV NA PROCES
Problémy súvisiace s výpočtom nákladov na proces zahŕňajú nasledujúce:(a) Nie je možné identifikovať určitú jednotku výstupu. Náklady na akúkoľvek
jednotku môžu byť zvažované len ako priemerné výrobné náklady za definované
obdobie.
(b) Straty v spracúvaní sa často objavujú kvôli chemickej redukcii, vyparovaniu alebo
z iných dôvodov. Nepoužiteľný odpad a použiteľný odpad sa často zamieňajú,
napriek tomu sú oddelené a môžeme ich definovať ako:
Nepoužiteľný odpad – znehodnotené látky, ktoré nemajú žiadnu hodnotu.
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Použiteľný odpad – znehodnotené látky, ktoré majú určitú obnoviteľnú
hodnotu a s ktorými sa dá disponovať bez ďalšieho ošetrovania alebo ktoré je
možné opäť začleniť do výrobného procesu ako alternatívnu surovinu.
(c) Ak chceme dosiahnuť presné priemerné náklady, je nevyhnutné merať produkciu
na rôznych stupňoch výroby.
(d) Často sa na konci istého obdobia vyskytujú čiastočne spracované jednotky
(prebiehajúca práca). V tomto kurze sa nemusíte zaujímať o prevádzkové
účtovníctvo v prípade čiastočne spracovaných jednotiek.
Tu nájdete kroky, prostredníctvom ktorých určíte náklady na výrobu v rámci
procesu:(i) Sledujte fyzický rok vstupu jednotiek
(ii) Stanovte náklady, materiál, prácu a réžiu vrátane jednicových aj režijných
nákladov za určité obdobie.
(iii) Vypočítajte bežnú stratu/zisk v jednotkách za isté obdobie.
(iv) Prispôsobte jednotky výstupu pre akékoľvek nezvyčajné straty pri spracovaní.
(v) Vypočítajte jednotky tovarového výstupu.
(vi) Vypočítajte náklady na tovarovú jednotku výstupu.
Vyššie uvedené informácie sa môžu zdať zložité, preto použijeme niekoľko
odstupňovaných príkladov, ktoré by pomohli vysvetliť tento postup. Sú uvedené v
5.4.3 až 5.4.5, ale dokončite túto činnosť predtým, než budete pokračovať.
CVIČENIE 5.4.2
Aké príklady nepoužiteľného a použiteľného odpadu poznáte?
Príklady nepoužiteľného odpadu sa nachádzajú vo Vašej nádobe na odpadky.
V použiteľnom odpade sa nachádzajú fľaše od nápojov s vratným vkladom alebo
také, ktoré je možné recyklovať či použiť znovu. Zemiakové šupy môžu byť
použiteľným odpadom, keďže ich môžeme využiť na kŕmenie zvierat alebo hnojenie
rastlín. Odpad predstavuje položky, ktoré sa už nedajú použiť alebo nemajú
hodnotu pre opätovný predaj.
5.4.3 VÝPOČET NÁKLADOV NA PROCES BEZ AKEJKOĽVEK STRATY V RÁMCI
PROCESU
Ide o najjednoduchší výkaz nákladov na proces, ktorý sa v praxi príliš často
nevyskytuje, je to však základ pre komplikovanejšie príklady.
CVIČENIE 5.4.3
CIC Ltd spracúva tekutiny a v jednej prevádzke bolo do procesu zavedených 1 200
galónov/l tekutiny pri cene £1,20 za galón/l. Úplné vlastné náklady boli £600 a ďalšie
náklady na spracovanie predstavovali £480. Hotový výstup bol 1 200 galónov/l a
žiadna počiatočná alebo záverečná prebiehajúca práca sa nevyskytla.
Vašou úlohou je vypracovať výkaz nákladov na proces a náklady na spracovaný
galón/l.
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Výsledky:
Výkaz procesu
Jednotkov Galón
á cena
y/l
Vklad
materiálu

1,20

1 200

£
1 Do zásob
440 hotových
výrobkov

Práca

600

Réžia

480
1 200

2
520

Jednotkov Galón
é náklady y/l
2,10

£

1 200

2
520

1 200

2
520

Výpočet zásob hotových výrobkov je £2 520 delené 1200 = £2,10. Vzorec je
Celkové výrobné náklady
Jednotky výstupu.
Vo vyššie uvedenom príklade bol výstup prevedený k zásobám hotových výrobkov
tak, ako je to odporúčané v otázke. V mnohých príkladoch by vyššie uvedeným
výkazom mohol byť Proces 1 a výstup by bolo možné previesť, pri £2,10 galónu/l,
ako materiálový vstup do Procesu 2.
Teraz predpokladajme, že výkaz procesu bol pre Proces 1 a výstup bol prevedený
na Proces 2 ako materiálový vstup. V Procese 2 bolo zavedených ďalších 300
galónov pri dodatočných nákladoch £2 za galón, úplné vlastné náklady tvorili
dodatočných £3 750, ďalšie náklady tvorili £2 250.
Výstup z Procesu 2 - 1 500 galónov/l – bol prevedený k zásobám hotových výrobkov
a Proces 2 nezahŕňal žiadnu počiatočnú alebo záverečnú prebiehajúcu prácu.
Pripravte výkaz nákladov v rámci Procesu 2 a vypočítajte náklady na galón hotového
výrobku.
Odpoveď je £6,08 za galón/l (£9 120 delené 1 500 galónmi/l).
Predtým, ako budete pokračovať, prepracujte oba tieto výpočty.
5.4.4 VÝPOČET NÁKLADOV NA PROCES S BEŽNOU STRATOU
Videli sme, že jedna komplikácia s výpočtom nákladov na proces predstavuje straty,
ktoré vzniknú v priebehu spracovania. Tieto straty vznikajú z rôznych dôvodov, ako
je chemická redukcia, vyparovanie alebo potenciálne nedostatky vo výrobnom
procese. Manažment sa samozrejme bude snažiť udržiavať straty na minime, ale
zvyčajne sú nevyhnutné. (Pokúste sa rýchlo prelievať vodu z jednej fľaše do druhej,
povedzme, desaťkrát a potom pochopíte čo sú straty v procese).
Straty môžu byť bežné – očakávaný bežný výsledok výrobného procesu. Základný
princíp výpočtu nákladov je, že náklady na bežné straty by mali pochádzať z
jednotiek tovarovej výroby. Je to logické, keďže bežné straty sú opakujúce sa
očakávané straty a preto by mali byť účtované príslušnej úrovni výroby, ktorá sa
práve dosahuje. Strata môže byť odpad alebo môže mať určitú, zvyčajne nízku
hodnotu, zostatkovú hodnotu. Ak má výstup zostatkovú hodnotu, takáto hodnota by
mala byť odpočítaná od celkových nákladov na proces predtým, ako sa vydelí
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počtom vyrobených tovarových jednotiek. Inými slovami, zostatková hodnota je
kreditom vo výkaze nákladov na proces.
Uvádzame príklad výpočtu nákladov na proces s bežnou stratou, čo tiež znázorňuje
rozdielne spôsoby zaobchádzania s nepoužiteľným a použiteľným odpadom.
CVIČENIE 5.4.4 a)
1 000 jednotiek bolo zavedených do procesu pri nákladoch £4,20 za jednotku. Úplné
vlastné náklady na spracovanie predstavovali čiastku £2 460 a režijné náklady na
proces dosiahli £2 140. Bežná strata tvorí 20% vkladu a 800 jednotiek výstupu bolo
prevedených do nasledujúceho procesu.
Vašou úlohou je vypracovať výkaz procesu za predpokladu, že:
a) bežná strata je nepoužiteľný odpad bez akejkoľvek hodnoty, a
b) bežná strata je odpad s hodnotou £1,80 za jednotku.
Na výsledky použite vlastný papier, potom ich doplňte o tie, ktoré sa nachádzajú na
druhej strane.
Výsledky
a) Bežná odpadová strata
Výkaz procesu
Jednotk Jednotky
£
Jednotk Jednot
£
ové
ové
ky
náklady
náklady
200
Materiál
4,20
1 000
4 200 Bežná strata
Práca

2 460

Réžia

2 140 Prevod na
Proces 2
8 800

1 000

11,00

800
1 000

8
800
8
800

Z príkladu a) vidíme, že výroba tovaru je sprevádzaná bežnou stratou.
b) Bežná strata má zostatkovú hodnotu
Výkaz procesu
Jednotk Jednot
£
ové
ky
náklady
Materiál

4,20

1 000

4 200 Bežná strata

Práca

2 460

Réžia

2 140 Prevod na
Proces 2
8 800

1 000

Jednotk Jednot
£
ové
ky
náklady
200 360
1,80

10,55

8
440
1 000 8
800
800
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Z tohto príkladu vidíte, že vzorec na výpočet nákladov na bežnú výrobu je
nasledovný:
Výrobné náklady mínus zostatková hodnota bežnej straty
Očakávaný výstup =
£8 800 - £360 = £8 440 = £10,55 za jednotku
800 jednotiek
800 jednotiek

CVIČENIE 5.4.4 b)
Kúpite 4-litrovú škatuľu s vínom. Máte poháre s obsahom dve deci a táto škatuľa
stojí £7,60. Aké sú náklady na pohár, ak:
a) nevznikli žiadne bežné straty, a
b) bežná strata je 5% vkladu?
Predpokladáme, že neprišlo k žiadnym nehodám/nezvyčajným stratám a že bežné
straty sú nepoužiteľný odpad.
Vaše výsledky
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Odpoveď
Vaša odpoveď by mala byť 38p, respektíve 40p.
Ak si nie ste istí, pozrite si nasledujúce informácie:
4 litre nám dajú 20 pohárov
náklady delené 20 = £7,60 = 38p
20
Bežná strata je 5%, takže množstvo k dispozícii je 4 litre x 95% = 3,8 litra
£7,60 = £2 za liter = 40p za pohár
3,8
5.4.5 VÝPOČET NÁKLADOV NA PROCES S NEZVYČAJNOU STRATOU/ZISKOM
Ako sme už popísali vyššie, bežné straty sú pri spracovaní nevyhnutné a náklady na
takéto bežné straty vznikajú pri tovarovej výrobe. Skutočný výstup môže
predstavovať menej (alebo dokonca viac), ako je očakávaný výstup na základe
bežných strát/ziskov. Zakiaľ čo bežné straty vznikajú pri tovarovej výrobe, zásadou
výpočtu nákladov je, že sa nezvyčajné straty/zisky odpisujú v rámci účtu zisku a strát
a nie sú zahrnuté v hodnotení tovarovej výroby.
Nezvyčajné náklady sa zaúčtujú na vrub/pripisujú k výkazu nezvyčajných ziskov/strát
a k tomuto výkazu sa pripisuje hodnota nepoužiteľného odpadu nezvyčajných
jednotiek. Preto výkaz nezvyčajných ziskov/strát vykazuje čisté náklady (alebo
kredit) nezvyčajných strát alebo ziskov. Preto výrobné náklady na tovarovú výrobu
nie sú ovplyvnené nezvyčajnými ziskami/stratami.
Doleuvedené CVIČENIE bude využívať rovnaké čísla ako CVIČENIE 5.4.4 a), ale
s nezvyčajnou stratou, aby sme ilustrovali fakt, že náklady na tovarovú výrobu nie sú
ovplyvnené nezvyčajnými stratami/ziskami.
CVIČENIE 5.4.5 a)
Predstavme si, že čísla sú také, ako v Cvičení 5.4.4 a) vyššie, ale bežné straty
predstavujú použiteľný odpad s hodnotou £1,80 za jednotku a že výstup v danom
období bol len 700 jednotiek.
Vašou úlohou je vypracovať výkaz procesu a výkaz nezvyčajných nákladov.
Vaše výsledky
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Výsledky

Materiál

Jednotk
ové
náklady

Jednot
ky

4,20

1 000

Práca
Réžia
1 000

Výkaz procesu 1
£

4 200 Bežná strata
2 460 Nezvyčajná
strata
Prevod na
2 140
Proces 2
8 800

Jednotk Jednot
ové
ky
náklady
200
1,80
10,55

100

10,55

700
1 000

£

360
1
055
7
385
8
800

Nezvyčajná strata v jednotkách je vyrovnávajúcou položkou:
Jednotky vstupu mínus bežná strata mínus tovarová výroba = 1 000 - 200 700.
Očakávané výrobné náklady sú ako v predchádzajúcej aktivite, a to nasledovné:£8 800 - £360
800 jednotiek
= £10,55 za jednotku.
Tieto výrobné náklady sa potom rozdelia medzi tovarovú výrobu a bežnú stratu.
Výkaz nezvyčajnej straty je nasledovný:
Výkaz nezvyčajnej straty

Výkaz Procesu 1

Jednot
ky

£

100

1 055

Hotovosť –
získaná
zostatková hodnota

Jednot
ky

£

100

180

Výpočet nákladov, zisku
a straty a/c
100

1 055

875
100

1
055

Poznámky
1. Zostatková hodnota je rovnaká ako v prípade bežnej straty, t.j. £1,80 za jednotku.
Občas môžete v praxi získať zostatkovú hodnotu pre bežnú stratu, ale nenájdete
zostatkovú hodnotu pri nezvyčajných stratách. To sa môže stať, ak sa nezvyčajná
strata naruší vo výrobe.
2. Je diskutabilné, či je nutný jednotkový stĺpec vo výkaze nezvyčajných strát, ktorý
môže v praxi pozostávať z nezvyčajných strát z rôznych procesov. Ak je však len
jeden proces, je zvyčajne jasnejšie a bezpečnejšie vykázať jednotky.
Teraz prepracujeme cvičenie za predpokladu, že výstup bude 900 jednotiek, čo
znamená nezvyčajný zisk 100 jednotiek. Postup je rovnaký, ale vstupy sú opačné.
Vaše výsledky
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Výsledky
Jednotk
ové
náklady

Jednot
ky

4,20

1 000

Materiál

Výkaz procesu 1
£

4 200 Bežná strata

Práca

2 460

Réžia

2 140 Prevod na
Proces 2
1 055

Nezvyčaj
né zisky
a/c

10,55

100

1 100

Jednotk Jednot
ové
ky
náklady
200
1,80
10,55

9 855

£

360

900

9
495

1 100

9
855

Všimnete si, že jednotkové náklady tovarovej výroby sú také, ako predtým, čo je
pravidlom pri výpočte nákladov. Nezvyčajné zisky predstavujú vyrovnávajúcu čiastku
a pozostávajú z:
200 + 900 – 1 000 = 100 – jednotkový zisk
t.j. bežné straty + tovarový výstup – objem vstupu.
K výkazu nezvyčajného zisku bude pripísaný zisk a na jeho ťarchu bude zaúčtovaná
zostatková hodnota bežnej straty. Pri nezvyčajnom zisku sa zostatková hodnota
bežnej straty zníži a výsledná strata príjmu sa prevedie na účet nezvyčajného zisku.
Výkaz nezvyčajných ziskov

Výkaz
straty

bežnej

Jednot
ky

£

100

180

Zisk a strata

Jednot
ky
Výkaz Procesu 1

£

100 1055

875
100

1055

100 1055

Výkaz bežnej straty (Pohľadávka zostatkovej hodnoty)

Výkaz Procesu 1

Jednot
ky

£

200

360

Výkaz
zisku

nezvyčajného

Prijatá hotovosť
200

360

Jednot
ky

£

100

180

100

180

200

360
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CVIČENIE 5.4.5 b)
a) Chemický podnik má vstup 1 200 galónov/l základného výrobku, ktorého cena je
£5 za galón/l a náklady na jeho premenu, vrátane práce a réžie, sú £8 400.
Vypočítajte, bez otvárania výkazov procesov, aký je výstup a náklady na galón, ak je
výroba na nasledujúcich úrovniach a všetky bežné a nezvyčajné straty spadajú do
kategórie nepoužiteľného odpadu. Úrovne výstupu sú nasledujúce :i) 1 200 galónov/l bez akejkoľvek bežnej straty
ii) 960 galónov/l s bežnou stratou vo výške 20% vkladu
iii) 900 galónov/l s bežnou stratou 20% vkladu.
b) Ako by sa Vaša odpoveď odlišovala, ak by bežná a nezvyčajná strata mali
zostatkovú hodnotu £1 za galón/l?
Odpovede
Odpovede sú nasledovné:
a) i) £12 (t.j. 14 400)
1 200
ii) £15
iii) £15
b) i) £15
ii) £14,75
iii) £14,75.
OTESTUJTE SA
1. Skontrolujte si, čo ste sa naučili pomocou nasledujúcich otázok.
a) Čo rozumiete pod názvom výpočet nákladov na proces?
(5.4.1)
b) Uveďte tri príklady odvetví, ktoré pravdepodobne realizujú výpočet nákladov
na proces.
(5.4.1)
c) Uveďte tri problémy odvíjajúce sa od výpočtu nákladov na proces.
(5.4.2)
d) Uveďte kroky obsiahnuté vo výpočte nákladov na výrobu v rámci prevádzky
procesu.
(5.4.3)
e) Keď nevznikne žiadna bežná alebo bežná strata/zisk, ako sa vypočítajú
jednotkové náklady na výstup?
(5.4.3)
f) Ak vznikne len bežná strata, vysvetlite, ako sa vypočítajú jednotkové náklady na
výstup.(5.4.4)
g) Keď vznikne bežná strata a ab bežná strata, ako sa vypočíta ab bežná strata
a aké sú položky knihy nákladových účtov v prípade ab bežnej straty?
(5.4.5)
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h) Keď vznikne bežná strata a nezvyčajný zisk, ako sa vypočíta nezvyčajný zisk
a aké sú položky knihy nákladových účtov v prípade nezvyčajného zisku?
(5.4.5)
2. Vklad do Procesu 1 pri výrobe zlúčeniny AN bol v mesiaci máji nasledovný :Suroviny 1 000 kg pri £3 na kg.
Náklady na spracovanie
Práca £6 900
Réžia £8 100
Bežná strata bola 10% a výstup v mesiaci predstavoval 900kg, ktoré boli prevedené
do Procesu 2. Bežná strata je nepoužiteľným odpadom.
Vašou úlohou je vypracovať Výkaz procesu 1.
3. Ako základ si zoberte informácie uvedené v otázke 2, ale teraz viete, že sa našiel
kupujúci na bežnú stratu. Zostatková hodnota je 2,25 za kilogram.
Vašou úlohou je vypracovať:a) Výkaz procesu 1;
b) Výkaz bežnej straty.
4. Ako základ si zoberte informácie uvedené v otázke 3, ale s tým rozdielom, že
výstup za máj bol 850kg.
Vašou úlohou je vypracovať:
a) výkaz procesu 1;
b) výkaz nezvyčajného zisku/straty.
5. Nitro je poľnohospodárske hnojivo, ktoré sa vyrába tak, že sa určitý základný
materiál vystaví chemickému procesu, pričom výstup Procesu 1 sa prevedie na
Proces 2, z ktorého vychádzajú hnojivá v zapečatených nádobách.
Bežná strata Procesu 1 je 25% vkladu a bežná strata Procesu 2 je 10% vkladu.
Všetka strata sa predáva za zostatkovú hodnotu za 15p za kilo.
Náklady pridelené dávke č. 1234 boli:Proces 1
Materiál X
40 000kg, pri 20p za kg.
Práca
£258
Réžia
£742
Proces 2
Materiál Y
10 000kg, pri 50p za kg.
Práca
£128
Réžia
£540
Výstup z procesu 1 bol 29 600 kg a z procesu 2 to bolo 36 000 kg.
Vašou úlohou je vypracovať výkazy nákladov oboch procesov a strát.
6. Vysvetlite každý z nasledujúcich termínov použitých vo výpočte nákladov na
proces:i) Nepoužiteľný odpad
ii) Použiteľný odpad
iii) Bežná strata
iv) Ab Bežná strata.
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ODPOVEDE
1. Prekontrolujte si odpovede s textom.
2.
Výkaz procesu 1
Kg
Suroviny

£

1 000

Náklady na
spracovanie

Kg

£

3 000 Bežná strata

100

-

6 900 Proces 2 (£20/
kg)

900

18 000

8 100
18 000

18 000

3. a)
Výkaz procesu 1
Kg
Suroviny

1 000

Náklady na
spracovanie

£

Kg

£

3 000 Bežná strata

100

225

6 900 Proces 2 (£19,75/
kg)

900

17 775

18 000

18 000

b)
Výkaz bežnej straty
£
Proces

£

225 Hotovosť (Predaj
použiteľného
odpadu)

225

4. a)
Výkaz procesu 1
Kg
Suroviny
Náklady na
spracovanie

1000

£
3 000 Bežná strata
6 900 Ab Bežná strata
(£19.75/kg)
8 100 Proces 2 (£19.75/ kg)
18 000

Kg

£

100

225

50

987

850

16 788
18 000

b)
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Ab Výkaz bežnej straty
£
Proces 1

£

987 Hotovostná zostatková
hodnota (50 x 2,25)

113

Výpočet nákladov na zisk
a stratu a/c

874

987

987

5. Nitro - Dávka 1234
Výkaz procesu 1
Kg
Materiál X

40 000

Práca
Réžia
40 000

£

Kg

8 000 Proces 2
258 Bežný využiteľný odpad
(25% x 40 000)
742 Ab Bežná strata (bal. č.)

29 600

£
7 400

10 000

1 500

400

100

9 000

40 000

9 000

Kg

£

36 000

12 600

3 960

594

39 960

13 194

Kg

£

10 000

1 500

3 600

540

360

54

Výkaz Procesu 2
Kg

£

Proces 1

29
600

7 400

Materiál Y

10
000

5 000

Práca

128

Réžia

540

Nezvyčajný zisk (bal.
č.)

360

126

39
960

13
194

Hotový tovar
Bežný využiteľný odpad
(10% x 39 600)

Výkaz bežného využiteľného odpadu
Kg

£

Proces 1

10
000

1 500

Proces 2

3
960

594

Hotovosť
Hotovosť (skutočná
strata)
Nezvyčajný zisk
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13
960

2 094

13 960

2 094

Kg

£

400

60

Ab Výkaz bežnej straty
Kg
Proces 1

400

£
100 Hotovosť
Zisk a strata a/c (bal.
figure)

400

100

40
400

100

Kg

£

360

126

360

126

Výkaz nezvyčajného zisku

Bežná strata

Kg

£

36
0

54

Zisk a strata a/c (bal. č.)

Proces 2

72
36
0

126

Výsledky
Výpočet nákladov na kg.
Náklady na kg. = Celkové náklady – Zostatková hodnota bežnej straty
Vklad - Bežná strata
Proces 1

Proces 2

9 000 – 1 500
40 000 – 10 000

13 068 - 594
39 600 – 3 960

= 7 500
30 000

= 12 474
35 640

= £0,25 za kg.

= £0,35 per kg.

6. i) V procese vzniku nepoužiteľného odpadu nezostáva žiadna zostatková
(odpadová) hodnota.
ii) V procese vzniku použiteľného odpadu vzniká určitá zostatková (odpadová)
hodnota.
iii) Bežná strata je zvyčajná očakávaná strata vznikajúca v priebehu výrobného
procesu.
iv) Ab Bežná strata vzniká, keď je strata väčšia ako bežne očakávané množstvo.
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Kapitola 6
Výpočet úplných vlastných nákladov, výpočet hraničných nákladov
a analýza finančnej rovnováhy
6.1 ÚVOD
Táto časť porovnáva a uvádza rozdiely medzi výpočtom úplných vlastných nákladov
a výpočtom hraničných nákladov. Výber najvhodnejšieho spôsobu výpočtu nákladov
často závisí najmä od rozhodnutia, ktoré je nutné vykonať. Príklady tohto zahŕňajú
využitie výpočtu úplných vlastných nákladov pre kalkuláciu ceny na základe stratégie
plnej ceny a využitia výpočtu hraničných nákladov pre rozhodnutie o predaji, kúpe
alebo uzavretí. Oba sú zahrnuté v doleuvedenej diskusii.
6.2 CIELE
Na konci tejto kapitoly by ste mali byť schopní:
• definovať výpočet úplných vlastných nákladov
a výpočet hraničných
nákladov
• vypočítať úplné vlastné a hraničné náklady ako aj vysvetliť využitie týchto
výpočtov
• pochopiť efekt a ohodnotiť porovnanie výpočtu úplných vlastných nákladov
a výpočtu hraničných nákladov;
• vysvetliť vzťah medzi objemom, nákladov a ziskom;
• definovať a vypočítať finančnú rovnováhu;
• využiť výpočet hraničných nákladov pri kalkulácii predpovedaného zisku na
rôznych úrovniach aktivity;
• graficky znázorniť údaje finančnej rovnováhy;
• popísať základné predpoklady analýzy finančnej rovnováhy a obmedzenia
tohto spôsobu.
6.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Táto téma stavia na vedomostiach, ktoré získate v kapitole 3, účtovanie réžie.
Predtým, ako pristúpite k tejto kapitole, je dôležité, aby ste mali istotu, že rozumiete
ako sa vypočítajú sadzby režijných nákladov/overhead absorption rate a prečo je
dôležité zahrnúť réžiu do nákladov na výrobok alebo službu.
Na zvládnutie tejto kapitoly budete potrebovať približne šesť hodín. Možno si budete
chcieť v štúdiu urobiť prestávku medzi výpočtom úplných vlastných nákladov,
hraničných nákladov a analýzou finančnej rovnováhy.
Na zvládnutie kapitoly by ste nemali potrebovať žiadne iné materiály, okrem pera
alebo ceruzky a kalkulačky.
6.4. VÝPOČET ÚPLNÝCH VLASTNÝCH NÁKLADOV
Výpočet úplných vlastných nákladov sa používa vtedy, keď potrebujete vedieť, ako
by mohli byť všetky náklady v organizácii účtované v rámci radu výrobkov. Pri
výpočte úplných vlastných nákladov výrobku alebo služby potrebujete:
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•
•

Identifikovať všetky jednicové náklady na výrobok alebo službu.
Identifikovať nepriame a režijné náklady na výrobok alebo službu. Tieto sú
potom zadelené a pridelené k danému výrobku alebo službe s použitím
sadzby režijných nákladov.
• Keďže podporné služby sú často recipročné, réžia musí byť pridelená tak, aby
odrážala recipročný charakter služieb. Existujú tri metódy, ktoré môžete
použiť na tento účel:
o Špecifické poradie uzávierky
o Opätovná distribúcia
o Simultánne rovnice
Pozrite sa späť na kapitolu 3, ktorá uvádza opakovanú distribučnú metódu
• Jednotková cena sa vypočítava delením celkových nákladov počtom
jednotiek, ktoré majú byť vyrobené.
Výpočet a použitie sadzieb režijných nákladov sme popísali v Module 3 tohto textu.
Pamätáte si, že výpočet úplných vlastných nákladov sa využíva z niekoľkých
dôvodov vrátane kontroly nákladov, stanovenia odhadu obchodnej ceny a/alebo
ohodnotenia zásob. Náklady zhromažďujú centrá zodpovednosti, ktoré používajú
priame zadelenie a pridelenie a sadzba režijných nákladov (alebo sadzba obnovenia
réžie) sa potom vypočíta na najvhodnejšom základe. Sadzby jednicových
pracovných hodín, strojových hodín alebo sadzby nákladových jednotiek sú tie
najčastejšie využívané základy pre pokrytie režijných nákladov.
Výber medzi týmito možnosťami pokrytia zvažuje faktory ako:
– či je výroba náročná hlavne na zamestnancov alebo zariadenia;
– ktoré jednotky je možné okamžite merať;
– čo najlepšie charakterizuje prínos, ktorý sa do výrobku odvádza zo služieb, ktoré
sú vskutku poskytované režijnými položkami
Je teda potrebné zvážiť, ktoré faktory spôsobujú položky réžie. Každá z troch vyššie
uvedených možností vyžaduje predpoveď, ktorá bude odvodená od očakávanej
aktivity (strojové hodiny, pracovné hodiny alebo nákladové jednotky) v záujme
stanovenia plánovaných sadzieb režijných nákladov na nadchádzajúce obdobie.
Problémy s tým súvisiace zapríčiňujú často, že réžia je nedostatočne krytá alebo
nadbytočne krytá, ak CVIČENIE nie je plánovaná.
Ak Vám nie sú známe ktorékoľvek z vyššie uvedených termínov, preštudujte si
znovu moduly 2 a 3.
Výpočet úplných vlastných nákladov je prevažujúca metóda výpočtu nákladov
v organizáciách vo všetkých sektoroch. Napriek tomu v priebehu posledných rokov
zdôrazňovali autori ako Cooper, Kaplan a Johnson, že za určitých okolností to môže
viesť k veľmi nepresným informáciám o nákladoch na výrobok, so zrejmým dopadom
za rozhodovanie týkajúce sa ceny a kombinácie výrobkov alebo rozvoja. Hlavná
kritika sa zameriava na nástroje zvolené na prepojenie réžie, hlavne výrobnej réžie
s nákladovými jednotkami, menovite sadzby režijných nákladov pre objem ako sú
sadzby za pracovné hodiny. Tejto oblasti sa budeme venovať v kapitole7 (Activity
Based Costing – kalkulácia nákladov na základe činnosti)
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CVIČENIE 6.4
Porozmýšľajte o výrobku alebo službe, ktorú produkuje Vaša organizácia. Vytvorte
zoznam zahrnutých nákladov. Kategorizujte ich na jednicové, nepriame a režijné
náklady.
Vaše odpovede budú závisieť od výrobku alebo služby, na ktorú ste mysleli. Vo
všeobecnosti, priame náklady zväčša zahŕňajú náklady na prácu a materiál.
Nepriame môžu zahŕňať náklady na prácu, manažment a stroje. Réžia môže
zahŕňať financie, náklady na personál, správne náklady, atď.
Teraz skúste nasledovné otázky, aby ste si preskúšali výpočet úplných vlastných
nákladov:
Otázka 6.4
Centrum organizačných nákladov má tri výstupy X, Y a Z s nasledovnými
informáciami:

Výrobok
Priame náklady na jednotku
(£)
Jednicové
náklady
na
pracovnú hodinu ako jednotku
Strojové hodiny na jednotku
Vyrobené jednotky
Réžia

X

Y

Z

122.00
10

143.50
16

154.70
24

6
40

16
50

14
60

Celkom
50

36
150
£50 000

Určite sadzbu režijných nákladov a potom náklady na jednotku každého výrobku s
použitím:
a)
sadzby režijných nákladov na pracovnú hodinu
b)
sadzby režijných nákladov na strojovú hodinu
c)
sadzby režijných nákladov na nákladovú jednotku
d)
sadzby režijných nákladov na jednicové náklady
Vaše výsledky
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Odpoveď
a)
Sadzba režijných nákladov
=

£50 000
(10 x 40) + (16 x 50) + (24 x 60)

=

£50 000
2 640

=

X
£

=>Jednotkové
náklady
Jednicové
náklady
Réžia

b)

Z
£

122,00
189,40

143,50
303,03

154,70
454,55

311,40

446,53

609,25

=

£50 000
(6 x 40) + (16 x 50) + (14 x 60)

=

£50 000
1 880

=

26,60 za strojovú hodinu

X
£

Y
£

Z
£

122,00
159,57

143,50
425,53

154,70
372,34

281,57

569,03

527,04

Sadzba režijných nákladov
=

£50,000
150

=> Jednotkové
náklady
Jednicové
náklady
Réžia

d)

Y
£

Sadzba režijných nákladov

=> Jednotkové
náklady
Jednicové
náklady
Réžia

c)

18,94 za pracovnú hodinu

=

£333,33 na jednotku

X
£

Y
£

Z
£

122,00
333,33

143,50
333,33

154,70
333,33

455,33

476,83

488,03

Sadzba režijných nákladov
=

£50,000
(122 x 40) + (143,50 x 50) + (154,70 x 60)
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=
náklady)

£50,000

=

£2,34 za £1 jednicových nákladov (alebo 234% na

21,337

=> Jednotkové
náklady
Jednicové
náklady
Réžia

X
£

Y
£

Z
£

122,00
285,89

143,50
336,27

154,70
362,52

407,89

479,77

517,22

6.5 VÝPOČET HRANIČNÝCH NÁKLADOV
Výpočet hraničných nákladov sa odlišuje od výpočtu úplných vlastných nákladov
tým, že jednotka, ktorá má byť predaná neobsahuje podiel výrobnej réžie. Občas sa
nazýva výpočet variabilných nákladov, keďže náklady na služby alebo výrobky
zvažujú len jednicové náklady na výrobu. Tieto náklady majú tendenciu mať
variabilný charakter. Výpočet hraničných nákladov sa môže využívať na identifikáciu
dodatočných nákladov spojených s určitou úrovňou výstupu. Výpočet hraničných
nákladov sa využíva pre mnohé rozhodnutia, keďže sa zameriava na zmeny
v nákladoch vznikajúcich na základe zmien v úrovni aktivity.
CVIČENIE 6.5
Zvážte osobnú alebo komerčnú aktivitu, kde by bol výpočet hraničných nákladov
vhodný.
Návrhy
Znovu, existuje mnoho príkladov, ale uvádzame tie najjednoduchšie:
Osobné – usporiadanie skupinového vianočného výletu zahŕňajúce kúpu lístku do
divadla (variabilné) a prenájom autobusu (fixné náklady).
Komerčné – Prenájom kúpaliska miestneho úradu v piatok večer organizácii na
počesť plaveckej súťaže.
Výpočet hraničných nákladov zahŕňa:
• Variabilný prvok len pre náklady na výrobok.
• Fixné náklady sú potom odpisované v priebehu účtovného obdobia a nie sú
pokryté vo vyrobených jednotkách.
• Počiatočné a záverečné zásoby sa ohodnocujú pri ich variabilných nákladoch,
nie pri ich plných nákladoch.
Hraničné náklady na jednotku zahŕňajú stupňovité náklady, ak zmena, ktorej náklady
vypočítavame, označuje zmenu vo fixných nákladoch.
Budete si pamätať z modulu 4, že v rámci IAS 2 by zásoby mali byť ohodnotené pri
plných nákladoch. Výpočet hraničných nákladov potom nemôže byť použitý pre
externé podávanie správ.
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Za jednoduchších okolností môže byť výpočet hraničných nákladov často zahrnutý
do jednoduchej rovnice nasledovným spôsobom:
Jednotková obchodná cena (S) mínus variabilné jednotkové náklady (V) = Podiel
hraničných nákladov na jednotku (C)
Podiel hraničných nákladov na jednotku X Objem odbytu = Celkový podiel
hraničných nákladov
Celkový podiel hraničných nákladov (C) = Fixné výdavky (F) + Zisk (P)
alebo jednoduchšie:
S - V = C = F + P (C sa môže týkať rovnako jednotky ako aj objemu).
Z tohto sa odvodí finančná rovnováha, čo je úroveň objemu, pri ktorej nedochádza
k zisku, ani ku strate. V časti 6.6 dolu budeme ďalej prešetrovať, ako sa vypočíta
finančná rovnováha.
Otázka 6. 5 S použitím informácie v otázke 6.4 vyššie identifikujte hraničné náklady
na výrobky X, Y a Z.

Odpoveď:
Mali by ste už mať identifikované, že hraničné náklady na výrobky X, Y a Z sa týkajú
len jednicových nákladov na ne. Z toho vyplývajú nasledovné hraničné náklady pre
každý výrobok £122/ jednotka, £143,50/ jednotka a £154,70/ jednotka.
Ďalším príkladom dolu ilustrujeme rozdiel medzi úplnými vlastnými a hraničnými
nákladmi.
Čísla zostali jednoduché a celkový výsledok v priebehu troch mesiacov zostal na
nule pre účely ilustrácie, aj keď sa to zvyčajne nestáva.
Príklad 6.5
NDG Ltd zavádza nový samostatný výrobok s nasledovnou nákladovou a cenovou
štruktúrou:
£
Obchodná cena na
jednotku

20,00

Variabilná cena na
jednotku

12,50

Časové rozlíšenie fixných
nákladov (výroba)

£12 000

Neberte do úvahy nevýrobné fixné náklady.
Trvanie danej činnosti
(bežná prevádzková
úroveň)

2 000 jednotiek

Na začiatku Obdobia 1 neboli žiadne počiatočné, a na konci Obdobia 3 neboli žiadne
záverečné zásoby, skutočne vzniknuté náklady boli také, ako navrhoval rozpočet.
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Obdobi
e

Výrobné jednotky

Jednotky odbytu

1

2 500

1 900

2

2 100

2 300

3

1 400

1 800

6 000

6 000

Celkovo
Uveďte časový zisk /stratu na:
(i) základe výpočtu úplných vlastných nákladov.
(ii) základe výpočtu hraničných nákladov.
Vaše výsledky
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Odpoveď na Príklad 6.5
(i) Základ výpočtu úplných vlastných nákladov:
Ohodnotenie zásob na jednotku:
£
Variabilné náklady
12,50
Fixné náklady (£12 000 ÷ 2 000)
6,00
18,50
Záverečné zásoby:
£
Obdobie 1 (2 500 - 1 900) x £18.50
11 100
2 (600 + 2 100 - 2 300) x £18.50
7 400
3 (400 + 1 400 - 1 800) x £18.50
nula
Obdob Obdob
ie
e

Odbyt

Obdob
ie

Obdobia
celkove 1-3

1

2

3

£

£

£

£

38 000

46 000

36 000

120 000

-

11 100

7 400

-

43 250

38 250

29 500

111 000

(11
100)

(7 400)

-

-

32 150

41 950

36 900

111 000

5 850

4 050

(900)

9 000

Náklady na odbyt
Počiatočné zásoby
Výrobné náklady (výroba x £12,50
+ £12 000)
Záverečné zásoby
Náklady na odbyt
Zisk/(Strata)

(ii) Základ výpočtu hraničných nákladov:
£
Ohodnotenie zásob na jednotku
12,50
£
Záverečné zásoby
Obdobie1
600 x £12,50
7 500
2
400 x £12,50
5 000
3
nula
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Obdob
ie

Obdob
ie

Obdob
ie

1

2

3

£

£

£

£

38 000

46 000

36 000

120 000

-

7 500

5 000

-

Výrobné náklady (výroba x £12,50)

31 250

26 250

17 500

75 000

Záverečné zásoby

(7 500)

(5 000)

-

-

23 750

28 750

22 500

75 000

14 250

17 250

13 500

45 000

12 000

12 000

12 000

36 000

2 250

5 250

1 500

9 000

Odbyt

Obdobia
celkom 1-3

Náklady na odbyt
Počiatočné zásoby

Náklady na odbyt
Podiel hraničných nákladov
Fixné náklady
Zisk/(Strata)

Zistíte, že celkový zisk je rovnaký (keďže počiatočné a záverečné zásoby sú
rovnaké, t.j. nulové), ale zisky z jednotlivých období sú rozdielne. Bod finančnej
rovnováhy je odbyt 1 600 jednotiek £12 000 ÷(£20,00 - £12,50). (Body finančnej
rovnováhy sú uvedené podrobnejšie v časti 6.6 dolu)
6.6.1 VÝPOČET FINANČNEJ ROVNOVÁHY (CALCULATING BREAK EVEN)
Časť 6.5 vyššie identifikuje, ako môže byť výpočet hraničných nákladov definovaný
ako:
Obchodná cena – Variabilné náklady = Podiel hraničných nákladov =
Fixné náklady + Zisk (C môže predstavovať jednotku aj objem).
Od toho sa odvádza bod finančnej rovnováhy, t.j. úroveň objemu, pri ktorej
nedochádza k zisku, ani ku strate.
Analýza finančnej rovnováhy sa potom odvíja od toho, ako sa vypočíta zisk podľa:
• Objemu (predané jednotky)
• Ceny odbytu
• Variabilných výdavkov
• Fixných nákladov.
Tri prístupy sa bežne využívajú na stanovenie bodu finančnej rovnováhy.
• Metóda rovníc
• Metóda hraničných nákladov na maržu na jednotku
• Metóda pomeru podielu hraničných nákladov na maržu.
Každá z metód je podrobne popísaná nižšie.
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6.6.2 VÝPOČET FINANČNEJ ROVNOVÁHY PROSTREDNÍCTVOM METÓDY
ROVNÍC (CALCULATING BREAK EVEN THROUGH THE EQUATION METHOD)
Začiatkom výpočtu finančnej rovnováhy za použitia metódy rovníc je použitie metódy
rovníc na analýzu celkových nákladov na výrobok. Potrebuje identifikovať fixné
a variabilné prvky celkových nákladov. Ak presne neviete, ktoré prvky nákladov sú
fixné a ktoré sú variabilné, budete ich musieť odhadnúť pomocou kvantitatívnej
analýzy. Metódy, ktoré môžete použiť na tento účel sú uvedené ďalej v texte.
Keď sú celkové náklady rozdelené na fixné a variabilné prvky, môžeme definovať
zisk pomocou nasledovných rovníc:
Príjem z odbytu – Variabilné náklady – Fixné náklady = Zisk alebo
Príjem z odbytu = Variabilné náklady + Fixné náklady + Zisk
Nasledujúci príklad ilustruje:
Príklad: ACE co
Ace Co. zvažuje výrobu priemyselných nožov. Odhadovaná obchodná cena je £4 za
nôž. Fixné náklady za výrobu a distribúciu noža sú odhadované na £30 000 ročne.
Variabilné náklady na jeden nôž sú odhadované na £3.
Ak nám bude X predstavovať počet nožov, ktoré Ace Co. plánuje predať, zisk môže
byť vypočítaný nasledovne:
Príjem z odbytu – Variabilné náklady – Fixné náklady = Zisk
4X
3X
- 30 000 = Zisk
Iste si všimnete, že len príjem z odbytu a variabilné náklady sa menia v závislosti od
objemu predaných jednotiek. Fixné náklady zostávajú konštantné bez ohľadu na to,
koľko jednotiek sa predá.
Pri finančnej rovnováhe sa snažíme nájsť bod, kde je zisk nulový. Ak chceme
vypočítať bod finančnej rovnováhy, snažíme sa vyriešiť nasledovnú rovnicu:
4X
3X
- 30 000 = 0
Túto rovnicu môžeme vyriešiť aj nasledovne:
4X
3X
- 30,000
= 0
1X
- 30 000
= 0
1X
= 30 000
Takže, ak chce ACE dosiahnuť finančnú rovnováhu, musí predať 30 000 jednotiek.
Potom môžeme určiť, že v záujme dosiahnutia finančnej rovnováhy musí ACE co
vytvoriť £120 000 vo výnosoch (£4 x 30 000). Teraz skúste vyriešiť nasledovnú
otázku.
Otázka
Cloggs Shoes vyrábajú určitý typ topánok. Nasledujúca informácia sa nachádza na
ich novom rade topánok:
Odhadovaná obchodná cena = £5 na jednotku
Variabilné výdavky
= £2,50 na jednotku
Fixné výdavky
= £2 000 ročne
Vypočítajte metódou rovníc, koľko jednotiek je potrebné predať, aby sa dosiahla
finančná rovnováha.
Vaše výsledky
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Odpoveď:
Príjem z odbytu – Variabilné náklady – Fixné výdavky = Zisk
5X 2,5X
2 000 = 0
2.5X = 2 000
X = 800
Je potrebné dosiahnuť 800 jednotiek, aby sme mali finančnú rovnováhu.
6.6. 3 VÝPOČET FINANČNEJ ROVNOVÁHY PROSTREDNÍCTVOM METÓDY
PODIELU MARŽE HRANIČNÝCH NÁKLADOV NA JEDNOTKU (CALCULATING
BREAK EVEN THROUGH THE CONTRIBUTION MARGIN PER UNIT METHOD)
Marža podielu hraničných nákladov je čiastka, ktorou predaj jednej jednotky
prispieva k pokrytiu fixných nákladov. Po pokrytí fixných nákladov marža podielu
hraničných nákladov predstavuje nárast zisku za každú dodatočnú predanú
jednotku.
Marža podielu hraničných nákladov sa vypočítava ako rozdiel medzi cenou odbytu
(sales price) a variabilnými nákladmi na jednotku (Variable costs:
Marža podielu hraničných nákladov na jednotku = Obchodná cena na
jednotku (Selling price) – Variabilné náklady na jednotku
Príklad dolu zvažuje, ako môže byť vypočítaný bod finančnej rovnováhy pre ACE co
s použitím metódy marže podielu hraničných nákladov na jednotku:
Príklad: ACE co
Ace Co. zvyšuje výrobu priemyselných nožov. Odhadovaná obchodná cena je £4 za
nôž. Fixné náklady výroby a distribúcie nožov sú odhadované na £30 000 ročne.
Variabilné náklady na nože sú odhadované na £3.
Maržu podielu hraničných nákladov na jednotku môžeme určiť nasledovným
spôsobom;
Marža podielu hraničných nákladov na jednotku
= Obchodná cena
na jednotku – Variabilné náklady na jednotku
= £3
£2
=£1
Marža podielu hraničných nákladov vo výške £1 tvorí čiastku predaja na jednotku,
ktorá prispieva k pokrytiu fixných výdavkov.
V záujme určenia počtu jednotiek, ktoré bude Ace Co. musieť predať, aby dosiahlo
finančnú rovnováhu, môžeme rozdeliť fixné výdavky (£30 000) maržou podielu
hraničných nákladov na jednotku.
Finančná rovnováha = Fixné výdavky / Marža podielu hraničných
nákladov na jednotku
= £30 000/ £1
= 30 000 jednotiek
Určite si všimnete, že použitie metódy marže podielu hraničných nákladov vedie
k rovnakým výsledkom, ako metóda rovníc finančnej rovnováhy.
Podiel hraničných nákladov na jednotku potom môže byť použitý pri výpočte zisku.
Keď bol dosiahnutý bod finančnej rovnováhy, každá dodatočná predaná jednotka
prispeje k marži podielu hraničných nákladov na jednotku. V našom príklade bola
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marža podielu hraničných nákladov £1 na jednotku a bod finančnej rovnováhy bol 30
000 jednotiek. Ak predáme 30 100 jednotiek, aký si myslíte, že bude celkový zisk?
Vaše výsledky
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Odpoveď
Každá predaná jednotka vytvorí o £1 viac ako sú variabilné náklady. Keďže sme
dosiahli finančnú rovnováhu pri 30 000 jednotkách, marža podielu hraničných
nákladov pri každej dodatočnej predanej jednotke priamo prispieva ku zisku. Zisk je
100 x £1 = £100.
Skúste teraz príklad dolu:
Príklad:
Z nasledovnej informácie vypočítajte maržu podielu hraničných nákladov a zisk
z predaja 20 000 jednotiek.
Odhadovaná obchodná cena = £15 na jednotku
Variabilné náklady
= £10 na jednotku
Fixné náklady
= £75 000 ročne
Vaše výsledky
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Odpoveď
Marža podielu hraničných nákladov = obchodná cena – variabilné náklady = £5 na
jednotku
Finančná rovnováha = £75 000/ £5 = 15 000 jednotiek.
Pri predaji 20 000 jednotiek, 5 000 jednotiek prispeje ku zisku.
5 000 x £5 = £25 000 zisk
6.6.4 VÝPOČET FINANČNEJ ROVNOVÁHY PROSTREDNÍCTVOM METÓDY
POMERU MARŽE (CALCULATING BREAKEVEN USING THE CONTRIBUTION
MARGIN RATIO METHOD)
Objem odbytu sa vždy meria v jednotkách výrobku. Niektoré firmy vyrábajú služby
ako svoje výstupy, a nie výrobky. Napríklad, firmy poskytujúce manažérske
poradenstvo produkujú služby a merajú svoj odbyt prepočtom vyúčtovateľných
hodín. V iných situáciách môže byť vhodnejšie merať objem odbytu v zmysle
hodnoty odbytu. Napríklad, ak firma vyrába niekoľko výrobkov s rôznymi príjmami
a nákladmi, bude adekvátne vyjadrovať finančnú rovnováhu prostredníctvom
získanej hotovosti namiesto vyjadrovania v jednotkách.
Príklad ACE co.
Ace Co. zvyšuje výrobu priemyselných nožov. Odhadovaná obchodná cena je £4 za
nôž. Fixné výdavky na výrobu a distribúciu noža sú odhadované na £30000 ročne.
Variabilné výdavky na nôž sú odhadované na £3. Teraz si uvedieme výpočet zisku
na základe objemu nákladov u Ace Co. s použitím libier ako meradla odbytu.
Na jednotku

Pomer

Obchodná cena

100%

Variabilné náklady

75%

Marža podielu hraničných nákladov

25%

Fixné výdavky za rok = £30 000
Prvý stĺpec vo vyššie uvedených údajov vykazuje maržu podielu hraničných
nákladov v librách na jednotku. Druhý stĺpec vyjadruje variabilné výdavky a maržu
podielu hraničných nákladov ako pomer obchodnej ceny.
To znamená: Variabilné výdavky ako pomer ceny odbytu sú 3/4 = 75%.
marža podielu hraničných nákladov ako pomer ceny odbytu sú 1/4 = 25%.
Vzťah medzi maržou podielu hraničných nákladov a cenou odbytu je známy ako
pomer marže podielu hraničných nákladov. Predstavuje percento každej libry
odbytu, ktoré je k dispozícii na pokrytie fixných výdavkov a potom ziskov. Rovnica
na výpočet bodu finančnej rovnováhy používajúca pomer marže podielu hraničných
nákladov je nasledovná...
Príjem z odbytu pri
finančnej rovnováhe =

Fixné výdavky
Pomer marže podielu hraničných nákladov
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Príjem z odbytu pri finančnej rovnováhe je možné určiť ako: £30 000/ 25% = £120
000.
Na preskúšanie skúste nasledovný príklad:
Príklad:
Z nasledovnej informácie vypočítajte príjem z odbytu pri finančnej rovnováhe
použitím metódy pomeru marže podielu hraničných nákladov:
Odhadovaná obchodná cena na jednotku = £12
Variabilné výdavky na jednotku = £ 6
Fixné výdavky
= £40 000
Vaše výsledky
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Odpoveď
Marža podielu hraničných nákladov na jednotku = £12- £6 = £6.
Pomer podielu hraničných nákladov určený ako £12/ £6 = 50%
Príjem pri finančnej rovnováhe = £40,000/ 50% = £80 000
6.7.1 ANALÝZA ZISKU NA ZÁKLADE OBJEMU NÁKLADOV (COST VOLUME
PROFIT ANALYSIS)
Ako sme videli vyššie, prvky obsiahnuté v analýze finančnej rovnováhy sú objem
odbytu, cena odbytu, variabilné a fixné výdavky. Zmeny v ktoromkoľvek z týchto
prvkov budú mať vplyv na objem finančnej rovnováhy a odbytu požadovaného na
dosiahnutie cieľového zisku.
Zmeny v obchodnej cene
Rozhodnutie, ktoré musia manažéri často urobiť, sa týka zvýšenia obchodnej ceny.
Hlavným kritériom je reakcia spotrebiteľa na takéto zvýšenie. Môže viesť
k zníženému dopytu a analýza zisku na základe objemu nákladov môže manažérovi
pomôcť určiť o koľko môže byť znížený odbyt, aby sa ešte stále dosiahol cieľový
zisk. Príklad dolu Vám ukáže, ako to v praxi funguje.
Príklad:
ACE co. má k dispozícii nasledovné údaje týkajúce sa priemyselných nožov:
Obchodná cena = £4
Variabilné náklady na jednotku = £3
Fixné náklady = £30 000
Cieľový zisk = £24 000
Bola navrhnutá zmena v obchodnej cene na £4,25. Predtým, ako sa vykoná
rozhodnutie o tom, či sa má obchodná cena zmeniť alebo nie, manažment chce
vedieť, koľko jednotiek je nutné predať, aby sa dosiahla finančná rovnováha
a cieľový zisk pri každej z cien.
Výsledky
Pôvodná
jednotka)

cena

(£4/ Upravená
jednotka)

cena (£4,25/

Obchodná
jednotku

cena

na

£4

£4,25

Variabilné
jednotku

výdavky

na

£3

£3

Marža podielu hraničných
nákladov na jednotku

£1

£1,25

Fixné výdavky

£30 000

£30 000

Cieľový zisk

£24 000

£24 000

finančnej

30 000

24 000

Jednotky na dosiahnutie
cieľového zisku

54 000

43 200

Jednotky
rovnováhy
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Zvýšenie obchodnej ceny znížilo bod finančnej rovnováhy z 30 000 jednotiek na 24
000 jednotiek. Objem odbytu na dosiahnutie zisku v objeme £24 000 klesol z 54 000
jednotiek na 43 200 jednotiek. So zvýšenou obchodnou cenou môže odbyt klesnúť
o 10 800 jednotiek a ešte stále sa dosiahne cieľový zisk £24 000.
Precvičte si aj nasledovný príklad:
Príklad
Z nasledujúcej informácie vypočítajte objem odbytu pri finančnej rovnováhe a objem
odbytu, aby sa dosiahol zisk £50 000:
Obchodná cena:
£5
Variabilné náklady na jednotku: £3
Fixné náklady
£35 000
Cieľový zisk
£50 000
Navrhuje sa nárast ceny odbytu na £5,50. Vypočítajte, koľko jednotiek je potrebných
na dosiahnutie finančnej rovnováhy a na dosiahnutie cieľového zisku pri každej
obchodnej cene.
Vaše výsledky
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Odpoveď
Pôvodná
jednotka)

cena

(£5/ Upravená
jednotka)

cena (£5.50/

Obchodná
jednotku

cena

na

£5

£5,50

Variabilné
jednotku

náklady

na

£3

£3

Marža podielu hraničných
nákladov na jednotku

£2

£2,50

Fixné náklady

£35 000

£35 000

Cieľový zisk

£50 000

£50 000

finančnej

17 500

14 000

Jednotky na dosiahnutie
cieľového zisku

42 500

34 000

Jednotky
rovnováhy

Zmeny vo variabilných nákladoch
Niekedy môžu konkurenčné trhové sily spôsobiť, že je nárast cien nepraktický.
V záujme zvýšenia alebo udržania ziskov sa môžu manažéri rozhodnúť, že znížia
variabilné výdavky, namiesto zvýšenia obchodnej ceny. To sa dá dosiahnuť
použitím lacnejšieho materiálu alebo úpravou výrobného procesu v záujme zníženia
jednicových nákladoch. Analýza zisku na základe objemu nákladov môže pomôcť
ohodnotiť vplyv, ktorý má tento proces na počet jednotiek, ktoré musia byť predané,
aby sa dosiahla finančná rovnováha. Pozri príklad dolu:
Príklad:
Od firmy ACE co sme dostali údaje týkajúce sa výroby priemyselných nožov:
Obchodná cena = £4
Variabilné náklady na jednotku = £3
Fixné náklady = £30 000
Cieľový zisk
= £24 000
ACE co zistila, že je možné kupovať kov, ktorý sa používa na výrobu priemyselných
nožov lacnejšie prostredníctvom nákupu veľkého množstva. Tým klesnú variabilné
výdavky na £2,80 na jednotku. Vypočítajte počet jednotiek, ktoré je nutné predať,
aby sa dosiahla finančná rovnováha a aby bol cieľový zisk dosiahnutý pri oboch
variabilných nákladoch.
Výsledky
Pôvodné údaje

Upravené údaje

Obchodná
jednotku

cena

na

£4

£4

Variabilné
jednotku

výdavky

na

£3

£2,80

Marža podielu hraničných

£1

£1,20
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nákladov na jednotku
Fixné náklady

£30 000

£30 000

Cieľový zisk

£24 000

£24 000

finančnej

30 000

25 000

Jednotky na dosiahnutie
cieľového zisku

54 000

45 000

Jednotky
rovnováhy

Pokles variabilných výdavkov na jednotku znižuje bod finančnej rovnováhy z 30 000
na 25 000 jednotiek. Aby sme dosiahli zisk £24 000, je nutné predať len 45 000
jednotiek s novými nižšími variabilným výdavkami.
Teraz skúste vypočítať doleuvedený príklad:
Príklad:
Z nasledovných informácií vypočítajte objem odbytu pri finančnej rovnováhe a objem
odbytu, aby sa dosiahol zisk £30 000.
Obchodná cena
£5
Variabilné výdavky
£3
Fixné náklady
£35 000
Cieľový zisk
£30 000
Aký je vplyv poklesu variabilných nákladov na £2,50 na jednotku na objem odbytu pri
finančnej rovnováhe a objem odbytu pri dosiahnutí zisku £30 000?
Vaše výsledky
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Odpoveď
Pôvodné údaje

Upravené údaje

Obchodná
jednotku

cena

na

£5

£5

Variabilné
jednotku

výdavky

na

£3

£2,50

Marža podielu hraničných
nákladov na jednotku

£2

£2,50

Fixné výdavky

£35 000

£35 000

Cieľový zisk

£30 000

£30 000

finančnej

17 500

14 000

Jednotky na dosiahnutie
cieľového zisku

32 500

26 000

Jednotky
rovnováhy

Zmeny vo fixných nákladoch
Fixné náklady nemusia byť z roka na rok konštantné. Manažment môže zvážiť
zvýšenie fixných nákladov, napr. reklama a dôsledkom toho aj očakávané zvýšenie
objemu odbytu.
Zvýšenie fixných nákladov zmení objem finančnej rovnováhy a objem odbytu
potrebný na dosiahnutie cieľových ziskov. Príklady fixných nákladov, ktoré sa môžu
z roka na rok zmeniť, sú výskum a vývoj, počet platených zamestnancov, atď.
Analýza ziskov na základe objemu nákladov môže byť použitá na určenie toho, aký
vplyv bude mať zmena vo fixných nákladoch na počet jednotiek požadovaných na
dosiahnutie finančnej rovnováhy a vytvorenie cieľových ziskov. Príklad toho je
uvedený dolu.
Príklad: ACE co
ACE Co zistilo, že potrebuje zvýšiť úrovne bezpečnosti vo svojich skladoch, ktoré sa
používajú na skladovanie vyrobených priemyselných nožov, aby boli v súlade
s požiadavkami na bezpečnosť a zdravie pri práci. Údaje týkajúce sa pôvodných
nákladov a upravených nákladov sú uvedené dolu:
Obchodná cena = £4
Variabilné výdavky na jednotku = £3
Pôvodné fixné náklady = £30 000
Upravené fixné náklady = £35 000
Cieľový zisk
= £24 000
Výsledky
Pôvodné údaje

Upravené údaje

Obchodná
jednotku

cena

na

£4

£4

Variabilné

náklady

na

£3

£3
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jednotku
Marža podielu hraničných
nákladov na jednotku

£1

£1

Fixné náklady

£30 000

£33 000

Cieľový zisk

£24 000

£24 000

finančnej

30 000

33 000

Jednotky na dosiahnutie
cieľového zisku

54 000

57 000

Jednotky
rovnováhy

Nárast vo fixných nákladoch (10%) zvýši objem odbytu pri finančnej rovnováhe o 3
000 jednotiek (10%). Objem odbytu požadovaný na dosiahnutie zisku £24 000 sa
zvýšil na 57 000 jednotiek.
Vyskúšajte doleuvedený príklad sami.
Príklad:
Z nasledujúcej informácie vypočítajte objem odbytu pri finančnej rovnováhe a objem
odbytu, aby ste získali zisk vo výške £43 750.
Obchodná cena na jednotku:
£3,25
Variabilné náklady na jednotku: £1,50
Fixné náklady
£35 000
Cieľový zisk
£43 750
Manažment zisťuje, či by mal investovať do nového stroja. Tým sa zvýšia existujúce
fixné náklady o dodatočných £5 250. Máte za úlohu vypočítať dopad týchto
dodatočných fixných nákladov na objem odbytu pri finančnej rovnováhe a objem
odbytu požadovaného na dosiahnutie cieľového zisku.
Vaše výsledky
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Odpoveď
Pôvodné údaje

Upravené údaje

Obchodná
jednotku

cena

na

£3,25

£3,25

Variabilné
jednotku

náklady

na

£1,50

£1,50

Marža podielu hraničných
nákladov na jednotku

£1,75

£1,75

Fixné náklady

£35 000

£40 250

Cieľový zisk

£43 750

£43 750

finančnej

20 000

23 000

Jednotky na dosiahnutie
cieľového zisku

45 000

48 000

Jednotky
rovnováhy

Zvýšenie fixných nákladov na £40 250 znamená, že je potrebné predať dodatočných
3 000 jednotiek, aby sa dosiahla finančná rovnováha a cieľová úroveň zisku.
Všimnite si, že zmena v počte potrebných jednotiek má istý vplyv len v súvislosti
s dosiahnutím finančnej rovnováhy. Je to tak preto, lebo zmena v úrovni podielu
hraničných nákladov sa nemení a keď už sa dosiahol bod finančnej rovnováhy,
úrovne podielu hraničných nákladov sa automaticky menia na hodnoty týkajúce sa
zisku.
Rozhodovanie o tom, ako dosiahnuť cieľové zisky
Nasledujúca tabuľka znázorňuje štyri rôzne stratégie, ktoré sme prešetrili v prípade
firmy ACE co, z ktorých každá sa zameriava na cieľový zisk £24 000 spolu so
zmiešanou stratégiou, kde sa predpokladá zmena oboch – obchodnej ceny aj
fixných nákladov.
Pôvodn
é údaje

Zmena
v obcho
dnej
cene

Zníženie
variabilnýc
h nákladov

na

£4

£4.25

£4

£4

Variabilné náklady na
jednotku

£3

£3

£2.80

£3

Marža
hraničných
na jednotku

£1

£1,25

£1,20

£1

Obchodná
jednotku

cena

podielu
nákladov

Zvýšenie Zmiešaná
fixných
zmena
nákladov
£4,25
£3
£1,25

Fixné náklady

£30 000

£30 000

£30 000

£33 000

£33 000

Cieľový zisk

£24 000

£24 000

£24 000

£24 000

£24 000

30 000

24 000

25 000

33 000

26 400

Jednotky

finančnej
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rovnováhy
Jednotky
na
dosiahnutie cieľového
zisku

54 000

43 200

45 000

57 000
45 600

Stratégia, ktorú zvolil manažér na zvýšenie/udržanie zisku bude závisieť od:
1. konkurenčnej situácie,
2. očakávanej reakcie zákazníka
3. očakávaného zvýšenia odbytu v dôsledku zvýšenia fixných nákladov,
4. možnosti zníženia variabilných výdavkov
5. kombinácie týchto situácií.
Ako ste videli, analýza zisku na základe objemu nákladov môže pomôcť pri
rozhodovaní.
6.7.2 SITUÁCIE S RADOM VÝROBKOV (DEALING WITH MULTIPLE PRODUCTS)
Až doteraz sme počítali finančnú rovnováhu v situáciách, kde bol len jeden výrobok
alebo služba. V reáli je však pravdepodobné, že sa stretneme s radom výrobkov
alebo služieb. Na jednej strane bude možno užitočné mať podrobnosti ohľadne
úrovne finančnej rovnováhy na výrobok, na druhej strane však pravdepodobne bude
manažment potrebovať vedieť celkový obraz, keďže pri rade produkovaných
výrobkov, celkový zisk organizácie závisí od:
1. celkových fixných nákladov
2. objemu odbytu, ceny a variabilných nákladov za každý výrobok,
3. predajný pomer.
Ak sa predáva viac ako jeden výrobok, je nutné zistiť priemerný podiel hraničných
nákladov na jednotku.

6.7.3 PREDPOKLADY NA KTORÝCH SA ZAKLADÁ ANALÝZA FINANČNEJ
ROVNOVÁHY (ASSUMPTIONS UNDERLYING BREAKEVEN ANALYSIS)
Ak chcete použiť analýzu finančnej rovnováhy najefektívnejším spôsobom, je veľmi
dôležité, aby ste porozumeli predpokladom, na ktorých sa zakladá a ktoré ju
obmedzujú
Predpoklady, na ktorých sa zakladá analýza finančnej rovnováhy
1. Celkové náklady organizácie sa menia priamoúmerne so zmenami v jednotkovom
objeme odbytu (t.j. to isté ako predpoklad, že priemerná obchodná cena zostane
konštantná.)
2. Celkové náklady sa dajú rozdeliť na fixné a variabilné ročné výdavky.
3. Celkové variabilné náklady sa menia priamoúmerne so zmenami v objeme
odbytu.(To isté ako predpoklad, že variabilné náklady na jednotku zostanú
konštantné.)
4. Celkové fixné ročné náklady sa nebudú meniť v závislosti od objemu odbytu
v rámci relevantného rozsahu objemu
5. V prípade firmy vyrábajúcej niekoľko výrobkov, zostane kombinácia odbytu
konštantná pre všetky zvažované úrovne objemu.
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6. Objem výrobkov a odbytu sú rovnaké, inými slovami, zmeny v zásobách nemajú
vplyv na zisk podľa pokrytia fixných nákladov. Obmedzenia analýza finančnej
rovnováhy
Najdôležitejšie obmedzenia analýzy finančnej rovnováhy vyplývajú z nasledovných
predpokladov:
1. Nie je pravdepodobné, že náklady a výnosy budú lineárne. (Nelineárne vzťahy sú
pravdepodobnejšie a sú náročnejšie na znázornenie na klasickom grafe finančnej
rovnováhy).
2. Lineárne predpoklady sa aplikujú len pri relevantnom rozsahu – t.j. v rámci
špecifického rozsahu aktivity. Je nebezpečné vykonávať predpovede na základe
tohto rozsahu.
3. V praxi predajný pomer pravdepodobne nezostane statický.
Väčšina týchto obmedzení sa dá prekonať voľbou vhodného relevantného rozsahu,
kde bude približná hodnota natoľko presná, že budú uvedené predpoklady
odôvodnené.
6.7.4 PRÍNOS (CONTRIBUTION STATEMENTS)
Pri štúdiu tejto kapitoly si všimnete, že pozornosť analýzy finančnej rovnováhy sa
sústredí na maržu podielu hraničných nákladov ako na kľúčový faktor krátkodobého
rozhodovania sa vo firmách a organizáciách. Na to ďalej nadväzuje časté využitie
výpočtu variabilných (jednicových) nákladov v príprave výkazu hospodárenia
(income statement).
Klasický výkaz hospodárenia (t.j. Výpočet úplných vlastných nákladov) sa zameriava
na Hrubý zisk. Napríklad:
Odbyt/ Sales

£100 000

Náklady na odbyt (fixné a variabilné)
Cost of sales (fixed and variable)

£50 000

Hrubý zisk/ Gross profit

£50 000

Náklady na predaj a správu (fixné a variabilné)
Selling and administration costs (fixed and
variable)

£15 000

Čistý zisk/ Net profit

£35 000

Aj keď hrubý zisk má svoj význam, nie je veľmi dôležitý pri rozhodovaní. Výkaz
hospodárenia s podielom hraničných nákladov je priamo prepojený s rozhodovaním
tým, že sa zameriava na maržu podielu hraničných nákladov. Týmto spôsobom
môže byť pre manažment hodnotnejší ako výkazy hospodárenia. Napríklad:
Odbyt

£100 000

Variabilné náklady

£25 000

Marža podielu hraničných nákladov

£75 000

Fixné náklady

£40 000

Čistý zisk

£35 000
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6.8 POROVNANIE VÝPOČTU ÚPLNÝCH VLASTNÝCH NÁKLADOV
A HRANIČNÝCH NÁKLADOV (ABSORPTION AND MARGINAL COSTING
COMPARED)
Možno si myslíte, že účtovník môže výpočet hraničných nákladov využiť len do
určitej miery, keďže neumožňuje úplné obnovenie nákladov. Argumenty v prospech
každej z týchto techník môžeme zhrnúť nasledovne:
Výhody výpočtu úplných vlastných nákladov:
(i) Zdôrazňuje dôležitosť všetkých nákladov, ako variabilných, tak aj fixných.
(ii) (i) vyššie uvedené znamená, že manažéri musia mať kontrolu nad všetkými
nákladmi, vrátane fixných.
(iii) Predchádza podávaniu správ o fiktívnych stratách v mesiaci vyššej produkcie
a nižšieho odbytu. To je obzvlášť dôležité pre sezónne podnikanie; napríklad
výrobcovia hračiek, ktorí vyrábajú a predávajú väčšinu hračiek pred Vianocami.
(iv) Má väčšiu koncepčnú platnosť, keďže fixné výrobné náklady sú zvažované tak
isto, ako variabilné výrobné náklady.
Výhody výpočtu hraničných nákladov:
(i) Informácie sú užitočnejšie a účelnejšie pre krátkodobé rozhodnutia.
(ii) Ak sa výkazy hospodárenia robia často (napr. mesačné manažérske výkazy),
meniace sa úrovne zásob budú pravdepodobne značné a výpočet hraničných
nákladov bude pravdepodobne menej skreslený.
(iii) Eliminuje prenášanie výdavkov, ktoré sa už objavili v hodnotách zásob. To je
obzvlášť dôležité pre firmu zaznamenávajúcu klesajúci dopyt, keďže výpočet úplných
vlastných nákladov môže ohodnotiť zásoby pri nákladoch prevyšujúcich
pravdepodobnú obchodnú cenu.
CVIČENIE 6.8
Navrhnite aktivitu pre organizáciu, ktorú poznáte a zvážte okolnosti, za ktorých by
bol vhodný výpočet úplných vlastných nákladov. Potom uveďte, za akých okolností
by pre túto aktivitu bol vhodný výpočet hraničných nákladov. Vysvetlite dôvody
odlišných výberov prístupu ku výpočtu nákladov.
Pripomienka
Existuje neobmedzené množstvo príkladov, ktoré sa budú odlišovať podľa okolností
a zahŕňajú:
Nemocničné oddelenie v štátnej nemocnici:
Výpočet úplných vlastných nákladov pri stanovovaní ceny pre bežné aktivity (napr.
plné náklady na lôžko/deň). Výpočet hraničných nákladov pre rozhodnutie o
otvorení/zatvorení, alebo pre použitie neplánovanej zvyšnej kapacity nepokrytej
zmluvou na plné náklady.
Poplatky za mestskú plaváreň:
Výpočet úplných vlastných nákladov pre škálu poplatkov verejnosti. Výpočet
hraničných nákladov za prenájom charitatívnej organizácii, ak je voľná kapacita.
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OTESTUJTE SA
1. Odpovedzte na nasledujúce otázky a prekontrolujte si odpovede s textom.
a) Definujte výpočet režijnej prirážky a hraničných nákladov
6.2 a 6.3
b) Uveďte tri metódy, ktoré je možné využiť na určenie úrovne finančnej rovnováhy
6.4
c) Identifikujte štyri obmedzenia analýzy finančnej rovnováhy
6.5.4
d) Uveďte štyri výhody výpočtu úplných vlastných nákladov
6.6
e) Uveďte tri výhody výpočtu hraničných nákladov
6.6
2. Oddelenie správy parkov a rekreačných zariadení navrhuje usporiadanie
sviatočnej večere vo svojich vlastných priestoroch, kde by využil externé stravovacie
služby a prenajal by si živú hudbu. Náklady sú:
Stravovacie služby £11 na osobu
Kvety a dekorácie £200
Kapela £400
Vynechajte predaj nápojov. Navrhovaná cena lístka je £15.
Vypočítajte:
(i) koľko lístkov by malo byť predaných, aby sa dosiahla finančná rovnováha.
(ii) zisk /(strata), ak sa predá 165 lístkov.
(iii) novú obchodnú cenu, ak sa predá len asi 125 lístkov, náklady zostanú
nezmenené a zastupiteľstvo žiada dosiahnuť finančnú rovnováhu.
5. Pine Factory plc vyrába borovicový nábytok. Firma je rozdelená do niekoľkých
divízií podľa výrobkov, každá má svoj vlastný personál a dielne. Divízia postelí
vyrába štyri výrobky; podrobnosti o plánoch 2003 pre tieto výrobky vidíte dolu:
0,75m
základná
veľkosť

1m
základná
veľkosť

Dvojnáso
bná
veľkosť

Kráľovská
veľkosť

190,00

220,00

320,00

390,00

Variabilný materiál

42,00

45,00

60,00

65,00

Variabilná práca

35,00

35,00

45,00

55,00

Variabilná réžia

5,00

5,00

10,00

10,00

Fixná réžia *

16,87

19,54

28,42

34,63

Odbyt v (jednotkách)

10 000

15 000

12 000

2 000

Odhadovaný celkový trh (v
jednotkách)

60 000

75 000

60 000

6 000

Ceny konkurencie (£)

Maximálne

Obchodná cena (£)
Jednotkové náklady (£):
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Maximálne

200,00

230,00

350,00

390,00

Minimálne

100,00

100,00

210,00

£350,00

Fixná réžia (*) predstavuje fixné náklady divízií, ktoré sú pridelené výrobkom na
základe plánovaného obratu. Okrem vyššie uvedených nákladov firma vynaloží
centrálnu réžiu, ku ktorej by mala divízia postelí prispieť £6m v roku 2003.
Ste asistentom v kancelárii finančného riaditeľa. Manažér divízie postelí má strach,
že nebude splnená miera podielu hraničných nákladov a požiadal vás o pomoc.
Máte k dispozícii nasledovné informácie.
Plánované ceny na rok 2003 nemôžu byť zmenené.
Čísla uvedené vyššie zahŕňajú prevádzku divízie v jej súčasnej maximálnej kapacite,
ktorá je 39 000 postelí akéhokoľvek druhu, aj keď celková kapacita by mohla byť
rozšírená o 6000 postelí ročne, ale pri náraste fixných nákladov divízie vo výške
£328 000 ročne. To sa dá využiť len na nárast vo výrobe manželských postelí.
Ak by sa mala vynechať výroba postelí s dĺžkou 0,75m, uvoľnená kapacita by mohla
byť presunutá na výrobu manželských postelí (trh pre kráľovskú veľkosť je
obmedzený).
Od Vás sa žiada, aby ste:
(a) Určili, či divízia postelí dosiahne rozpočtový podiel hraničných nákladov
k centrálnej réžii podľa súčasného plánu na rok 2003.
(b) Prešetrili možnosť vynechania 0,75m základných postelí a výroby väčšieho počtu
manželských postelí.
(c) Prešetrili možnosť zvýšenia celkovej kapacity namiesto (b).
(d) V krátkosti vysvetlite, aké smerovanie aktivít by ste odporúčali
Vaše výsledky
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Odpovede
1. Prekontrolujte si odpovede s textom
2. (i) £15 - £11 = £4 podiel hraničných nákladov.
Fixné náklady = £600 (£200 + £400)
Bod finančnej rovnováhy = £600/ £4 = 150 lístkov
(ii)
(165 - 150) x £4 = £60 zisk.
(iii)
Celkové náklady (125 lístkov)
£
125 x £11
1 375
Fixné náklady
600
1 975
£1 975 ÷ 125 = £15,80 za lístok.
Alternatívna metóda pre (iii):
£
Fixné náklady ÷ predané lístky = 600 ÷ 125 =
Plus variabilné náklady

4,80
11,00
15,80

3. Pine Factory plc
(a) Súčasné plány
0,75m

1m

Dvojnáso
bná

Kráľovsk
á

Celkom
£000

Jednotková
obchodná
cena

£

190

220

320

390

Jednotkové
variabilné
náklady

£

82

85

115

130

Jednotkový
podiel
hraničných
nákladov

£

108

135

205

260

Celkový
podiel
hraničných
nákladov

£000

1 080

2 025

2 460

520

Fixné
náklady

Réžia (Pozn. 1)

872

Centrálna réžia

6 000

6 085

6 872
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2003
strata
Pozn. 1

(787)

Fixná réžia

£000

10 000
x

16,87

168,7

15 000
x

19,54

293,1

12 000
x

28,42

341,0

2 000 x

34,63

69,3
872,1

povedzme £872 000

(b) Pokles 2'6" u základnej veľkosti a prevodová kapacita na dvojnásobnú veľkosť.
0,75m

1m

Dvojnáso
bná

Kráľovská CELKOM
£

Predané jednotky

-

15 000

22 000

2 000

Celkový trh

60 000

75 000

60 000

6 000

Jednotková
obchodná cena (£)

190,00

220,00

320,00

390,00

Materiál

42,00

45,00

60,00

65,00

Práca

35,00

35,00

45,00

55,00

5,00

5,00

10,00

10,00

Príjem (£)

-

3 300
000

7 040 000

780 000

11 120
000

Materiál (£)

-

675 000

1 320 000

130 000

2 125 000

Práca (£)

-

525 000

990 000

110 000

1 625 000

Variabilná réžia (£)

-

75 000

220 000

20 000

315 000

Podiel hraničných
nákladov (£)

-

2 025
000

4 510 000

520 000

7 055 000

Jednotkové náklady
(£)

Variabilná
réžia

Fixná výrobná réžia
Centrálna réžia
Zisk

872 000
6 000 000
183 000
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Zvýšený zisk o £970 000 (787 + 183) sa dá vysvetliť nasledovne:
£000
2'6" podiel hraničných nákladov 10 000 x
108

(1 080)

Dvojnásobný podiel hraničných nákladov
10 000 x 205

2 050

Zvýšený podiel hraničných nákladov

970

(c)

manželských postelí =
£205 na jednotku
zvýšený podiel hraničných nákladov = 205 x 6 000 =
£1 230 000
mínus zvýšené fixné náklady
(£328 000)
zvýšený podiel hraničných nákladov =
902 000
(c) Zmena výroby na manželské postele zvýši ziskovosť o £970 000, a preto je
odporúčaná namiesto zvýšenia kapacity, aj keď napriek tomu bude viesť len
k malému zisku po podiely hraničných nákladov do centrálnej réžie. Celkový
trh 60 000 jednotiek by nám mal umožniť predať ďalších 10 000 jednotiek,
keďže naša cena je konkurenčná
v porovnaní s maximálnym počtom
konkurentov. Napriek tomu, marketing by mal zvažovať, či môžeme predať
ďalších 10 000 jednotiek a táto stratégia môže byť riskantná.
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Kapitola 7
Výpočet nákladov podľa činností(Activity based costing)
7.1 ÚVOD
Táto kapitola uvádza zásady výpočtu nákladov podľa činností (ABC). V závere tejto
kapitole by ste mali poznať spôsoby, ako je možné účtovať réžiu, najmä pri výpočte
úplných vlastných nákladov. Predtým, ako začnete študovať túto kapitolu, by ste mali
ukončiť kapitoly 3 a 6.
7.2 CIELE
Keď ukončíte túto kapitolu, budete schopní:• definovať výpočet nákladov podľa aktivity
• vypočítať náklady na základe výpočtu nákladov podľa činností
• ohodnotiť výhody a nevýhody výpočtu nákladov podľa činností.
7.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Táto kapitola sa zakladá na vedomostiach, ktoré ste získali v kapitolách 3 a 6, t.j.
účtovanie réžie a výpočet úplných vlastných nákladov a výpočet hraničných
nákladov. Predtým, ako táto kapitola preštudujete, overte si, či správne rozumiete
výpočtu režijnej prirážky a prečo je dôležité zahrnúť réžiu do nákladov na výrobok
alebo službu.
Na preštudovanie tejto kapitoly budete potrebovať približne tri hodiny.
Na štúdium nebudete potrebovať žiaden ďalší materiál, okrem pera alebo ceruzky a
kalkulačky.
7.4 DEFINÍCIA VÝPOČTU NÁKLADOV PODĽA ČINNOSTÍ
Výpočet nákladov podľa činností je relatívne nový prístup, k pričleňovaniu režijných
nákladov jednotlivým radom výrobkov. Vo vyššie uvedených štúdiách sme videli
výhody a obmedzenia výpočtu úplných vlastných nákladov, kde je réžia účtovaná
nákladovým strediskám a potom jednotlivým výrobkom. Aj keď takéto výpočty sú
často dostatočne presné, v mnohých prípadoch môžu byť zavádzajúce, najmä
za nasledujúcich okolností, ktoré prevládajú v mnohých výrobných podnikoch
a niektorých prevádzkach. Problémy sa môžu vyskytnúť, keď:
(i) je vysoký stupeň automatizácie
(ii) sa výrobné metódy a/alebo výrobné objemy medzi jednotlivými výrobkami značne
odlišujú
(iii) úplné vlastné náklady tvoria len malú časť v porovnaní s pevnými režijnými
nákladmi
(iv) je relatívne vysoký podiel réžie, ktorá sa netýka objemu.
Výpočet nákladov podľa činností (VNPA) sa snaží riešiť problémy nespravodlivého
krytia réžie a možného následného nebezpečia pričlenenia nepresných nákladov
výrobkom, čím by sa rôzne rady výrobkov podcenili alebo nadcenili. Ak sú výrobky
podcenené, môžu sa predávať vo veľkých objemoch, a napriek tomu zaznamenávať
stratu (alebo nízky zisk), a na druhej strane môžu byť precenené výrobky, pretože
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konkurencia s presnejšími údajmi o nákladoch môže uviesť dumpingové ceny.
Nasledujúci príklad znázorňuje potenciálny dopad VNPA na jednotkové náklady
v porovnaní s výpočtom úplných vlastných nákladov.
Príklad 7.4
Samospráva má pracovnú skupinu , ktorá sa zaoberá opravou bytových jednotiek –
jedna jej skupina vyrába tri produkty A, B, C. Informácie, ktoré sú k dispozícii
o každom z nich sú nasledovné:
A

B

C

Celkom

50 000

30 000

10 000

90 000

údaje za
jednotku

údaje za
jednotku

údaje za
jednotku

Cena odbytu (£)

53

70

55

Jednicové materiálne
náklady (£)

15

12

9

Jednicové úplné vlastné
náklady (£)

10

10

10

2

3

2

210 000

1,5

2

1,5

150 000

Výroba (jednotky) ročne

Priame odpracované
hodiny
Strojové hodiny
Réžia
Strojové náklady (£)

750 000

Režijné podnikové mzdy
(£)

1 180000

Ak sme použili prístup výpočtu úplných vlastných nákladov, je pravdepodobné, že sa
obnoví strojová réžia s použitím režijnej sadzby za strojovú hodinu a že sa obnovia
režijné mzdy na základe pracovných hodín, ako je uvedené nižšie:
Sadzba za strojovú réžiu =
£750 000 = £5 za strojovú hodinu
150 000
Sadzba pracovnej réžie = £1 180 000 = £5,60 za strojovú hodinu
210000
Náklady na výrobok na základe výpočtu úplných vlastných nákladov by potom boli:
A (£)

B(£)

C (£)

Cena

53,00

70,00

Jednicové náklady

25,00

22,00

5500
19,00

28

48,00

36,00

Strojová réžia

7,50

10,00

7,50

Pracovná réžia

11,20

16,80

11,20

Príspevok

143

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Hrubý zisk

9,30

17,30

21,20

Z toho vyplýva, že B je najziskovejší výrobok z týchto troch a že ak by bol vypočítaný
zisk z pomerov odbytov za každý výrobok, C by bol najziskovejší:
Zisk z odbytu (%)

A

B

C

17,5

30,3

31,5

Napriek tomu, ak by ste sa riadili cvičením, ktoré študovalo skutočne zahrnuté
aktivity podporené režijným prvkami, mohli by ste získať úplne odlišný obraz.
Napríklad, ak by boli identifikované tri hlavné aktivity podľa režijných prvkov
nasledovne:
Nastavenie
Obsluha
Obrábanie

£95 000
£1 085 000
£750 000
£1 930 000 (Všimnite si celkové sumy práce a strojov týkajúce
sa réžie uvedené vyššie)
Kľúčom k VNPA je odvodiť pre identifikované aktivity hnaciu silu nákladov. Dve
potenciálne hnacie sily a informácie o nich, sú nasledovné:
A

B

C

Výrobné postupy

12

18

20

Výrobné zákazky

18

22

30

Je pravdepodobné, že CVIČENIE nastavenia je ‘poháňaná’ počtom výrobných
postupov, ktoré majú byť nastavené, pričom náklady na obslužné aktivity budú
funkciou počtu výrobných zákaziek. Strojové náklady by mohli byť najlepšie návratné
na základe strojových hodín.
A tak sú sadzby hnacích síl nákladov prepočítané na každú identifikovanú aktivitu
nasledovne:

Nastavenie
Obsluha
Obrábanie

£95 000

= £1 900 na nastavenie

50 výrobných postupov
£1 085 000

= £15 500 na zákazku

70 zákaziek
£750 000

= £5 na strojovú hodinu

150 000 hodín

Tieto sadzby hnacích síl nákladov sa potom použijú na vyúčtovanie réžie pre tri
výrobky:
A

B

C
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12 postupov x
£1900
50 000 jednotiek

18 postupov x
£1,900
30 000 jednotiek

= £0,46

= £1,14

18 x £15 500
50000

22 x £15 500
30000

= £5,58

£11,37

30 x £15 500
10000
£46,50

Obrábanie:

£7,50

£10,00

£7,50

Celkové režijné náklady
za jednotku

£13,54

£22,51

£57,80

Nastavene:

Obsluha:

20 postupov x
£1900
10 000 jednotiek
= £3,80

Ak pridáme jednicové náklady z predchádzajúcej tabuľky, potom jednotkové náklady,
ziskové marže by boli:
A (£)

B(£)

C(£)

Cena

53,00

70,00

55,00

Celkové náklady

38,54

49,51

76,80

Hrubý zisk

14,46

20,49

(21,80)

27,3

29,3

(39,6)

%zisku z predaja

Ak porovnáme vyššie uvedené s jednotkovými nákladmi, potom výsledky odvodené
pomocou tradičnej metódy výpočtu úplných vlastných nákladov vykážu značný
pokles v uvádzanom finančnom výkone výrobku C, a určitý nárast finančného
výkonu pre výrobok A ako aj malú zmenu pre B. Je tomu tak, pretože menší objem
výrobku C spotrebuje réžiu (ako je to uvedené vo výbere hnacích síl nákladov)
disproporcionálnym spôsobom v porovnaní s A a B. Napríklad, má najvyšší počet
výrobných postupov a zákaziek, a napriek tomu, je v celkovom meradle výrobkom
menšieho objemu.
7.5 ZÁSADY VÝPOČTU NÁKLADOV PODĽA ČINNOSTÍ
Kľúčovou charakteristikou VNPA je podrobná analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú
réžiu organizácie, aby bolo možné identifikovať, ktoré sily, interné alebo externé, sú
prvoradými „hnacími silami“ nákladov. Podstatou tejto zásady je skutočnosť, že
väčšina, ak nie všetky, aktivity organizácie existujú preto, aby podporovali dodávku
tovaru a služieb. Predpoklad, na ktorom sa zakladá VNPA je, že aktivity spôsobujú
náklady a aktivity sú skonzumované predmetmi nákladov, ako sú výrobky alebo
spotrebitelia.
VNPA zahŕňa identifikáciu nákladov na výrobok ich prepojením s výkonom rôznych
činností ako aj s ich vzťahom ku tvorbe výrobku. Mnohé z týchto ‘stopovacích
faktorov’ nebudú nevyhnutne prepojené s objemom výstupu výrobku, ale s objemom
operácií na medzistupni. Takéto operácie na medzistupni by mohli byť predbežné
objednávky, faktúry, priebeh platieb, priebeh výroby, atď.
Ak chcete zaviesť systém VNPA, budete musieť začať s identifikáciou radu činností,
ktoré sa vykonávajú v organizácii, alebo v jednom oddelení, ak sa zaoberáte len
jednou časťou organizácie.
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Aktivity sú procesy, ktoré pohlcujú značné zdroje s cieľom dosiahnuť určitý výstup.
Tak napríklad, aktivity na oddelení kreditov by boli: získanie informácií o kredite,
zrevidovanie informácie pre úplnosť, rozhodnutie o úrovni kreditov, stanovenie
limitov na kredity, monitorovanie platieb, realizácia periodických analýz. Faktory
alebo činitele – hnacie sily nákladov – ktoré ich iniciujú je nutné odvodiť pre každú
aktivitu. Čo sa dá identifikovať z odvodenia z činností, ktoré sú uvedené vyššie, je
rozdelenie ‘režijných nákladov’ a ‘réžie’ každého oddelenia na podrobnejšie aktivity.
Tieto aktivity budú skôr odzrkadľovať nákladové strediská využité v systéme výpočtu
nákladov, ktorý má tendenciu náklady rozkladať podľa subjektívneho typu, a nie
podľa aktivity – tieto nákladové zoskupenia založené na aktivitách sa nazývajú
nákladové súbory.
Takže, v rámci VNPA je potrebné odvodiť hnaciu silu nákladov pre každý súbor
nákladov. V tomto procese budú zväčša zahrnuté rozhovory s personálom, ktorý
pracuje na poskytovaní a riadení daných činností a ich pozorovaní v priebehu
procesu. Plné náklady na každú aktivitu sa musia vystavať pomocou zahrnutia
všetkých zodpovedajúcich nákladov. Tu môžu byť obsiahnuté náklady na personál,
kancelárske priestory, využitie IT, atď. Je zrejmé, že niektoré z týchto nákladov sa
budú rozdeľovať medzi aktivity, takže je potrebné nájsť adekvátny základ rozdelenia
medzi nákladové súbory. Keď si odvodíme a vyčíslime plné náklady pre každú
aktivitu (nákladový súbor) a relevantnú hnaciu silu nákladov, môžeme vystopovať
náklady až ku predmetom nákladov ako sú výrobky a služby.
Príklad 7.5 je ďalším príkladom znázorňujúcim rozdiel medzi výpočtom úplných
vlastných nákladov a výpočtom nákladov podľa činností. Preštudujte si tento príklad
sami a porovnajte si odpovede s tými, ktoré sú uvedené v texte.
Príklad 7.5
Podnik služieb samosprávy zaoberajúci sa výmenou okien produkuje dva výrobky,
H204 a L219. Oba využívajú rovnaké vybavenie. Napriek tomu, H204 sa vyrába vo
veľkom objeme, kým L219 je výrobok, ktorý sa vyrába v relatívne malom objeme.
Podrobnosti ohľadne výroby:
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H204

L219

Strojové hodiny za
jednotku

4

4

Priame
odpracované
hodiny PPH

6

6

20 000

1 000

21 000

200

100

300

80

20

100

80 000

4 000

84 000

Ročný výstup – v
jednotkách
Počet objednávok
Počet nastavení
Strojové hodiny –
celkom

Total

Výrobná réžia je £882 000 a je rozdelená na aktivity nasledovným spôsobom:
£
Súvisiace s nastavením
420 000
Súvisiace s nákupom
240 000
Súvisiace s objemom (strojová činnosť)
222 000
882 000
Vypočítajte pridelenie výrobnej réžie každému výrobku použitím:
(a) tradičného výpočtu úplných vlastných nákladov na tom najvhodnejšom základe;
(b) výpočtu nákladov podľa činností.
Vaše výsledky
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Odpoveď na Príklad 7.5
(a) Výpočet úplných vlastných nákladov
Predpokladá sa, že obe oddelenia používajú sadzbu jednicovej pracovnej hodiny
(PPH/l direct labour hour - DLH) (aj keď hodinová strojová sadzba môže byť
relevantná):
PPH celkom za rok
hodiny
H204 20 000 x 6
120,000
L219 1 000 x 6
6 000
126 000
£882 000/ 126 000 hodín = £7 za PPH
Pridelenie nákladov na výrobok:
£
H204
120 00 x £7
840 000
L219
6 000 x £7
42 000
882 000
Režijné náklady na jednotku:
H204
£840 000/ 20 000 = £42
L219
£42 000/ 1 000 = £42
(b) Výpočet nákladov podľa činností
Základ

H204

L219

Celkom

£

£

£

Náklady na
nastavenie

80:20

336 000

84 000

420 000

Nákup

200:100

160 000

80 000

240 000

Objem

80 000/4 000

211 429

10 571

222 000

707 429

174 571

882 000

35,37

174,57

Za jednotku

Z Príkladu 7.5 si všimnete:
(a) značne odlišné odpovede pri použití tradičnej metódy výpočtu úplných vlastných
nákladov a pri použití výpočtu podľa aktivity, najmä v prípade L219, t.j. výrobku
s nízkym objemom. Spotrebuje relatívne vysoký objem identifikovaných hnacích síl
nákladov v porovnaní s H204 v súvislosti s ich objemami. Napríklad, L219 tvorí 1/20
výstupu pre H204, napriek tomu spotrebuje 1/2 počtu výrobných objednávok H204
a má 1/4 počtu nastavení v porovnaní s H204. L219 je značne pod-nákladované
v tradičnom systéme výpočtu úplných vlastných nákladov a H204, výrobok s vyšším
objemom, je zase mierne nad-nákladovaný.
(b) Výpočet nákladov podľa činností využíva niekoľko hnacích síl nákladov ako svoje
prideľovacie bázy. Tradičná metóda zvyčajne využíva základ spojený s objemom,
povedzme PPH, ako prirážkový základ pre všetky náklady pričlenené oddeleniu
výroby. Výpočet nákladov podľa činností by mal bližšie určovať vzťah medzi
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režijnými nákladmi a súvisiacimi dôvodmi týchto nákladov tak, že identifikuje dôvody
nákladov, ktoré sa netýkajú objemu.
7.6 HODNOTENIE VÝPOČTU NÁKLADOV PODĽA ČINNOSTÍ
Výpočet nákladov podľa činností sa stal populárnym v USA po vzore diela Coopera
a Kaplana na začiatku osemdesiatych rokov. Mimo USA sa táto metóda dostávala
pomalšie ako v USA. Články o tomto spôsobe boli publikované po prvýkrát v roku
1989 vo Veľkej Británii a Európe a prieskum v roku 1992 medzi 300 výrobcami vo
Veľkej Británii (Drury a ostatní) uviedol, že len 3% respondentov takýto systém
výpočtu nákladov podľa aktivity využívajú. Napriek tomu sa zdá, že sa jeho
popularita rozrastá aj mimo USA a jeho zástancovia tvrdia, že je presnejší (ale nie
celkom presný) ako tradičné metódy.
Vo výpočte nákladov podľa činností je ešte niekoľko problémov, ktoré treba vyriešiť,
vrátane:
(a) Mali by aktivity a hnacie sily nákladov byť do hĺbky stanovené na určité
obdobie a zostať nezmenené, alebo by mali byť podrobnosti výpočtu nákladov
podľa činností neustále posudzované?
(b) Mal by byť výpočet nákladov na základe činností použitý na rozhodovacie
účely, ako je napríklad prerušenie výroby produktu?
(c) Pokiaľ systém nie je relatívne sofistikovaný, so značne veľkým počtom
činností a hnacích síl nákladov, pravdepodobne nebudú presné. Takýto
sofistikovaný systém však môže byť drahý na vytvorenie a prevádzkovane,
najmä ak je rad výrobkov rozsiahly.
(d) Mal by byť výpočet nákladov podľa aktivity založený za minulých
(historických) nákladoch alebo budúcich nákladoch? Väčšina firiem vo Veľkej
Británii, ktoré zaviedli výpočet nákladov podľa činností mali tendenciu, aspoň
spočiatku, využívať historické údaje týkajúce sa nákladov. Zakiaľ čo tento
systém môže byť vhodný pre finančné výkazy, historické náklady sú vo
všeobecnosti považované za menej vhodné pre účely manažérskeho
účtovníctva, ako budúce náklady.
(e) Zatiaľ čo výpočet nákladov podľa činností môže vyústiť do presnejšieho
výpočtu nákladov na výrobok, mnoho firiem stanovuje ceny svojich výrobkov
na základe radu informácií, vrátane úrovní dopytu a konkurencie ako aj
nákladov. Predajná cena nie je priamo závislá od nákladov.
Napriek vyššie uvedeným nedostatkom je výpočet nákladov podľa aktivity
všeobecne považovaný jeho užívateľmi za zlepšenie v procese prideľovania
nákladov. Okrem toho, mnoho manažérov tvrdí, že hlavným prínosom výpočtu
nákladov podľa činností je, že zlepšuje kontrolu nad nákladmi a činnosťami.
Výpočet nákladov podľa činností zdôrazňuje faktory, ktoré majú za následok aktivity
tvoriace náklady. Pomocou riadenia týchto faktorov je možné dosiahnuť efektívnejšiu
kontrolu nad nákladmi.
Takže, okrem potenciálnych prínosov týkajúcich sa
presnejších meraní nákladov, výpočet nákladov podľa činností poskytuje veľmi
užitočné informácie na zlepšenie manažmentu nákladov tým, že vypichne dôvody
vzniku nákladov (hnacie sily nákladov) a ukáže, aká časť nákladov tradične
pomenovaná ako ‘pevná réžia’ môže byť ovplyvnená, a tiež možno určí aktivity, ktoré
výstupom organizácie pridávajú len malú alebo žiadnu hodnotu, čím sa môže
naštartovať proces premeny činností a zníženia nákladov.
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Je tiež potrebné si uvedomiť, že výpočet nákladov podľa činností je obzvlášť
hodnotný pre sektor služieb. V týchto organizáciách sa väčšina nákladov netýka
objemu. Predstavte si, napríklad prevádzku divadla a výpočet nákladov a cien.
Tradičný systém výpočtu úplných vlastných nákladov by pravdepodobne stanovil
réžiu divadla podľa pridelenia a potom by obnovil réžiu na základe nákladov na
minútu prevádzky, aby boli dlhšej prevádzke pridelené väčšie náklady ako kratšej.
(Okrem toho by boli ešte aj niektoré priamo identifikovateľné náklady na každú
prevádzku.)
Ak by bol pre toto divadlo použitý systém výpočtu nákladov podľa činností, je možné
zvážiť, že niektoré režijné náklady sa týkajú viac samotnej prevádzky, ako jej dĺžky,
to znamená, že niektoré režijné náklady prinášajú len bežnú hodnotu v prepočte na
jednu prevádzku, a napriek tomu by mali mať počet prevádzok ako ich hnacia sila.
Iné hnacie sily by mali byť zrušené prevádzky a meradlá komplexnosti rôznych
druhov prevádzok. Tak, ako vo vyššie uvedenom príklade, to bude znamenať, že
dlhším prevádzkam budú priradené nižšie náklady podľa výpočtu nákladov podľa
činností ako podľa tradičného systému, a naopak pre kratšie prevádzky.
Podobné príklady sa často vyskytujú v mnohých verejných organizáciách, ale len
málo praktických dôkazov je k dispozícii, aj keď zásady výpočtu podľa aktivity, najmä
zásady identifikácie nákladov režijných činností a špecifikácie týchto ako
nákladových centier, sú identifikovateľné vo väčšine verejného sektora.
Zhrnúť môžeme nasledovne, tam, kde sa pravdepodobne vyskytnú náklady, sa často
objavia aj mnohé prínosy z využitia výpočtu nákladov podľa aktivity ako prístupu ku
kontrole nákladov a výpočtu nákladov. Tieto prínosy sú ľahšie dosiahnuteľné
u organizácií, ktoré majú niektoré alebo všetky z nasledovných prvkov:
– predávajú kombináciu výrobkov s veľkým a malým objemom;
– predávajú na niekoľkých trhoch alebo trhových segmentoch, najmä ak
– sa firma snaží prispôsobiť výrobky požiadavkám zákazníka;
–firma má veľké množstvo nákladov kategorizovaných ako ‘režijné fixné náklady’
alebo ‘fixná réžia’;
– firma čelí značným konkurenčným ohrozeniam na trhoch, takým, že náklady na
nesprávnu kombináciu výrobkov a rozhodnutia o cene (možno v súvislosti so
strateným obchodom) sú väčšie.
CVIČENIE 7.6
Predstavte si určitú konkrétnu časť (oddelenie alebo sekciu) vašej organizácie.
Identifikujte hlavné aktivity v tejto časti vašej organizácie a faktory, ktoré sú hlavnými
determinantmi nákladov na aktivity.
Pripomienka
Existuje niekoľko alternatív, ale príkladom môže byť sekcia splatných účtov
z učtárne. Hlavné aktivity by mohli zahŕňať:
(a) Schvaľovanie faktúr
(b) Spracovanie faktúr
(c) Zosúladenie účtov dodávateľov
(d) Telefonické informácie.
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Pre hnacie sily nákladov (a) a (b) môže existovať niekoľko faktúr, ale (c) môže byť
založené na niekoľkých dodávateľoch ,(d) môže byť pokryté záznamom takýchto
informácií za relevantné obdobie, čím sa môžu stanoviť štandardné náklady a
informáciu.
OTESTUJTE SA
1. Odpovedzte na nasledovné otázky, potom si prekontrolujte odpovede v texte.
(a) Stručne popíšte zásadu výpočtu nákladov podľa aktivity a načrtnite okolnosti, za
ktorých môže byť obzvlášť relevantná pre kalkuláciu nákladov na výrobok.
(7.4 a 7.5)
(b) Vysvetlite, ako je réžia prideľovaná nákladom na výrobky podľa výpočtu úplných
vlastných nákladov a podľa výpočtu nákladov podľa činností.
(7.4 a 7.5)
(c) Identifikujte tri problémy súvisiace s výpočtom nákladov podľa činností
(7.6)
(d) Identifikujte tri príklady, kde výpočet nákladov podľa činností môže byť pre
organizáciu užitočný.
(7.6)
2. Vodárenská firma má 2 výrobky, A a B. Každý výrobok sa skladá z dvoch
súčiastok špecifikovaných ako súčiastky označené za sebou nasledujúcimi číslami;
to znamená súčiastky 1 a 2 pre A, a súčiastky 3 a 4 pre B. Dve výrobné oddelenia,
stroje a inštalácia sú podporované piatimi servisnými činnosťami, najmä
obstarávanie materiálu, spracovanie materiálu, údržba, kontrola kvality a nastavenie.
Výrobok A je bežný výrobok, vyrobený v 12 mesačných výrobných cykloch
s vysokým objemom. Výrobok B sa vyrába v malom objeme v upravených sériách
pozostávajúcich z 25 oddelených výrobných cyklov v každom mesiaci.
Rozpočet na 2003-2004 pre túto réžiu je:
£000 Súčasný základ prideľovania
Spracovanie materiálu

1 500 Jednicové materiálové náklady

Zaobstarávanie materiálu

2 000 Jednicové materiálové náklady

Nastavenie

1 500 Jednicové pracovné hodiny

Údržba

2 500 Strojová hodnota

Kontrola kvality

Priame pracovné hodiny

Stroje (energia, odpisy, atď.)

2 500

Inštalácia (odpisy, energia, atď.)

2 000
15 000

Použitím tradičných metód prideľovania uvedených vyššie bude £6 500 pridelených
oddeleniu strojov a £4 000 bude pridelených oddeleniu inštalácie. Očakáva sa tiež,
že CVIČENIE vo výrobných oddeleniach bude:
Ročný objem

Výrobok A

Výrobok B

300 000 jednotiek

300 000 jednotiek
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Ročné priame pracovné
hodiny:
Strojové oddelenie

500 000

600 000

Inštalačné oddelenie

150 000

200 000

Tradičné metódy výpočtu úplných vlastných nákladov boli použité v štádiu
vypracovania rozpočtu s cieľom odvodiť náklady na výrobok pre účely stanovenia
ceny. Avšak, kombinácia nespokojnosti výrobného manažéra s použitím výpočtu
úplných vlastných nákladov na základe priamych pracovných hodín a obavy firmy
z modernejších zásad ‘Výpočtu nákladov podľa činností’ viedla k prieskumnému
cvičeniu v priebehu apríla 2003. Toto identifikovalo isté kľúčové hnacie sily pre
režijné položky nákladov tak, ako sú uvedené dolu:
Potenciálne
hnacie sily
nákladov

Predpokladaný ročný objem hnacej sily nákladov za
súčiastku
Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

Pohyby materiálu

180

160

1 000

1 200

Počet objednávok

200

300

2 000

4 000

12

12

300

300

7 000

5 000

10 000

8 000

360

360

2 400

1 000

Obsluha PPH

150 000

350 000

200 000

400 000

Inštalácia PPH

50 000

100 000

60 000

140 000

Počet nastavení
Hodiny údržby
Počet inšpekcií

Účtovník manažmentu v prieskumnom tíme medzičasom odišiel a zanechal vám
údaje na dokončenie práce. Vašou úlohou je teraz spísať memorandum pre
výrobného manažéra, v ktorom:
(a) navrhnete režijné náklady na jednotku pre výrobky A a B použitím:
(i) tradičného objemu na základe systému výpočtu úplných vlastných
nákladov
(ii) systému výpočtu nákladov podľa aktivity;
(b) vysvetlite a porovnajte si výsledky a jasne vysvetlite dôvody akýchkoľvek
rozdielov;
(c) zvážte, či by systém výpočtu nákladov podľa činnosti bol vhodný a vysvetlite
v stručnosti praktické požiadavky takéhoto systému.
3. Nemocnica Patchingham má obavy o nadmerné míňanie v oddelení sterilných
potrieb (OSP). Manažéri tvrdia, že je tomu tak kvôli nadmernému dopytu, ktorý nie je
vykompenzovaný financiami pridelenými z rozpočtu, a nie kvôli nízkej efektívnosti.
Ako účtovník finančného oddelenia máte za úlohu túto vec prešetriť.
OSP má tri druhy balení, o ktorých vieme nasledovné informácie platné na tento rok:
152

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Balenie Výstup (jednotky)Čas výrobného personálu Celkové
materiálne
náklady (£)
za balenie (hodiny)
X
86 000
1,5
233 920
Y
64 000
1
344 320
Z
24 000
0,5
177 600
Výdavky OSP (okrem materiálu a výrobného personálu) dosiahli v tomto roku
celkové množstvo £1 081 500. Pre tento rok aj pre budúci rok je rozpočet výrobného
personálu £1 200 000, čo sa rovná sadzbe platby £4,75 za zmluvnú hodinu.
Materiálové náklady sú variabilné s ohľadom na objem balení. Všetky ostatné
náklady môžu byť považované za pevné a inflačné vplyvy budú zanedbateľné.
Úroveň výdavkov v tomto roku môže byť pričlenená k aktivitám nasledovne:
£000
Objednávky materiálu
432,6
Nastavenie výrobných cyklov
144,2
Kontrola kvality (1)
144,2
Balenie / Odoslanie objednávok
72,1
Rokovanie so zákazníkmi
288,4
1 081,5
Poznámka (1): Politika kontroly kvality má za úlohu otestovať náhodne
vybraté odoslané zákazky.
V nadchádzajúcom roku sa očakáva, že výstup balení typov X a Y vzrastie o 10%,
zakiaľ čo výstup zo Z vzrastie o 20%. Výsledné objemy činností v nadchádzajúcom
roku by mali byť nasledovné:
Balenie
X
Y
Z
Nastavenie
35 35
30
Príjmy materiálu
85 110
105
Odoslané zákazky
160 200 140
Nárast dopytu prichádza od interného riaditeľstva kliniky aj od externých zákazníkov,
t.j. od vedení iných štátnych a súkromných nemocníc a ide o prácu, ktorá je hlavne
vykonávaná ako súčasť ročných zmlúv, objem ktorých bol včlenený do predpovede
dopytu uvedenej vyššie. Okrem toho je však zvýšený dopyt aj po práci ad hoc, cena
ktorej je prerokovávaná na individuálnej báze; tieto rokovania ústia do cien, ktoré
môžu byť vyššie alebo nižšie ako bežné ceny nemocníc. V tomto roku boli bežné
ceny: X £18, Y £15,50 a Z £12,50 za balenie. Riaditeľstvá kliník, ktorým bude OSP
budúci rok znovu-účtovať po prvý krát, nebudú musieť platiť viac ako sú plné náklady
za každé balenie a potom sa bude OSP snažiť každý rok dosiahnuť celkovú finančnú
rovnováhu.
Požiadavka:
a)
Určiť plné rozpočtové náklady na jednotku každého balenia na
nadchádzajúci rok za použitia:
(i)
prístupu založeného na režijnej prirážke s priamymi hodinami
výrobného personálu ako bázou tohto prístupu a
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(ii)

b)

prístupu výpočtu nákladov podľa činností s využitím horeuvedených
informácií.

Stručne sa vyjadrite k výsledkom (a) a navrhnite kritériá, ktoré považujete za
relevantné pri určovaní, ktorá metóda(y) výpočtu nákladov má byť použitá pri
OSP, pričom stručne zvážte dopad na stanovenie ceny.
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Odpovede
1. Prekontrolujte si odpovede a porovnajte s predchádzajúcim textom
2. Vodárenská firma
MEMORANDUM
Pre: Výrobného manažéra
Od: Súčasného účtovníka manažmentu
Predmet: Výpočet nákladov podľa činností verzus výpočet úplných vlastných
nákladov pre A a B
___________________________________________________________________
_
1. Podľa požiadavky som vypočítal jednotkové náklady pre Výrobok A a B použitím
nášho tradičného prístupu - výpočtu úplných vlastných nákladov a použitím systému
výpočtu nákladov podľa činností s použitím výsledkov prieskumnej analýzy. Tieto sú
zahrnuté v Dodatku A (i) a (ii).
2. Z analýzy hnacej sily nákladov vidíme, že B spotrebuje oveľa viac z 5 režijných
činností ako A. To sa odráža vo výpočte nákladov podľa činností. Namiesto toho, pri
režijnej prirážke sa náklady na režijné aktivity rozdeľujú podľa priameho pracovného
času potrebného na každý výrobok; B by malo stále väčšie množstvo pridelenej
réžie, ale s oveľa nižším podielom ako pri výpočte nákladov podľa aktivity.
3. Výrobok B, so svojou upravenou výrobou, komplexnosťou a kratšími
a početnejšími cyklami, spôsobuje viac réžie a len pri použití výpočtu nákladov podľa
činností sa toto bude odrážať v konečných jednotkových nákladoch. Využitie
priameho pracovného času v tradičnom systéme spôsobuje ‘nepresnosť’ vo výpočte
nákladov na výrobok približne £9 za jednotku:
A

B

£

£

Bežný výpočet nákladov

22,21

27,79

Výpočet nákladov podľa
aktivity

13,09

36,89

Zdroj: Dodatky A (i) a (ii)
A týmto množstvom krížovo subvencuje B, a napriek tomu tradične používaný
systém výpočtu nákladov skreslí informácie o výrobných nákladoch, a tým aj
rozhodovanie a stanovenie politiky.
4. Z vyššie uvedených dôvodov by výpočet nákladov podľa činností užitočný
a viedol by k lepšiemu povedomiu o vzniknutých nákladoch vo výrobe, čím je
potenciálne umožnené vykonať lepšie rozhodnutie. Ak tvoria režijné náklady
značne väčšiu časť celkových nákladov, prínos je zrejmý. Pravdepodobne vzniknú
praktické problémy. Pri výbere nákladových zoskupení musia byť systémy výpočtu
nákladov schopné vytvoriť náklady pre každé zoskupenie, a potom objemy
zvolených hnacích síl nákladov musia byť merateľné a systematicky vytvárané.
Problémom je, že je nepraktické zvoliť si dostatok zoskupení nákladov a zabezpečiť,
aby boli dostatočne homogénne na to, aby mohla byť jedna hnacia sila aplikovaná
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na nákladové zoskupenie. Je nutné stále monitorovať mieru, do akej jedna hnacia
sila odráža správanie sa nákladov zoskupenia.
5. Merateľnosť hnacích síl nákladov je základom a je pravdepodobné, že to bude
zložitá úloha pre mnohé podnikové aktivity aj aktivity top manažmentu. Nakoniec, dá
sa pochybovať o tom, či výpočet nákladov podľa činností môže úplne prekonať
problém spoločných znakov pri aplikácii sadzieb hnacích síl nákladov na výrobné
náklady, keďže hnacie sily nákladov majú tendenciu sa dotýkať niekoľkých výrobkov.
Napríklad, zákazka bude často obsahovať položky využívané v mnohých rôznych
radoch výrobkov. Náklady na túto zákazku potom nie sú špecifické pre jeden
výrobok, a budú musieť byť určitým spôsobom rozšírené na všetky relevantné
výrobky.
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Príloha A
(i) VÝPOČET ÚPLNÝCH VLASTNÝCH NÁKLADOV (TRADIČNÁ METÓDA)
Stroje (£)

Inštalácia (£k)

Jednicové náklady

2 500

2 000

Pridelená réžia

6 500

4 000

9 000

6 000

1,1m

0,35m

£8,182 per PPH

£17,143 per PPH

Výrobok A

Výrobok B

£

£

PPH celkom
OAR

Oddelenie strojov.
500 000 x 8,182

4 091 000

600 000 x 8,182

4 909 200

Odd. kompletizácie.
150 000 x 17,143

2 571 450

200 000 x 17,143

3 428 600
6 662 450

8 337 800

300 000

300 000

£22,21

£27,79

Objem
Jednotkové náklady
(réžia)

(ii) VÝPOČET NÁKLADOV PODĽA ČINNOSTÍ
Náklady
(£k)

Hnacia sila
nákladov

Sadzba objemu hnacej sily
nákladov

Spracovanie
materiálu

1 500

2 540 pohyb
materiálu

Materiálový pohyb £590,55 za
MM

Obstarávanie
materiálu

2 000

6 500 zákaziek

£307,69 za zákazku

Nastavenie

1 500

624 nastavení

£2 403,85 za SU

Údržba

2 500

30 000 hodín
údržby

£83,33 za hodinu údržby

Kontrola kvality

3 000

4 120 inšpekcií

£728,16 za Inšpekciu

Stroje

2 500

1 100 000 PPH

£2,27 za PPH

Inštalácia

2 000

350 000 PPH

£5,71 za PPH

Časť 1
Náklady (£k)
Spracovanie
materiálu/SM:

180 x £590,55

=

106,30
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Obstarávanie
materiálu /OM:

200 x £307,69

=

Nastavenie /N:

12 x £2,403,85

=

28,85

Údržba.:

7 000 x £83,33

=

583,31

Kontrola kvality
/KK:

360 x £728,16

=

Stroje.:

150 000 x £2,27

=

340,50

Inštalácia:

50 000 x £5,71

=

285,50

61,54

262,14

1 668,14

Časť 2
Náklady (£k)
SM:

160 x £590,55

=

94,488

OM:

300 x £307,69

=

92,307

N:

12 x £2,403,85

=

28,85

Údržba.:

5 000 x £83,33

=

416,65

KK:

360 x £728,16

=

262,14

Stroje.:

350 000 x £2,27

=

794,5

Inštalácia:

100 000 x £5,71

=

571
2 259,94

Celkové režijné náklady na výrobok A = £1 668,14 + £2 259,94 = £3 928,08K
Objem výroby pre A :
300 000 jednotiek
Jednotkové režijné náklady pre výrobok A =
£13,09
Časť 3
Náklady (£k)
SM:

1 000 x £590,55

=

590,55

OM:

2 000 x £307,69

=

615,38

N:

300 x £2 403,85

=

721,155

Údržba.:

10 000 x £83,33

=

833,3

KK:

2 400 x £728,16

=

1 747,584

Stroje.:

200 000 x £2,27

=

454

Inštalácia:

60 000 x £5,71

=

342,6
5 304,57

Časť 4 :
Náklady (£k)
SM:

1 200 x £590,55

=

708,66
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OM:

4 000 x £307,69

=

1 230,76

N:

300 x £2,403,85

=

721,155

Údržba.:

8 000 x £83,33

=

666,64

KK:

1 000 x £728,16

=

728,16

Stroje.:

400 000 x £2,27

=

908

Inštalácia:

140 000 x £5,71

=

799,40
5 762,78

Celkové režijné náklady na výrobok B = £5 304,57 + £5 762,78 = £11 067,35K
Objem výroby pre B :
300 000 jednotiek
Jednotkové režijné náklady pre Výrobok B =
£36,89
(Pozn.: pravdepodobne sa objavia nejaké významné rozdiely medzi odpoveďami)
3. Nemocnica PATCHINGHAM SSD
a)
(i)
Určenie pracovných hodín:
X = 1,5 x (86 000 x 1,1)= 141 900 hodín
Y = 1 x (64 000 x 1,1) = 70 400 hodín
Z = 0,5 x (24 000 x 1,2)= 14 400 hodín
226 700 hodín
Nie všetok čas výrobného personálu je priamo spojený
s výrobou balení; tá časť, ktorá nie je, bude musieť byť obnovená ako
režijné náklady.
Prvok priameho personálu
=
£4,75 za hodinu x 226 700
=
£1 076 825
=> režijný prvok
=
1 200 000 - 1 076 825
=
£123 175
=> režijné náklady nadchádzajúceho roka
=
£1 081 500 + 123 175 (z vyššie uvedeného)
=> celkové režijné náklady = £1 204 675
=> sadzba režijnej prirážky
=£1
204
675
= £5,31 za hodinu
226 700 hodín
=> jednotkové náklady:
X
Materiál
Priama práca
Režijné
náklady

2,72
7,13
7,97
£17,82

Y

Z

5,38
4,75
5,31

7,40
2,38
2,66

£15,44

£12,44

)
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Ako alternatíva ku počítaniu s nákladmi na neproduktívny čas
výrobného personálu ako s režijnými nákladmi, sa tento čas môže
odrážať v celkových jednotkových nákladoch upravením efektívnych
jednicových úplných vlastných nákladov tak, že vydelíme rozpočtové
úplné vlastné náklady produktívnymi hodinami (t.j.. £1 200 000/226 700
hodín) a dostaneme sadzbu £5,29 za hodinu. OAR bude potom
£1 081 500/226 700 hodín), sadzba £4,77 za hodinu. Z tohto by
vyplývali nasledovné jednotkové náklady:
Materiál
Priama práca
Režijné
náklady

(ii)

X

Y

Z

2,72
7,94
7,16

5,38
5,29
4,77

7,40
2,65
2,39

17,82

15,44

12,44

Pôvodn
á cena

Zvýšené
náklady

Hnaci
a sila
náklad
ov

Sadzba hnacej
sily nákladov

432 600
144 200
144 200
72 100
288 400

481 870
160 623
160 623
80 312
321 247

Príjmy
Nastav
enia
Zákazk
y
Zákazk
y
Zákazk
y

1 606,23
príjem
1 606,23
nastavenie

za

1 124,36
zákazku

za

1 081
500

1 204
675*

Sadzby hnacích síl:

Objednávanie
materiálu
Výrobné cykly
Kontrola kvality
Balenie/odosla
nie
Rokovanie

za

*

Všetky náklady boli zvýšené, aby sa obnovil prvok nákladov na
výrobný personál, ktorý nie je priamy pre výstupy v hodnote £123
175 (z predchádzajúcej strany). Opäť, tak, ako v (i), môže sa to
miesto toho odrážať v jednotkových nákladoch ako jednicové úplné
vlastné náklady. Ak sú tieto pokryté ako režijné náklady, potom je
situácia nasledovná:
Pokryté ako percento:
123 175 = 11,389%
1 081 500
=> jednotkové náklady
X
Materiál
Priama práca

2,72
7,13

Y

Z

5,38
4,75

7,40
2,38
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Režijné
náklady
za príjem
za
nastavenie
za zákazku

1,44
0,59
1,90

2,51
0,80
3,19

5,86
1,67
5,47

13,78

16,63

22,78

Alebo, ako alternatíva, neproduktívna práca môže byť pokrytá ako priama
práca. Pričom hodinová sadzba za prácu je £1 200 000 / 226 700 hodín = £5,29
za hodinu.
Všimnite si, že náklady na jednotku budú odlišné od vyššie uvedenej metódy:
sadzby hnacích síl nákladov

Objednávky
materiálu
Výrobné cykly
Kontrola kvality
Balenie/odosla
nie
Rokovanie

Pôv.
náklady

Hnaci
e sily
nákl.

Sadzba hnacích
síl nákladov

432 600
144 200
144 200
72 100
288 400

Príjmy
Nastav
enia
Zákazk
y
Zákazk
y
Zákazk
y

1 442 za príjem
1
442
za
nastavenie
1 009,40
zákazku

za

1 081
500
jednotkové náklady
X
Materiál
Priama práca
Režijné
náklady
za príjem
za
nastavenie
za zákazku

Y

Z

2,72
7,94

5,38
5,29

7,40
2,65

1,30
0,53
1,71

2,25
0,72
2,87

5,26
1,50
4,91

14,20

16,51

21,72

Známky:
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- Výber hnacích síl nákladov (ako vyššie).
alternatívy nie sú povolené.
- Adekvátne zaradenie nepridelených nákladov

Logické

b)

a konzistentné

režijné

náklady

Žiadne iné

na

jednotku

Pripomienky môžu zahŕňať:
•
V porovnaní s metódou výpočtu úplných vlastných nákladov, ABC
produkuje značne vyššie jednotkové náklady pre Z, a oveľa nižšie
jednotkové náklady pre X. Menší dopad je však zaznamenaný na Y.
(Podobné logické pripomienky konzistentné so študentovými vlastnými
výsledkami by mali byť ohodnotené rovnako.)
•
Tento dopad je zapríčinený neproporcionálnou (v porovnaní s
objemom) spotrebou zo strany Z pre každú z identifikovaných hnacích
síl nákladov.
•
Na základe metódy ‘náklad sa rovná cene’ by presun k ABC značne
zmenil cenovú štruktúru, ktorá by mohla nepriaznivo (alebo priaznivo)
ovplyvniť dopyt, zakiaľ čo metóda (i) by zanechala o niečo odlišné
ceny.
•
Rozhodnutie medzi metódami by malo byť založené na báze
nákladov/prínosu:
Hlavné náklady ABC
- Náklady systémov týkajúce sa informácií o hnacích silách nákladov,
atď. môžu byť započítané proti ABC.
Náklady na podhodnotenú alebo nadhodnotenú cenu výstupov
SSD, ktoré sú riadené intenzitou a volatilnosťou konkurencie pre
výstupy.

Hlavné prínosy VNPA sú/môžu byť
- Jasnejší pohľad na príčinnosť nákladov, čo umožňuje lepšiu
informovanosť pri rokovaní so zákazníkom.
presnejšie náklady, čím môžu ceny zlepšiť internú finančnú
kontrolu, ktorý bol identifikovaný ako hlavný možný problém pre
Trust.význam VNPA zvýšený väčším nárastom (20%) vo výstupe
Z v nasledujúcom roku
Pre interných zákazníkov je potrebné stanoviť cenu, ktorá nebude
vyššia ako plné náklady, z čoho vyplýva potreba VNPA alebo výpočtu
úplných vlastných nákladov, ale potenciálne, ak to trhové podmienky
umožňujú, by mohli krížovo subvencovať aj interných zákazníkov
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pomocou externe odvodených ziskov.Informácia VNPA tým, že sa
bude sústreďovať na hnacie sily nákladov, by mala dávať oveľa plnšiu
informáciu, ktorá by pomohla pri individuálnych rokovaniach so
zákazníkom.
Úloha výpočtu hraničných nákladov pre externú prácu ad hoc: mali by
stanovovať minimálnu cenu na voľnú kapacitu (ktorú majú) pre ad hoc prácu
pre externých zákazníkov pri rokovaniach s nimi.
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Kapitola 8
Krátkodobé rozhodovanie: výpočet relevantných nákladov
(Short term decision making: relevant costing)
8.1 ÚVOD
Táto kapitola sa zaoberá oblasťou, ktorá je významná pre účtovníkov – ako
vypočítať náklady na krátkodobé rozhodnutia. Výpočet relevantných nákladov je
technika, ktorú používajú účtovníci pri rozhodovaní ako napr. mali by sme prestať
vyrábať daný produkt, mali by sme nakupovať materiál zvonku alebo ho vyrábať
sami, mali by sme akceptovať individuálnu objednávku? Tak, ako pri iných druhoch
výpočtu nákladov, ktoré ste študovali predtým, aj tu je dôležité, aby ste pochopili
správanie nákladov.

8.2 CIELE
V priebehu štúdia tejto kapitoly sa naučíte ako:
• definovať výpočet relevantných nákladov a identifikovať
a nerelevantné náklady ako východisko pre rozhodovanie
• definovať náklady minulých období a alternatívne náklady
• porozumieť faktorom obsiahnutým v krátkodobom rozhodovaní
• vypočítať relevantné náklady v rámci rôznych scenárov.

relevantné

8.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Na preštudovanie kapitoly by ste si mali vyčleniť približne 2 hodiny. Pred
dokončením sa uistite, že rozumiete koncepcii správania sa nákladov a že viete
definovať fixné, variabilné a zmiešané náklady. Ak si nie ste istí v týchto
koncepciách, môžete sa vrátiť ku kapitole 2. Možno sa Vám bude zdať užitočné
vrátiť sa aj k časti o hraničných nákladoch, keďže koncepcie v rámci výpočtu
relevantných nákladov sú podobné tým, ktoré sa nachádzajú v rámci výpočtu
hraničných nákladov.
Možno budete chcieť dokončiť štúdium tejto kapitoly s kapitolou 9, Rozhodovanie
o obmedzených zdrojoch, keďže tieto dve témy sú do určitej miery vzájomne
prepojené.
Na štúdium by ste nemali potrebovať žiadne ďalšie materiály okrem pera, papiera a
kalkulačky.
8.4 DEFINÍCIA VÝPOČTU RELEVANTNÝCH NÁKLADOV
Výpočet relevantných nákladov je technika, ktorú používajú účtovníci pri hodnotení
finančných dopadov rozhodnutí. Organizácie sa zvyčajne musia rozhodnúť, či budú
robiť jednu alebo druhú vec. Napríklad, výrobca šiat by mohol využiť výpočet
relevantných nákladov, aby zvážil, či by mali zastaviť výrobu sukní a začať namiesto
toho vyrábať ženské nohavice. Ďalšie príklady, kde by sa dal využiť výpočet
relevantných nákladov zahŕňajú rozhodovanie o tom:
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•

Akú kombináciu výrobkov by sme mali vyrábať, vrátane toho, či by sme mali
skončiť s výrobou určitého výrobku úplne, ponúknuť istú službu alebo zavrieť
nejaký segment alebo miesto činnosti
• Či by sme mali prijať individuálnu objednávku pri danej cene
• Či by sme mali vyrábať alebo nakupovať súčiastky pre výrobu
• Či by sme mali isté funkcie zabezpečiť zvonka
Výpočet relevantných nákladov sa dá využiť aj mimo pracoviska, napríklad, ak
zvažujete kúpu domu namiesto prenájmu domu.
CVIČENIE 8.4.1
Porozmýšľajte nad rozhodnutím, ktoré ste museli vykonať vo Vašej organizácii alebo
vo Vašom osobnom živote. Pomohol by Vám výpočet relevantných nákladov v
rozhodovaní?
8.4.2 AKO FUNGUJE VÝPOČET RELEVANTNÝCH NÁKLADOV
Vysvetlili sme si, že výpočet relevantných nákladov sa používa, keď je potrebné
vykonať rozhodnutie. Výpočet relevantných nákladov môže byť považovaný za
nástroj napomáhajúci v rámci rozhodovacieho procesu tým, že identifikuje náklady
a príjem spojené s priebehom špecifickej aktivity. Tieto toky nákladov a výnosov sú
známe ako relevantné náklady a výnosy. Príklad uvedený nižšie ilustruje, ktoré
náklady sú pre rozhodnutie relevantné.
Príklad 8.4.2. a):
John sa rozhoduje, či má chodiť budúci mesiac do práce autom alebo autobusom.
John už vlastní auto, ktoré je už poistené a zdanené. Bude musieť kupovať benzín,
ak bude chcieť cestovať autom do práce. Nemá mesačný lístok na autobus.
Náklady na kúpu auta ako aj jeho poistenie a zdanenie sú pre Johnovo rozhodnutie
irelevantné. Tieto náklady nazývame náklady minulých období (sunk costs).
Náklady minulých období sú tie náklady, ktoré už vznikli v minulosti. Nech John
urobí akékoľvek rozhodnutie v súvislosti s cestovaním do práce, nebude mať toto
rozhodnutie žiadny vplyv na výdavky, ktoré už mal v spojitosti s kúpou auta.
Náklady, ktoré sú relevantné pre Johnovo rozhodnutie, sú náklady na kúpu benzínu
a náklady na kúpu mesačného lístku. Toto sú náklady, ktoré do dnešného dňa ešte
neboli realizované a budú sa špecificky odvíjať od akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré si
John zvolí. Podobne, relevantný príjem je definovaný ako príjem, ktorý je priamym
výsledkom a dôsledkom voľby jedného rozhodnutia, a nie iného.
Nasledovný príklad skúste riešiť sami:
Príklad 8.4.2 b)
Športový klub zvažuje, či usporiada Vianočný večierok v piatok večer.
Športový klub si prenajíma halu na základe ročnej zmluvy na každý piatok v roku.
Klub už má zásoby nealkoholických nápojov, ale chcel by na večierku podávať
alkoholické aj nealkoholické nápoje Predpokladáme, že zásoby po večierku nebudú
doplnené. To bude od klubu vyžadovať, aby si kúpil licenciu ako aj alkoholické
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nápoje. Klub tiež nakúpi jedlo na večierok a prenajme hudbu. Členovia platia ročné
zápisné do klubu. Klub navrhuje predávať lístky na večierok.
Identifikujte relevantné a irelevantné náklady a výnosy súvisiace s Vianočným
večierkom.
Vaše výpočty
Odpoveď
Irelevantné náklady a príjem
• Prenájom haly – táto položka už bola zaplatená v rámci ročnej zmluvy.
Náklady budú vynaložené bez ohľadu na to, či sa tam bude konať večierok.
• Nealkoholické nápoje. Zásoby už existujú, a preto nie sú dôležité pre náklady
na večierok.
• Zápisné pre členov – zápisné už bolo zaplatené a tvorí súčasť výnosov bez
ohľadu na rozhodnutie usporiadať večierok. Príjem nie je relevantný pre
hodnotenie relevantných čistých nákladov/zisku z usporiadania večierku.
Relevantné náklady a výnosy
• Kúpa licencie na predaj alkoholu – tieto náklady budú vynaložené len, ak sa
bude konať večierok, takže sú relevantné
• Nákup alkoholických nápojov – tak, ako v prípade licencie, tieto náklady budú
vynaložené spolu s licenciou, tieto náklady sú relevantné, pretože budú
vynaložené len, ak sa bude konať večierok
• Nákup jedla – ako vyššie
• Prenájom hudby – ako vyššie
• Príjem z predaja lístkov – tieto výnosy sa uskutočnia len, ak sa bude konať
večierok.
8.4.3 IDENTIFIKÁCIA NÁKLADOV RELEVANTNÝCH PRE ZÁSOBY
(IDENTIFYING THE RELEVANT COST FOR STOCK)
Vyššie uvedený príklad obsahoval prvok zásob. Z Vášho doterajšieho štúdia budete
vedieť, že zásoby je možné ohodnotiť niekoľkými spôsobmi. Toto však môže
spôsobovať problémy pre účtovníkov, pretože by ste možno museli definovať, ako
vypočítať relevantné náklady na využitie zásob. Vyššie uvedený príklad bol
zjednodušený v tom, že Vám bolo povedané, že sa zásoby nebudú dopĺňať. To sa
môže stať, ak sa organizácia snaží znížiť množstvo svojich zásob.
Je však bežnejšie, že sa zásoby nahrádzajú. Vo všeobecnosti sú relevantné zásoby
budúce zásoby (obnovovacie náklady). Predpokladom je, že zásoby použité na
doplnenie rozhodnutia A, budú neskôr použité pre rozhodnutie B. Relevantné
náklady, ktoré musia byť zvážené pre rozhodnutie A, sú obnovovacie náklady
umožňujúce rozhodovanie v budúcnosti.
Zásoby môžu mať tiež hodnotu pre opätovný predaj alebo odpadovú hodnotu, ak
nemajú byť využité. Tieto predstavujú opportunity cost náklady alternatívnych
príležitostí, ktoré musia byť zvážené v rámci procesu rozhodovania.
Doleuvedený diagram Vám môže pomôcť rozhodnúť sa, ktoré náklady sú relevantné
pri výpočte relevantných nákladov na rozhodnutie:
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Materiál –‘Rozhodovací strom’
Sú materiály už
nakúpené do zásob,
alebo je podpísaná
zmluva o ich kúpe?

Nie

Áno

Je materiál
pravidelne
používaný a
nahrádza sa, keď
nie je dostatok
zásob
Áno

Relevantné
náklady =
náklady na
budúci nákup
Nie

Relevantné
náklady =
náklady na
budúci nákup

Má materiál
alternatívne využitie,
alebo bude
vyhodený, ak sa
nepoužije

Odstránené: material

Vyhodený, ak sa nepoužije
Je možné iné využitie
Relevantné
náklady =
odpadová/dispozi
čná hodnota

Relevantné náklady =
vyššia hodnota pri ďalšom
využití alebo odpadová
hodnota /dispozičná
hodnota

8.5 DEFINÍCIA NÁKLADOV MINULÝCH OBDOBÍ A NÁKLADOV
ALTERNATÍVNYCH PRÍLEŽITOSTÍ (DEFINING SUNK COSTS AND
OPPORTUNITY COSTS)
S koncepciou nákladov minulých období ste sa už stretli. Náklady minulých období
sú také, ktoré sa objavili predtým, ako sa rozhodnutie prehodnotilo. Náklady
minulých období sú vo všeobecnosti fixné náklady a často súvisia s nákupom
kapitálových položiek ako je vybavenie.
Nasledujúci príklad objasňuje náklady alternatívnych príležitostí:
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Príklad 8.5
John sa stále rozhoduje o tom, či by mal jazdiť autom do práce alebo autobusom.
O auto, ktoré vlastní, sa delí s bratom, ktorý auto používa na poskytovanie taxi
služieb. Náklady alternatívnych príležitostí, ktoré je nutné zvážiť, sú strata
výnosov, ktorá by mohla nastať Johnovmu bratovi, ak by ho nepoužíval ako taxi.
Náklady alternatívnych príležitostí teda môžeme definovať ako zdroj pridelený
ďalšiemu najlepšiemu riešeniu (alebo ďalšiemu riešeniu), ktoré je k dispozícii.
Náklady alternatívnych príležitostí sa zvyčajne objavia tam, kde sú obmedzené
zdroje – v tomto prípade je to skutočnosť, že John a jeho brat majú len jedno auto.
Podrobnejšie si vysvetlíme, ako sa rozhodovať, ak sú obmedzené zdroje v module 9.
8.4.6 VÝPOČET RELEVANTNÝCH NÁKLADOV NA ROZHODNUTIE ä
CALCULATING THE RELEVANT COST OF A DECISION)
Teraz budeme posudzovať, ako by sme mali vypočítať relevantné náklady v prípade
rôznych možných scenárov rozhodovania. V časti 8.4.1. vyššie sme už hovorili
o možných scenároch, kde je možné využiť výpočet relevantných nákladov.
Nefinančné otázky, ktoré by mali ovplyvniť proces rozhodovania v časti 8.7 dolu.
Kombinácia výrobkov / zrušenie radu výrobkov
Pri rozhodovaní o tom, či by sa mala výroba istého produktu zrušiť alebo by sa mala
zmeniť kombinácia výrobkov potrebujete:
• Identifikovať, akým podielom prispieva každý výrobok
• Všetky výrobky, ktoré nejakým spôsobom prispievajú k fixným nákladom by
mali byť zvážené ako variabilné výrobky, čo znamená, že by mohli byť
vyrábané
• Pri hodnotení kombinácie výrobkov musíte zvážiť ako by bolo možné
zmaximalizovať prínos v rámci radu výrobkov.
Preštudujte si nasledovný príklad:
Príklad 8.6.1 :
Nasledujúca informácia je k dispozícii pre tri výrobky:
A

B

C

Celkom

2 000

4 000

6 000

12 000

£

£

£

£

10.00

8.00

7.00

Variabilné náklady

(4.00)

(3.00)

(5.00)

Deliteľné fixné náklady

(1.00)

(0,75)

(1.0)

(1,25)

(1,25)

(1,25)

3,75

3

(0,25)

Odbyt (v jednotkách)
Cena
Jednotkové náklady

+

Nedeliteľné fixné náklady *
Zisk/(Strata)
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+
Kým sú fixné pre zmeny v objeme, môžu byť celé úsporou, ak sa výrobok
úplne vynechá
* Pridelené podľa počtu odbytových jednotiek a nemôžu byť úsporou ani keď sa
výrobok vynechá.
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Výsledky
Pozn.: Je vždy rozumné zreorganizovať nákladové výkazy, aby sa zdôraznil
jednotkový príspevok každého výrobku a aby sa vykázali celkové nedeliteľné fixné
náklady oddelene:
A

B

C

Celkom

2 000

4 000

6 000

12 000

£

£

£

£

Cena

10.00

8.00

7.00

94,000

Variabilné náklady

(4.00)

(3.00)

(5.00)

(50,000)

6.00

5.00

2.00

44,000

(1.00)

(0.75)

-(1.00)

(11,000)

5.00

4.25

1.00

33,000

Odbyt (Počet)

Príspevok
Deliteľné fixné náklady
Príspevok nedeliteľným fixným
nákladom

Všeobecné fixné náklady (£1,25 x 2 000 + £1,25 x 4 000
+£1,25 x 6 000)
Zisk

15,000
18,000

Analýza
C vytvára £6 000 (6 000 jednotiek pri £1 za jednotku) príspevok k nedeliteľným
fixným nákladom, takže, ak by sme vynechali C, celkový zisk by klesol o £6 000, ak
by ostatné veci zostali rovnaké. Všeobecné nedeliteľné fixné náklady vo výške £15
000 by museli byť vytvorené zostávajúcimi 2 výrobkami. V skutočnosti by £15 000
všeobecných fixných nákladov muselo byť obnovených 1/3 : 2/3 z A, respektíve B.
Príspevok A a B zostáva rovnaký, takže celkový príspevok a tým aj zisk by klesol o
£6 000. C by preto malo byť zachované.
Individuálne objednávky
Prístup k určeniu relevantných nákladov je nasledovný:
• Vypočítať príspevok na jednotku týkajúci sa objednávky vrátane všetkých
relevantných nákladov a alternatívnych nákladov. Náklady alternatívnych
príležitostí sa objavia, ak sú obmedzené zdroje k dispozícii a je potrebné
vzdať sa výroby ďalšieho výrobku
• Ak objednávka vyústi do pozitívneho príspevku, mala by byť prijatá (ak sú
všetky ostatné veci rovnaké. Nefinančné otázky sú objasnené nižšie).
Príklad 8.6.2
Nasledovné informácie sú dispozícii pre výrobok A. Tento výrobok sa zvyčajne
predáva za £18,40. Individuálna objednávka na 500 výrobkov A za £10 bola prijatá
a existuje voľná kapacita na splnenie tejto objednávky. Určite, či má byť objednávka
prijatá.
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Variabilný materiál
Variabilná práca
Jednicové náklady
Výrobná réžia:
Variabilné
Fixné
5,0
Celkové výrobné náklady
Predajné náklady:
Variabilné
Fixné
Fixné správne náklady

A (£ za jednotku)
3,0
2,5
5,5
1,5
12,0
1,0
1,2
1,8
16,0

Zvýšenie (15%)
Plné náklady plus cena

2,4
18,40

Výsledky
Analýza hraničných nákladov by mala zdôrazniť relevantné náklady na A, a tým aj
príspevok spojený s touto objednávkou:
A
(£)
Jednicový materiál
3,0
Priama práca
2,5
Variabilná výrobná réžia 1,5
Variabilné predajné náklady
1,0
Hraničné náklady
8,0
Vyššie uvedené náklady predstavujú minimálnu prijateľnú cenu za určitých
podmienok. Nemali by predstavovať skutočnú cenu účtovanú za normálnych
podmienok za pravidelné výstupy. Skutočná cena odsúhlasená za túto individuálnu
objednávku by tiež mala presahovať toto minimum, aby sa vyprodukoval nejaký
príspevok k fixnej réžii.
Táto objednávka pri £10 za jednotku, vytvára príspevok £2 na jednotku (£1 000
celkom) a môže byť prijatá.
Rozhodovanie o výrobe alebo kúpe
Keď sa rozhodujete, či by mal byť výrobok zakúpený alebo vyrobený vo vlastnom
podniku či organizácii, budete musieť zvážiť, či je možné usporiť nejaké fixné
náklady pri kúpe výrobku.
• Ak je možná úspora fixných nákladov pri kúpe tovaru alebo služieb zvonku,
budete musieť kvantifikovať porovnateľné úspory, ktoré je možné dosiahnuť
ako aj vypočítať rozdiel medzi variabilnými nákladmi v prípade týchto dvoch
riešení.
• Ak nie je možná úspora fixných nákladov, budete musieť jednoducho
porovnať variabilné náklady oboch riešení.
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Preštudujte nasledujúci príklad:
Príklad 8.6.3:
Výrobná jednotka organizácie verejnej správy vyrába 4 súčiastky W, X, Y a Z.
K výrobe týchto súčiastok máte nasledovné údaje:
Ročná výroba (jednotky)
Jednicový materiál
Priama práca
Variabilná réžia
Priamo prideliteľné fixné náklady

W

X

Y

Z

1 000
£
4
8
2
14
1 000

2 000
£
5
9
3
17
5 000

4 000
£
2
4
1
7
6 000

3 000
£
4
6
2
12
8 000

Ostatné pridružené nedeliteľné fixné náklady tvoria spolu £30 000. Priamo
prideliteľné fixné náklady môžu byť usporené v prípade, že sa príjmu externé zdroje
istej súčiastky.
Subdodávateľ ponúkol výrobky W, X, Y a Z za ceny £12, £21, £10 a £14.
Ktoré súčiastky by sa mali vyrábať v samotnom podniku a ktoré by sa mali nakúpiť
od subdodávateľa?
Výsledky
W
£
Variabilné náklady
Vyrobiť
Kúpiť
Čisté VN vzrastú/(poklesnú), ak sa
nakúpi, a nevyrobí
Požiadavka (jednotky)
Vzrast/(pokles) VN pri kúpe
Fixné náklady usporené pri kúpe
Náklady navyše/(úspora) pri kúpe

14
12
(2)
1 000
(2 000)
(1 000)
(3 000)

X
£
17
21
4
2 000
8 000
(5 000)
3 000

Y
£
7
10
3
4 000
12 000
(6 000)
6 000

Z
£
12
14
2
3 000
6 000
(8 000)
(2 000)

=>

£3 000 ročne by sa usporilo pri kúpe W a £2 000 ročne by sa usporilo pri
dodávateľskom zabezpečení súčiastky Z. X a Y by sa mali vyrábať
v samotnom podniku.
NB: £30 000 nedeliteľných fixných nákladov je nerelevantných, keďže sú spoločné
pre obe riešenia, pretože sú pridruženým nákladmi.
8.7 NEDOSTATKY VÝPOČTU RELEVANTNÝCH NÁKLADOV (LIMITATIONS OF
RELEVANT COSTING)
Doteraz sme sa zaoberali vplyvmi na náklady, ktoré vyplývajú z výpočtu
relevantných nákladov. Zakiaľ čo výpočet relevantných nákladov je užitočný pre
účtovníka, pretože mu pomáha v rozhodovacom procese, existuje niekoľko
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kvalitatívnych rozhodnutí, ktoré je nutné zvážiť spolu s finančnými údajmi. Bez
zvažovania týchto otázok je uplatnenie výpočtu relevantných nákladov obmedzené.
Výpočet relevantných nákladov má značný vplyv na súčasných a budúcich
zákazníkov. Napríklad, pri objednávkach sa často vypočítajú náklady s
individuálnymi cenami a z toho vyplýva riziko, že sa zákazník bude stále dožadovať
individuálnych cenových rozhodnutí.
Možno budete musieť zvážiť aj dopad, ktorý bude mať využívanie výpočtu
relevantných nákladov na Vašu konkurenciu. Ako vidíte, oceňovanie objednávok
s ohľadom na relevantné náklady môže viesť k cenovým vojnám.
Časovanie rozhodnutia môžu byť dôležité. Napríklad, odloženie rozhodnutia kým
prestane stúpať inflácia môže byť dôležitým rozhodnutím, najmä ak pracujete
s relevantnými nákladmi na materiál.
Dobrá vôľa dodávateľov môže byť narušená, ak sa vykonajú rozhodnutia, ktoré
majú na nich nepriaznivý dopad, napríklad, ak sa rozhodnete vyrábať produkt vo
svojom podniku. Strata dobrej vôle môže vyústiť do poklesu dobrej vôle pri nákupe
iných výrobkov od dodávateľov.
Bezpečnosť pracovného miesta zamestnanca môže byť dôležitým faktorom na
zváženie, keď vypočítavate náklady na výrobok s cieľom skončiť s jeho výrobou.
Nepriaznivý vplyv na morálku zamestnancov môže viesť k problémom v budúcnosti.
Rozhodnutia na základe výpočtu relevantných nákladov môžu mať hlbší dopad na
komunitu, napríklad zrušenie služby.
Pri rozhodovaní podľa výpočtu relevantných nákladov sa môžu vyskytnúť technické
otázky alebo otázky kvality, ktoré bude potrebné zvážiť pri rozhodovaní podľa
relevantných nákladov, najmä, ak sa rozhoduje o tom, či by mal byť produkt
vyrobený alebo zakúpený.
Verejné organizácie možno budú musieť zvažovať politický dopad ako aj finančný
dopad ich rozhodnutia. Napríklad, rozhodnutie môže byť múdre po finančnej
stránke, ale môže vyústiť do odklonenia sa od záväzných vyhlásení, alebo sa ukáže,
že nie je v súlade s inými oblasťami politiky.
Môžu nastať aj právne prekážky v rozhodovacom procese, ako sú existujúce
zmluvné záväzky.
Organizácia bude možno musieť zvažovať aj etický a morálny dopad rozhodnutia.
To platí obzvlášť v prípade, keď sa zvažuje zmena služby alebo zrušenie istej služby
v rámci verejného sektora.
OTESTESTUJTE SA
1. Odpovedzte na nasledovné otázky a skontrolujte si odpovede s textom:
a) Uveďte dva príklady, kde by ste mohli využiť výpočet relevantných nákladov ako
pomoc pri rozhodovaní
(8.2.1)
b) Definujte, čo sa myslí pod nákladmi minulých období a nákladmi alternatívnych
príležitostí
(8.3.1)
c) Uveďte päť ďalších faktorov, ktoré by bolo potrebné zhodnotiť ako súčasť
rozhodovacieho procesu pri zvažovaní otázok kvality
(8.5.1)
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2. Identifikujte relevantné náklady z doleuvedenej situácie:
Mary a Jane sa rozhodujú, či majú ísť na koncert. Ani jedna z nich nemá lístky. Mary
býva blízko štadióna a môže ísť na koncert aj z neho domov peši. Jane býva o 100
míľ ďalej a musí ísť vlakom. Má mesačný vlakový lístok, s ktorým sa dostane do
polovice cesty na štadión, ale za zvyšok si musí priplatiť. Aj Mary aj Jane sa stretnú
s priateľmi ešte pred koncertom a spoločne si dajú večeru v reštaurácii. Posledný
vlak odchádza Jane ešte pred koncom koncertu, takže musí zostať cez noc v hoteli.
3. Moneybags United rozširujú aktivitu o vybavenie štadiónov a počiatočné výskumy
trhu ukazujú, že dopyt sa sústreďuje na približne 2 400 štandardných miest a 2 000
luxusných miest na týždeň. Vy, ako účtovník v novej sekcii, ktorá sa špecializuje na
vybavenie štadiónov, máte za úlohu zistiť, či by mal Moneybags vyrábať sedadlá
sám alebo by mal prijať ponuku od dodávateľa na štandardné sedadlá za £18
a luxusné za £24.
Podrobnosti týkajúce sa internej výroby sú nasledovné:
Továreň v Moneybags má dva druhy strojov 15 typu X a 13 typu Y, pričom fixné
náklady na stroj na týždeň sú £500, respektíve £675. Týždenný možný pracovný čas
na každom stroji je 40 hodín bežného času, avšak všetci zamestnanci podpísali
dohodu, že budú pracovať až 15 hodín nadčasu týždenne, a tak celkový počet
hodín, kedy môže stroj fungovať je 55 hodín týždenne. Všetky sedadlá prechádzajú
oboma strojmi a čas, ktorý jedno sedadlo strávi na každom zo strojov počas výroby
je nasledovný:
Počet minút za sedadlo
Druh sedadla

Stroj X

Stroj Y

Celkom

Štandardné

10

10

20

Luxusné

12

15

27

Úplné vlastné náklady vzniknuté pri prevádzke strojov sú nasledovné:
£ za hodinu
Pracovná sadzba

Stroj X

Stroj Y

Bežná

6

16

Nadčas

12

20

Moneybags môže získať jednicový materiál na výrobu sedadiel pri nákladoch £8 za
štandardné sedadlo a £17 za luxusné sedadlo.
• Požiadavky na otázku 3
a) Vyhodnoťte, ktorá metóda zaobstarania sedadiel by bola najlacnejšia.
b) Vypočítajte týždenné náklady vzniknuté aplikáciou najlacnejšej metódy.
c) Vyjadrite sa k faktorom, ktoré by mali byť zvážené pri rozhodovaní
o výrobe alebo kúpe.
4. Konzorcium samospráv vlastní malý podnik, ktorý vyrába školské tabule rôznej
veľkosti. Vyrábajú štyri modely, podrobnosti vidíte dolu:
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Model 1
Cena za jednotku (£) 8
Jednotkové variabilné 3
náklady (£)
24 000
Počet predaných
jednotiek za mesiac

Model 2

Model 3

Model 4

10
5
20 000

12
7
18 000

14
12
8 000

Fixné režijné náklady podniku sú £300 000 mesačne a tieto sú prideľované modelom
na základe očakávaných výnosov z odbytu.
Riaditeľ verí, že model 4 vytvára stratu. Na správnej rade práve povedal:
“Ktorýkoľvek výrobok, ktorého cena nepokrýva plné náklady, by mal byť okamžite
vynechaný. Ak prerušíme výrobu modelu 4, odhadujem, že odbyt modelu 3 vzrastie
o 4 000 jednotiek za mesiac.”
Problém s týmto návrhom je v tom, že Starco má už zmluvu s hlavným zákazníkom,
Odbor riadenia škôl, na dodávku 2 000 jednotiek modelu 4 mesačne pri vyššie
uvedenej cene na ďalších 6 mesiacov. Ak by mala byť výroba zastavená, bolo by
nevyhnutné kúpiť ekvivalentný model od iného výrobcu, aby sa zmluva dodržala.
Alternatívny model by Starco stál £18 za kus.
Riaditeľ si myslí, že tu môže existovať priestor pre zmenu ceny v Modeli 4. Podľa
neho vzrast ceny o £0,50 by viedol k poklesu dopytu len o 200 jednotiek mesačne,
pričom zníženie ceny o £0,25 by mohlo zvýšiť dopyt o 500 jednotiek mesačne. Tieto
upravené ceny by nemohli byť aplikované na zmluvu s firmou Meteor.
Požiadavka:
Ako finančný manažér tejto organizácie napíšte Memorandum riaditeľovi, kde:
a)
Určite súčasné plné náklady a mesačný nadbytok /deficit za každý model ako
aj celkový mesačný nadbytok/deficit podniku.
b)
Stanovte plné mesačné náklady a nadbytok /deficit za každý model a celý
podnik, ak by bol Model 4 zrušený teraz.
c)
Ohodnoťte nezávislý návrh zmeny ceny riaditeľ.
d)
Podrobne vysvetlite svoju metodológiu a zistenia ako aj následné odporúčania
pre podnik v krátkodobom aj v dlhodobom meradle.

Vaše výsledky
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Odpovede
1. Prekontrolujte si odpovede s textom
2. Relevantné náklady Mary sú:
• Lístok na koncert
• Večera v reštaurácii pred koncertom
Relevantné náklady Jane sú:
• Lístok na koncert
• Dodatočný lístok na vlak
• Večera v kaviarni pred koncertom
• Ubytovanie v hoteli
3. a)
Týždenné hodiny k dispozícii
X

Y

Bežné

600

520

Nadčas

225

195

Celkom

825

715

Pozn.: Vypočítané podľa počtu strojov x hodiny k dispozícii. Napríklad: Bežné X = 15
x 40 = 600 hodín
Týždenná požadovaná kapacita (hodiny)
X

Y

Štandardné

400

400

Luxusné

400

500

Celkom

800

900

Pozn.: Vypočítané podľa požadovaných jednotiek x (minúty za jednotku/60 minút).
Napríklad: Štandardné X = 2 400 x (10/60) = 400 hodín. Preto bude časť práce
musieť byť zabezpečená dodávateľsky kvôli nedostatočnej kapacite na stroji Y.
Jednotkové náklady na výrobu
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Štandardné sedadlo

Luxusné sedadlo

Bežný

Nadčas

Bežný

Nadčas

£

£

£

£

8,00

8,00

17,00

17,00

Stroj X

1,00

2,00

1,20

2,40

Stroj Y

2,67

3,33

4,00

5,00

Variabilné náklady

11,67

13,33

22,20

24,40

Mínus práca dodávateľa

(18,00)

(18,00)

(24,00)

(24,00)

(Úspora)/náklady

(6,33)

(4,67)

(1,80)

0,40

Materiál
Práca

Pozn.: Prepočítané na minúty za sedadlo/60 minút x úplné vlastné náklady.
Napríklad: štandardné stroje x (bežná pracovná sadzba) = (10/60) x £6 = £1.00
Úspory/náklady, ak vyrábate za hodinu, nekupujete
Štandardné sedadlo

Luxusné sedadlo

Bežný

Nadčas

Bežný

Nadčas

£

£

£

£

Stroj X

38,00

28,00

9,00

(2,00)

Stroj Y

38,00

28,00

7,20

(1,60)

Príspevok/(strata)

76,00

56,00

16,20

(3,60)

Pozn.: Prepočítané na 60 minút/minúty za sedadlo x úspory alebo náklady.
Napríklad: Štandardné stroje x (Bežná pracovná sadzba) = (60/10) x £6.33 = £38
Preto kapacita k dispozícii za každý stroj by mala byť pridelená štandardným
sedadlám s akýmkoľvek zostávajúcim bežným časom prideleným luxusným
sedadlám.
Pridelenie hodín
Stroj X
Jednot
ky
Hodiny
k dispozícii
Štandardné
sedadlá
Zostávajúce

(2,400)

Stroj Y

Bežné
hodiny

Nadčasové
hodiny

Bežné
hodiny

Nadčasové
hodiny

600

225

520

195

(400)
200

(400)
225

120

195
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Luxusné
sedadlá

480

–96

Zostávajúce

–120

104

225

0

195

Preto je k dispozícii 104 hodín bežnej sadzby na stroje X. Ak podnik využíva bežný
čas pre X a nadčasy pre Y, dostaneme nasledovné jednotkové náklady na výrobu
luxusných sedadiel:
£
Materiál
17,00
Práca
Stroje X
1,20
Stroje Y
5,00
Variabilné náklady
23,20
Mínus cena subdodávateľa
(24,00)
(Úspora)
(0,80)
Firma by mala využívať voľnú kapacitu nasledovným spôsobom:
Pridelenie hodín voľnej kapacity
Stroj X
Jednot
ky
Hodiny
k dispozícii
Štandardné
sedadlá

520

Stroj Y

Bežné
hodiny

Nadčasové
hodiny

Bežné
hodiny

Nadčasové
hodiny

104

225

0

195

–104

Zostávajúce

0

–130
225

0

65

Týmto zostávajú pre oba stroje len nadčasové hodiny pre výrobu zostávajúcich
luxusných sedadiel. Keďže to stojí o 40p za sedadlo viac ako nákup sedadiel, firma
by mala kúpiť 1 000 luxusných sedadiel.
Preto, najlacnejší spôsob ako poskytnúť sedadlá je:
vyrobiť 2 400 štandardných sedadiel;
vyrobiť 1 000 luxusných sedadiel;
vyrobiť 1 000 luxusných sedadiel.
b) Týždenné náklady sú:

Jednotky
Náklady

Štandardn
é

Luxusné

Luxusné

Luxusné

Celko
m

(bežný čas)

(bežný čas)

(bežné/
nadčasy)

(externé)

2400

480

520

1000

4400

£

£

£

£

£
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Fixné
náklady

16 275

Variabilné
náklady
Materiál

19 200

8 160

8 840

36 200

Práca A

2 400

576

624

3 600

Práca B

6 400

1 920

2 600

10 920

Zabezpečen
é
subdodávate
ľmi
Celkom

24 000

24 000

90 995

c)
•
•
•
•
•
•
•
•

Je externý dodávateľ spoľahlivý?
Dosahuje práca externého dodávateľa prijateľný štandard?
Ak sa stroje pokazia, bude externý dodávateľ schopný narýchlo pokrývať
výrobu?
Ak externý výrobca nevyprodukuje tovar, je možné narýchlo vyprodukovať
tovar interne?
Mali by byť do zmluvy s externými dodávateľmi zahrnuté klauzuly o penále?
Stratí sa dobrá vôľa pracovnej sily, ak budú ich možnosti pracovať nadčas
znížené tým, že bude práca zabezpečená zvonku?
Boli do úvahy vzaté aj prestoje umožňujúce opravy a údržbu?
Dopyt a náklady sa môžu zmeniť. Je možné ich pokryť pracovnou silou
a/alebo externými dodávateľmi?

4. MEMORANDUM
Pre: Podnikového riaditeľa
Od: finančného manažéra
Predmet:
Analýzy návrhu pre Model 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Tak, ako bolo navrhované, návrh vynechať Model 4 bol analyzovaný spolu
s vašim návrhom prehodnotiť jeho cenu. Toto memorandum hodnotí tieto návrhy
v porovnaní so súčasnou očakávanou ziskovosťou našich výrobkov, vrátane Modelu
4.
2.
V dodatku (a) uvidíte, že Model 4 v súčasnosti vytvára deficit £30 667
mesačne. Napriek tomu celkový mesačný prebytok tvorí £26 000, vďaka ziskom
z Modelov 1 a 2; je zaujímavé, že Model 3 vytvára len finančnú rovnováhu.
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3.
V (b) v dodatku vidíte, aký je vplyv vynechania Modelu 4. Okrem zobrazenej
straty by náš celkový mesačný zisk klesol o £4 000 až £22 000 mesačne v priebehu
nadchádzajúcich šiestich mesiacov, ak by sme ho vynechali. Bolo by to v zásade
kvôli záväzku vyplývajúcemu zo zmluvy pre Model 4 v období nadchádzajúcich
šiestich mesiacov, z ktorého vyplýva, že keby sme neprodukovali podľa zmluvy,
museli by sme výrobky nakúpiť za oveľa vyššiu cenu ako sú naše výrobné náklady.
Za normálnych okolností, bez tejto zmluvy by vynechanie Modelu 4 zvýšilo náš
nadbytok na £30 000 mesačne v dôsledku následného zvýšenia dopytu pre Model 3.
4.
V týchto druhoch rozhodnutí je dôležité zamerať sa
na príspevok (cena mínus variabilné náklady), ktorý každý model zarobí, keďže toto
je to, čo stratíme, ak už model nebude ďalej vyrábaný. Vo všeobecnosti dosiahneme
len úsporu variabilných nákladov výrobcu tým, že vynecháme produkt a stratíme
výnosy z neho. Fixná réžia v súčasnosti pridelená modelu nebude usporená
a v dôsledku toho, bude musieť byť prerozdelená iným modelom, aby bola
obnovená. Okrem toho stojí za zmienku, že iné, potenciálne adekvátnejšie metódy
prideľovania réžie by mohli viesť k tomu, že rôzne výrobky budú vyzerať, že
produkujú stratu!
5.
Z dodatku (b) vidíte, že
ak vynecháme Model 4, Model 3 vyzerá, že vytvára mesačnú stratu £10 733, ale
pravdepodobne nebudeme mať prospech z jej vynechania, keďže vytvára príspevok
£110 000 mesačne, pokiaľ by sa neurobili značné zásahy do celkových fixných
nákladov tvoriacich £300 000. V skutočnosti len vďaka očakávaným nárastom
odbytu Modelu 3 dosahujúcim 4 000 jednotiek mesačne v dôsledku vynechania
Modelu 4, má zmysel zvažovať vynechanie Modelu 4 o šesť mesiacov. V súčasnosti
tvorí príspevok £16 000 mesačne, čo by za bežných okolností pôsobilo v prospech
zachovania, ale zvýšený odbyt Modelu 3 by mal vyprodukovať očakávaný vzrast
v príspevku z £20 000 mesačne, čím by sa naša situácia zlepšila o £4 000 mesačne.
Bez tohto nárastu v dopyte u Modelu 3 by pre nás bolo výhodnejšie zachovať Model
4 kvôli príspevku, ktorý vytvára vo výške £16 000 mesačne.
6.
Pri (c) v dodatku vidíme, že zakiaľ čo
zníženie cien pravdepodobne zníži príspevok k fixným nákladom o £625 mesačne,
cenový nárast by mal zvýšiť príspevok o £2 500 mesačne.
7.
V súčasnosti by
sme na finančných základoch mali naďalej produkovať Model 4. Mali by sme tiež
zvážiť zvýšenie jeho ceny o 50p. Akokoľvek, o šesť mesiacov, keď sa skončí zmluva
s Odbprm riadenia škôl a budú pretrvávať tie isté podmienky, mali by sme zvážiť
prerušenie výroby Modelu 4, a tým zvýšiť celkový príspevok bez ohľadu na
rozhodnutie o zmene ceny.
Dodatky
a)
Prehľad mesačných úplných nákladov
Model
1

Model
2

Model
3

Model
4

Celkom

Príjem (£)
192
000
Variabilné náklady (£)
Pridelené fixné náklady (£) 72 000
80 000

200
000
100
000
83 333

216
000
126
000
90 000

112
000
96 000
46 667

720 000
394 000
300 000

Nadbytok/(Deficit) (£)

16 667

0

(30
667)

26 000

40 000
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b)

Mesačné výsledky po vynechaní Modelu 4 (len prvých šesť mesiacov)
Model
1

Model
2

Model
3

24 000

20 000

22 000

Príjem z odbytu (£)
192
000
Variabilné náklady (£)
Pridelené fixné náklady (£) 72 000
87 800

200
000
100
000
91 467

264
000
154
000
120
733

656
000
326
000
300
000

Nadbytok/(Deficit) (£)

8 533

(10
733)

30
000

Predané jednotky

*
Mínus
strata
existujúcu zmluvu (£)

32 200
za

Čistý nadbytok/(deficit) (£)

Celko
m

(8
000)
22
000

* Strata £4 za vyrobenú jednotku (£18 kúpna cena a £14 predajná cena) za 2
000 jednotiek mesačne.
c)
Zvýšenie ceny na £14 50:
Príspevok = £2 50 x 5 800 + 2 x 2 000 =
18 500
Súčasný príspevok
16 000
Zvýšený príspevok
2 500
Zníženie ceny na £13 75:
Príspevok = £1 75 x 6 500 + 2 x 2 000 =
15 375
Súčasný príspevok
16 000
Znížený príspevok
(625)
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Kapitola 9
Zadeľovanie vzácnych zdrojov vrátane lineárneho
programovania (Scarce resource allocation including linear
programming)
9.1 ÚVOD
Táto kapitola sa zaoberá oblasťou, ktorá je mnohým účtovníkom známa – čo robiť,
keď sa vyskytne limitujúci faktor, ktorý má vplyv na náš preferovaný výber činnosti.
Kapitola zvažuje dopad vzácnych zdrojov na rozhodovanie a uvádza dve koncepcie
ako riešiť situácie, keď potrebujete prideliť vzácne množstvo zdrojov projektu alebo
výrobe špecifických položiek.
9.2 CIELE
Keď dokončíte túto kapitolu, mali by ste:
• vedieť o vplyvoch jedného alebo viacerých vzácnych zdrojov;
• pochopiť, ako funguje výpočet obmedzenia jedného zdroja;
• byť schopný definovať a vysvetliť lineárne programovanie;
• byť schopní ohodnotiť využitie a obmedzenia lineárneho programovania.
Predstavíme Vám aj transportačnú metódu a metódu zadelenia. Štúdium tohto
modulu vám umožní:
• rozoznať kategórie problémov lineárneho programovania, ktoré pomáha pri
aplikácii transportačných techník a zadelenia;
• aplikovať transportačnú metódu, vrátane vyrovnaných a nevyrovnaných
podmienok dopytu a ponuky;
• rozpoznať a upraviť degeneráciu;
• aplikovať metódu zadávania na špeciálne triedy transportačných problémov
a demonštrovať jej využitie.
Budete tiež schopní identifikovať ďalšie nefinančné otázky, ktoré je potrebné zvážiť
ako súčasť procesu krátkodobého rozhodovania.
Možno sa budete chcieť vrátiť ku kapitole 8, ktorý sa zaoberá relevantnými nákladmi,
keďže tieto dve témy sú si veľmi blízke.
9.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Táto kapitola sa zaoberá komplexnejšími matematickými technikami a koncepciami,
ako tie, s ktorými ste sa zoznámili doteraz. Možno Vám to bude určitý čas trvať než
túto časť dokončíte a premyslíte si také matematické techniky ako je lineárne
programovanie. Nepotrebujete však žiadne predchádzajúce vedomosti z tejto
oblasti.
Táto kapitola by vám mala trvať približne 3 hodiny. Nebudete potrebovať žiadny iný
materiál, ako pero, papier a kalkulačku.
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9.4 VZÁCNE ZDROJE (LIMITUJÚCE FAKTORY) (SCARCE RESOURCES
(LIMITING FACTORS)
Väčšina organizácií sa niekedy stretla s problémom vzácnych zdrojov. Napríklad,
samospráva vo Veľkej Británii, ktorá je závislá od financovania z grantov, miestnych
daní a určitých poplatkov a dávok, sa stretáva so situáciou vzácnych fondov
s limitovanou flexibilnosťou, najmä v krátkodobom výhľade. Preto sa ročné plány
a rozhodnutia o kontrolách v priebehu roka vo všeobecnosti zameriavajú na
umiestnenie týchto vzácnych fondov v rôznych konkurenčných oddeleniach
a programoch v súlade so strategickými cieľmi úradu.
V rozdelených jednotkách organizácie, najmä v tých, ktoré vyrábajú jasne
definované obchodné služby sa vyskytne mnoho situácií, kde budú vzácne zdroje,
niekedy v súvislosti s dopytom po službách alebo financiách, a často v súvislosti
s presúvaním vkladov. Takéto limitujúce faktory by mohli zahŕňať jedno alebo viac z
nasledujúcich:
• dopyt po výrobku /službe
• financie (môže byť kapitál)
• suroviny
• prácu, obzvlášť kvalifikovanú pracovnú silu
• strojový čas
• priestor
• čas.
Pri študovaní otázky vzácnych zdrojov sa predpokladá, že akákoľvek organizácia sa
snaží do čo najväčšej miery dosiahnuť svoje ciele v rámci svojich vzácnych zdrojov.
Organizácia sa snaží zo vzácnych zdrojov získať maximálny prínos. Napríklad, ak
sa organizácia snaží maximalizovať svoj zisk, krátkodobé rozhodnutia sa budú
zameriavať na maximalizáciu podielu režijných nákladov, keďže fixné náklady
nebudú ovplyvnené zvolenou kombináciou výrobkov. Pravidlo rozhodovania v tomto
prípade je nasledovné:
Podiel režijných nákladov bude maximalizovaný získaním čo najväčšieho
možného prínosu na jednotku limitujúceho faktoru (limitujúci zdroj).
Ak existuje len jeden limitujúci faktor, ide o jednoduchý spôsob zoraďovania položiek
v poradí Podielu režijných nákladov na jednotku limitujúceho faktoru. Ak je viac ako
jeden vzácny zdroj, nepoužíva sa spôsob zoraďovania a namiesto neho je potrebné
aplikovať lineárne programovanie.
CVIČENIE 9.4.1
Snažte sa pre každú aktivitu uvedenú nižšie navrhnúť pravdepodobný(é) limitujúci(e)
faktory(e):
(a) Veľké športové podujatie (finále futbalového pohára, Tenisové majstrovstvá vo
Wimbledone, atď.)
(b) Výrobca instantnej kávy
(c) Laboratórium pre vedecký výskum
(d) Malý strojárenský podnik
(e) Prevádzková sála
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Návrhy
Pravdepodobné odpovede (môžu byť aj iné) sú:
(a) Kapacita
(b) Suroviny – kávové zrná
(c) Kvalifikovaná pracovná sila
(d) Strojové hodiny
(d) Kvalifikovaná pracovná sila alebo finančné zdroje, alebo kapacita.
9.4.2 JEDINÝ VZÁCNY ZDROJ (SINGLE SCARCE RESOURCE)
V situácii, kde je jeden identifikovateľný vzácny zdroj spoločný pre viacero výrobkov
sa vypočítava prínos na jednotku vzácneho zdroja. Príklady 9.4.2 a) a b) dolu
naznačujú, ako sa to vypočítava.
Príklad 9.4.2 a)
Elektroúdržbárska firma poskytuje tri elektrické zariadenia, základný, pokročilý a de
luxe. Každý model využíva tú istú dosku plošných spojov, ale obaly a iné súčiastky
sa odlišujú. Dopyt na toto obdobie je odhadovaný ako:
Základný
4 000 jednotiek
Pokročilý
3 000 jednotiek
De luxe
2 000 jednotiek
Príjmová a nákladová štruktúra je nasledovná:
De Luxe
Základný
Pokročilý
£

£

30,00

40,00

£
50,00

Doska plošných spojov
(spoločná)
Ostatný materiál

6,00

6,00

6,00

4,00

6,00

7,00

Práca (£6 za hodinu)

3,00

6,00

9,00

Variabilná réžia

3,00

6,00

9,00

Jednotková obchodná cena
Variabilné náklady:

V priebehu tohto obdobia sa predpokladá, že zásoby spoločných dosiek s plošnými
spojmi budú vzácne na 6 000 jednotiek. Aký by mal byť program optimálnej výroby
za predpokladu, že nedôjde k žiadnym zmluvným alebo odbytovým obmedzeniam
a aký by mal byť podiel režijných nákladov.
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Odpoveď na príklad 9.4.2 a)
Základný

Pokročilý

De Luxe

£14

£16

£19

Limitujúci faktor (dosky na
jednotku)

1

1

1

Podiel režijných nákladov
za LF

£14

£16

£19

3

2

1

Dosky

Jednotky
výstupu

Celkový Podiel
režijných
nákladov

Jednotkový Podiel režijných
nákladov

Poradie
Výrobný program

£
De luxe

2 000

2 000

38 000

Pokročilý

3 000

3 000

48 000

Základný (zostatok)

1 000

1 000

14 000

Celkový Podiel režijných
nákladov

100 000

Toto naznačuje, že model, ktorý vytvára najmenší Podiel režijných nákladov za
použitú dosku (Základný) bude poskytovaný v menšom množstve v porovnaní
s dopytom trhu 4 000 jednotiek, o 3 000 jednotiek, čím sa stratí očakávaný Podiel
režijných nákladov £42 000 (3 000 jednotiek x £14 na jednotku). To sú reálne
náklady na faktor vzácnych zdrojov.
Príklad 9.4.2 b)
Teraz budeme počítať s faktami uvedenými v Príklade 9.4.2 a), ale za obdobie, kedy
nebol nedostatok dosiek plošných spojov, ale nedostatok priamej práce, ktorá je
limitovaná na 5 900 hodín za obdobie. Vypočítajte optimálny výrobný program
a Podiel režijných nákladov, ak práca je jediným limitujúcim faktorom.
Odpoveď na Príklad 9.4.2 b)
Základný

Pokročilý

De Luxe

Jednotkový Podiel režijných
nákladov

£14

£16

£19

Limitujúci faktor (dosky na
jednotku)

0,5

1

1,5

Podiel režijných nákladov za LF

£28

£16

£12,67

1

2

3

Poradie
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Výrobný program

Pracovné
hodiny

Jednotky

Podiel
režijných
nákladov
£

De luxe

2 000

4 000

56 000

Pokročilý

3 000

3 000

48 000

900

600

11 400

Základný (zostatok)

115 400
V tomto prípade je výrobok s najvyšším príspevkom na jednotku, De luxe, výrobkom
s najnižším poradím, ak zvažujeme jeho spotrebu vzácnych zdrojov, čiže
pracovných hodín. Z toho vyplýva, že hodnotenie zamerané len na podiel režijných
nákladov na jednotku by mohlo byť zavádzajúce; ak chceme maximalizovať zisk,
podiel režijných nákladov na jednotku musíme pričleniť k identifikovanému
vzácnemu zdroju, aby bola efektívnosť využitia vzácnych zdrojov zohľadnená tiež.
CVIČENIE 9.4.2
Prepracujte príklady 9.4.2 a) a 9.4.2 b) vyššie za predpokladu, že fakty sú rovnaké,
ale limitujúcim faktorom nie sú dosky s plošnými spojeniami, ani práca, ale strojové
hodiny. Využitie strojov na jednotku je nasledovné:
Základný
14 minút
Pokročilý
15 minút
De luxe
20 minút
Strojové hodiny sú vzácne na 2 000 hodín.
Vypočítajte:
(1) Optimálny výrobný program.
(2) Podiel režijných nákladov.
Vaše výsledky
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Navrhované riešenie
Základný

Pokročilý

De Luxe

Podiel režijných nákladov

£14

£16

£19

Strojový čas

7/30 hodiny

1/4 hodiny

1/3 hodiny

Podiel režijných nákladov
na strojovú hodinu

£60

£64

£57

Poradie

2

1

3

Optimálny program

Strojové hodiny

Jednotky

Podiel režijných
nákladov
£

Pokročilý

750

3 000

48 000

Základný

933

4 000

56 000

De luxe (zostatok)

317

951

18 069

2 000

122 069

9.5.1 LINEÁRNE PROGRAMOVANIE
Ak viac ako jeden vzácny zdroj účinkuje ako limitujúci faktor, vyššie uvedený spôsob
zoraďovania príspevkov nedokáže jednoducho fungovať a je možné využiť lineárne
programovanie. Lineárne programovanie predpokladá, že je jediný cieľ, a to
zvyčajne maximalizovať Podiel režijných nákladov (ako vyššie), a že sú dve alebo
viac prekážok, ktoré limitujú mieru, do akej môže byť cieľ dosiahnutý. Tento spôsob
zároveň zvažuje aj Podiel režijných nákladov na jednotku rôznych vzácnych zdrojov
(za predpokladu, že viac ako jeden bude v takejto situácii vzácny), aby sa vytvorila
kombinácia výstupov, ktorá bude optimálne spĺňať cieľ (zvyčajne ide o maximalizáciu
Podielu režijných nákladov).
V zásade existujú dva spôsoby lineárneho programovania, ktoré by ste mohli použiť
nasledovne:
(1) Grafický spôsob.
(2) Simplexová metóda.
Zakiaľ čo sú oba spôsoby do veľkej miery komplexné a nie vždy okamžite
aplikovateľné v teoretickej forme na všetky praktické situácie, ústrednými zásadami
týchto spôsobov sú tie, ktoré je nutné zvážiť pri zabezpečovaní optimálneho
využívania vzácnych zdrojov v organizácii v krátkodobom meradle (t.j. v rámci
kontextu pevnej kapacity).
9.5.2 LINEÁRNE PROGRAMOVANIE – GRAFICKÝ SPOSOB
Vyskytuje sa tu problém lineárneho programovania s dvoma premennými pre
rozhodnutia (napr. výrobky), ktoré môžeme znázorniť na grafe, kde bude jedna os
pričlenená jednej premennej. To vidíte na Príklade 9.5.2 a) dolu.
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Príklad 9.5.2 a)
Výrobná jednotka verejnej správy produkuje 2 výrobky X a Y. Každý výrobok sa
musí spracovať v troch oddeleniach: mechanickom, elektrickom a montážnom.
Každá jednotka X vyžaduje 12 minút v mechanickom oddelení, 6 minút v elektrickom
oddelení a 3 minúty v montážnom oddelení. Korelujúce časy pre každú jednotku Y
sú 6, 9 a 3 minúty. V danom období je k dispozícii 120 hodín v mechanickom
oddelení, 90 hodín v elektrickom oddelení a 35 hodín v montážnom oddelení.
V prípade výrobku Y je obchodná cena £8 a náklady na materiál a prácu sú £5.
Korelujúce množstvo na výrobok X je £12 a £7.
Zistite, koľko položiek z X a Y by sa malo vyprodukovať, aby sa zmaximalizoval
Podiel režijných nákladov v rámci zisku a pevnej réžie.
Odpoveď na Príklad 9.5.2 a)
Je užitočné usporiadať si informácie ako v nasledujúcej tabuľke.
Výrobok
X

Výrobok
Y

Obmedzenia
v minútach

Mechanické odd.

12 min

6 min

120 x 60 = 7 200

Elektrické odd.

6 min

9 min

90 x 60 = 5 400

Montážne odd.

3 min

3 min

35 x 60 = 2 100

Cena

£12

£8

Náklady na materiál a prácu

£7

£5

Podiel režijných nákladov v rámci
zisku a pevnej réžie

£5

£3

Čas na výrobku jednotky:

Pozn.: je nevyhnutné pracovať s rovnakými jednotkami. Obmedzenia uvedené
v daných hodinách sa zmenili na minúty.
Predstavme si, že vyrábame X jednotiek výrobku X, a Y jednotiek výrobku Y. Keďže
každá jednotka X vyžaduje 12 minút v mechanickom oddelení, X jednotiek
výrobku X bude vyžadovať 12X minút. Podobne, každá jednotka Y vyžaduje 6 minút
v mechanickom oddelení, potom Y jednotiek výrobku Y bude vyžadovať 6Y minút.
Teda, celkový čas v mechanickom oddelení na výrobu X jednotiek výrobku X, a Y
jednotiek výrobku Y, je 12X + 6Y. Celkový čas k dispozícii je 7 200 minút; a teda
12X + 6Y nemôže prekročiť 7 200 minút. Z toho nám vzniká rozdiel:
12X + 6Y – 7 200
Podobne, rozdiely u elektrického a montážneho oddelenia sú:
6X + 9Y – 5 400
3X + 3Y – 2 100
Nie je možné vyprodukovať negatívne množstvá výrobkov X a Y; a preto
X•0Y•0
sa tieto zvyčajne nazývajú prekážky nezápornosti. Požiadali nás o maximalizáciu
Podielu režijných nákladov v rámci zisku a pevnej réžie. Podiel režijných nákladov
každej jednotky X je £5, a tak je Podiel režijných nákladov X jednotiek výrobku X
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£5X. Podobne Podiel režijných nákladov Y jednotiek výrobku Y je £3Y. Celkový
Podiel režijných nákladov C sa rovná 5X + 3Y.
Chceme maximalizovať:
C = 5X + 3Y
C = 5X + 3Y sa nazýva objektívna funkcia.
Ak máte za úlohu ‘formulovať ako problém lineárneho programovania’ informáciu je
potrebné vytvoriť nasledovné:
Maximalizovať C = 5X + 3Y
ak platí, že 12X + 6Y - 7,200 (1)
6X + 9Y - 5,400 (2)
3X + 3Y - 2,100 (3)
X • 0 (4)
Y •0 (5)
Pozn.: Bežnou chybou študentov je, že (a) zabúdajú na prekážky nezápornosti; (b)
používajú znamienko rovnosti (=) namiesto znamienka nerovnosti (-). Za tieto chyby
sa strácajú známky.
Hodnoty X a Y, ktoré vyhovujú napriek všetkým prekážkam (1) až (5) sa nazývajú
‘prijateľné riešenie’. Je nutné nájsť prijateľné riešenie, ktoré maximalizuje C = 5X +
3Y.
Grafické riešenie
Zoberme si prvú prekážku 12X + 6Y – 7 200. Zakreslíme si krivku 12X + 6Y = 7 200.
Pri zakresľovaní tejto krivky je najjednoduchšie všimnúť si, že ak X = 0, Y = 1 200, a
keď Y = 0, X = 600. Zakreslite tieto dva body. Táto situácia je znázornená na
obrázku 9.5.2 a).
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Obrázok 9.5.2 a)
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X
Akákoľvek hodnota X a Y v oblasti A alebo na krivke 12X + 6Y = 7 200 spĺňa
podmienky rozdielu 12X + 6Y – 7 200. Hodnoty X a Y v oblasti B nespĺňajú
podmienky rozdielu. Zakreslime do toho istého grafu krivku 6X+ 9Y = 5 400.
Všimneme si, že ak X = 0, Y = 600, a ak Y = 0, X = 900. Táto krivka sa nachádza na
obrázku 12.
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Obrázok 9.5.2 b)
1
250
1
000

12X + 6Y = 7

750
Y

500

250

C
6X + 9Y =5

0

0
000

250

500

750

1

Akákoľvek hodnota X a Y v oblasti C spĺňa prekážky (1), (2), (4) a (5). Zakreslime si
teraz krivku 3X + 3Y = 2 100. Všimneme si, že ak X = 0, Y = 700, a ak Y = 0, X =
700. Táto krivka je znázornená na obrázku 9.5.2 c). Akákoľvek hodnota X a Y v sivej
časti spĺňa prekážky (1) až (5). Táto časť sa nazýva prijateľná časť.
Ak chceme získať správne mierky v grafe, prvým krokom je zistiť súradnice bodov,
kde sa priamky prekážok pretínajú s osami. Vo vyššie uvedenom príklade bola
najvyššia hodnota Y 1 200 a hodnota X bola 900. Tento príklad Vám môže slúžiť ako
príklad pri používaní správnej mierky.
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Obrázok 9.5.2 c)
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Teraz chceme zistiť, ktoré hodnoty X a Y v rámci prijateľnej časti maximalizujú
objektívnu funkciu C = 5X + 3Y. Najjednoduchší spôsob by bolo zakresliť krivku pre
určitú ľubovoľnú hodnotu C. Nech C = 1 500 (1 500 sme zvolili, lebo 5 x 3 = 15 a to
sme potom vynásobili 100 s ohľadom na mierku grafu). Krivka 1 500 = 5X + 3Y je
zakreslená na obr. 14 a je znázornená krivkou LM. Nech si zvolíme akúkoľvek
hodnotu C, krivka objektívnej funkcie je vždy paralelná s krivkou LM. Čím bližšie je
krivka k pôvodnej, tým nižšia je hodnota C.
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Obrázok 9.5.2 (d)
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Naším cieľom je dosiahnuť, aby bolo C čo najväčšie. Preto posunieme krivku LM čo
najďalej, ale tak, aby aspoň jeden bod krivky ležal v rámci alebo na hranici prijateľnej
časti. Ak je krivka LM posunutá paralelne smerom von a dostane sa do pozície L'M',
nemôže už posunúť krivku ďalej, pretože by sme sa dostali úplne mimo prijateľnej
oblasti. Súradnice bodu R udávajú hodnoty X a Y, ktoré maximalizujú C. Všimneme
si, že súradnice R sú X = 500, Y = 200. Preto, ak vyrobíme 500 jednotiek výrobku X
a 200 z výrobku Y, maximalizujeme Podiel režijných nákladov C a maximálny Podiel
režijných nákladov C je 5 x 500 + 3 x 200 = £3 100. To nám ilustruje jav známy ako
izoziskové riešenie.
Poznámky k riešeniu:
(i) Riešenie lineárneho programovania je na jednom z vrcholov prijateľnej oblasti, t.j.
či už na P, Q, R alebo S – vidíte ich na obrázku 14. Sklon objektívnej funkcie nám
umožňuje rozhodnúť o tom, ktorý vrchol nám dáva maximum.
(ii) Je možné (a občas nevyhnutné) nájsť súradnice P, Q, R a S tak, že vyriešite
simultánne rovnice. Hodnotu C môžeme potom určiť náhradou súradníc pre každý
bod za objektívnu funkciu C = 5X + 3Y. Potom určíme, ktorý vrchol nám dáva
maximálny Podiel režijných nákladov. Táto metóda sa neodporúča, keďže je príliš
jednoduché spraviť pri nej chybu a dosť zdĺhavá. Metódu (rohový bod) vidíte dolu:
Súradnice P: Y = 600, X = 0, Podiel režijných nákladov = 3 x 600 = £1 800
Q: 3X + 3Y = 2100 (1)
6X + 9Y = 5400 (2)
vynásobte (1) x 2
6X + 6Y = 4200 (3)
odčítajte (3) od (2)
=> 3Y = 1200
Y = 400
X = 300
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=> Podiel režijných nákladov = 5(300) + 3(400) = £2700
R: 3X + 3Y = 2100 (1)
12X + 6Y = 7200 (2)
vynásobte (1) krát 2
=> 6X + 6Y = 4200 (3)
odčítajte (3) od (2)
6X = 3000
X6 = 500
Y6 = 200
=> Podiel režijných nákladov = 5(500) + 3(200) = £3 100
S: X = 600, Y = 0, Podiel režijných nákladov = 5(600) = £3 000
Týmto podporíte záver, ktorý sme získali vyššie, t.j. že R je optimálne riešenie
produkujúce Podiel režijných nákladov £3 100.
(iii) Ak sa R určí izoziskovou metódou, nie je vždy jednoduché presne určiť
súradnice; ak si všimneme, že R je priesečníkom kriviek 3X + 3Y = 2 100 a 12X + 6Y
= 7 200 (pozri Obrázok 9.5.2 c)), môžeme tiež vyriešiť simultánne rovnice pre X a Y
(ako v poznámke ii vyššie). Je to užitočná kontrola hodnoty X a Y, ktorá sa určuje
grafickou metódou.
(iv) Všimnete si, že bod R sa nachádza na priesečníku kriviek obmedzenia pre
mechanické a montážne oddelenie. To znamená, že tieto oddelenia fungujú
s plnou kapacitou. Elektrické oddelenie však má kapacitu navyše. Pri výrobnej úrovni
200 z Y a 500 z X, to znamená 6 x 500 + 9 x 200 = 4 800 minút v elektrickom
oddelení; a teda 5 400 – 4 800 = 600 minút = 10 hodín je stále k dispozícii v
elektrickom oddelení.
(v) Graf nám pomáha pri výpočte prijateľných nákladov u vzácnych faktorov. Tieto
alternatívne náklady sú často opisované ako tieňové ceny, pretože predstavujú
hodnotu dostupnosti jednotky navyše u faktora, ktorý bol predtým vzácny. Napríklad,
(iv) vyššie došlo k záveru, že je to mechanické a montážne oddelenie, ktoré nemá
voľnú kapacitu, ale Podiel režijných nákladov je možné zvýšiť, ak by bola k dispozícii
kapacita navyše v jednom alebo vo viacerých oddeleniach (t.j. bude možné
v grafickom poňatí identifikovať optimálny bod, ktorý sa nachádza na objektívnej
funkcii ďalej od pôvodnej). Takže, v tomto prípade máme za to, že bude možné
dosiahnuť využitie hodiny navyše v mechanickom oddelení. To by rovnicu pozmenilo
v optimálnom bode na:
12X + 6Y - 7,260 (Mechanické: do 60 minút)
3X + 3Y - 2,100 (Montáž: nezmenená).
Dá sa to riešiť buď graficky (prekreslením funkciu mechanického oddelenia) alebo
algebraicky:
12X + 6Y = 7 260 (1)
3X + 3Y = 2 100 (2)
vynásobte (1) x 2:
6X + 6Y = 4 200 (3)
odčítajte (3) od (1)
6X = 3 060
X = 510
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Y = 190
to znamená, ak X zväčšíme o 10 jednotiek a Y znížime o 10 jednotiek pri novom
optime. Z toho vyplýva upravený Podiel režijných nákladov 5(510) + 3(190) = £3
120, zvýšenie o £20 za ďalších 60 minút, alebo £20 za hodinu. Toto číslo
predstavuje tieňovú cenu času v mechanickom oddelení, t.j. za akúkoľvek hodinu
času navyše v mechanickom oddelení, pri optimálnom rozmiestnení (ako vyššie),
Podiel režijných nákladov vzrastie o £20 pokiaľ nevzniknú prírastkové náklady
s hodinou navyše.
Táto posledná situácia je nepravdepodobná v praxi, keďže náklady na vzácne zdroje
sú v praxi vyššie ako sú bežné náklady na jednotku. Napríklad, pracovné hodiny
navyše v porovnaní s bežným maximom budú pravdepodobne stáť viac za hodinu
kvôli platbe, povedzme prémií za nadčasy alebo vyšších hodinových sadzieb
dočasnému personálu z agentúry.
Nakoniec, pred rozhodnutím, či čerpať výhody z možných jednotiek navyše, ktoré sú
k dispozícii z vyššie uvedeného vzácneho zdroja, je nevyhnutné porovnať Podiel
režijných nákladov navyše, ktorý by bolo možné vyťažiť (tieňová cena)
s prírastkovými nákladmi. Takže, vo vyššie uvedenom príklade, ak by boli
prírastkové náklady na hodinu navyše v mechanickom oddelení £30 za hodinu
(povedzme náklady na prenájom ďalšieho stroja), nestálo by prevádzkovanie za to,
keďže by bola tieňová cena zdroja vo výške £20 za hodinu, čím by sa znížil celkový
Podiel režijných nákladov.
Teraz skúste príklad 9.5.2 b) sami. Vyplňte predtým, ako sa pozriete na spätnú
väzbu.
Príklad 9.5.2 b)
Oddelenie ľudských zdrojov regionálnej samosprávy sa špecializuje na poskytovanie
kurzov finančného manažmentu a poradenstva pre verejnú službu.
Školiace kurzy sa konajú vo vlastnom školiacom stredisku. Je tu miesto pre tri kurzy,
ktoré môžu prebiehať súčasne v priebehu 50 týždňov v roku, kedy je centrum
otvorené. Nefunguje počas víkendov.
Poradenstvo sa vykonáva v priestoroch klienta. Zamestnaných je šesť
profesionálnych členov, ktorí môžu zabezpečovať školiace kurzy alebo poradenstvo.
Samospráva nie je v súčasnosti pripravená prijať nových školiteľov. Po odpočítaní
času na riadenie, dovolenku a iné záväzky voči samospráve sa odhaduje, že každý
z nich má 150 pracovných dní k dispozícii ročne na školiace kurzy a poradenstvo.
Napriek mnohým propagačným aktivitám, nebolo dosiaľ možné predať viac ako 600
dní poradenstva ročne a neočakáva sa, že sa to zmení v nadchádzajúcom roku.
Všetky druhy prác vyžadujú značnú podporu administratívnych a výskumných
pracovníkov. V priemere každý predaný deň poradenskej práce vyžaduje dva dni
vkladu zo strany podporného personálu, pričom každý deň školenia vyžaduje jeden
deň prípravy. Samosprávy v súčasnosti zamestnáva sedem ľudí, ktorí vykonávajú
túto prácu, pričom každý má približne 40 týždňov ročne k dispozícii. Pri príprave
plánu aktivít na nadchádzajúci rok sa ziskovosť dvoch produktov vypočítala ako
podiel režijných nákladov vo výške £150 za deň tréningového kurzu a £200 za deň
poradenskej práce. Fixné náklady na nadchádzajúci rok sú odhadované na £155
000.
Požiadavka: Formulujte vyššie uvedené ako problém lineárneho programovania.
Spätná väzba
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Mali by ste dostať nasledovné obmedzenia:
C + T - 900 (dni profesionálneho personálu)
T - 750 (dni podľa učební)
C - 600 (poradenský trh)
2C + T - 1400 (dní podporného personálu)
C, T • 0
a objektívna funkcia by bola
Maximalizované: 200C + 150T
Teraz vyriešte problém graficky.
Váš graf by mal vytvoriť prijateľnú oblasť ohraničenú súradnicami (T = 750, C = 0),
(T = 750, C = 150), (T = 400, C = 500), (T = 200, C = 600) a (T = 0, C = 600).
Použitím či už rohovému bodu alebo nákresu 200C + 150T, ktorého príklad vidíte
s príspevkom vo výške = £60 000, vytvoríme optimálne riešenie C = 500, T = 400.
Týmto získame podiel režijných nákladov vo výške £160 000. Pri fixných nákladoch
£155,000 je tu malý prebytok £5,000.
Požiadavka
Zistite, či by mala firma zvážiť zamestnanie ďalších podporných členov personálu,
a ak áno, o koľko viac ako je súčasná sadzba by mala byť firma pripravená zaplatiť,
aby ich prilákala?
Spätná väzba
Keďže ide o záväzné obmedzenie, úrovne podporného personálu by mohli byť
užitočne zvýšené.
Aby sme dosiahli, že obmedzenie podporného personálu pretne bod N na grafe, je
potrebných 1 500 dní podporného personálu , t.j. 100 dní navyše alebo polovičný
úväzok.
Upravený podiel režijných nákladov v N je: 600 dní poradenstva @ £200 = £120 000
300 školiacich dní @ £150 = £ 45 000
Celkom = £165 000
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Obrázok 9.5.2e)
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To znamená nárast o £5 000 v celkovom Podielu režijných nákladov. Samospráva
by preto mala byť pripravená zaplatiť až o £5 000 viac ako sú jej súčasné sadzby za
pracovné dni dodatočného personálu, t.j. poplatok £50 za deň.
Alebo: Ak len jedna hodina navyše, potom 2C + T = 1 401
C + T = 900
Preto sa teraz krivky pretínajú v C = 501, T = 399
Kde Podiel režijných nákladov = (501 x £200) + (399 x £150) = £160 050, nárast o
£50.
‘Tieňová cena’ podporného personálu je preto £50 denne. Toto je poplatok, ktorý by
mala byť samospráva pripravená zaplatiť.
9.5.3 LINEÁRNE PROGRAMOVANIE – SIMPLEXOVÁ METÓDA
Tam, kde existujú viac ako dva varianty rozhodnutia, alebo produktov, ktoré súťažia
o vzácne zdroje, sa grafická metóda, ktorú ste si preštudovali stáva nepraktická.
Namiesto toho musíme použiť simplexovú metódu.
V praxi majú organizácie v rôznych odvetviach vysoko komplexné, sofistikované
spôsoby rozmiestnenia vzácnych zdrojov, ktoré využívajú simplexovú metódu so
stovkami neznámych a obmedzení. Simplexová metóda nie je matematicky
komplexná, ale zahŕňa zdĺhavý proces, ktorý progresívne hodnotí prijateľné riešenia
(tak, ako je to definované interakciou obmedzení) až pokým sa nedosiahne
optimálna kombinácia produktov maximalizujúca zisk. Sú však softvérové balíky,
ktoré dokážu zvládať komplexnosť obsiahnutej algebry; táto komplexnosť narastá
s väčším počtom výrobkov a obmedzení. Využitie počítača mení povahu problému
od takého, ktorý zahŕňa zdĺhavé opakujúce sa výpočty až po taký, v ktorom má
úloha finančný manažér dva kľúčové aspekty:
– formulácia problému, a
– interpretácia výsledkov.
To znamená, že nepotrebujete vedieť, ako vykonávať zdĺhavé podrobné výpočty,
ktoré obsahujú simplexový model.
S použitím príkladu 9.5.3 a) dolu vysvetľujeme simplexovú metódu so zameraním
len na formuláciu problému a interpretáciu výsledkov.
Príklad 9.5.3 a)
Organizácia vyrába tri výrobky A, B a C. Informácie o podiele režijných nákladov na
jednotku sú nasledovné:
A(£)
B(£)
C(£)
5000
7000
6000
Tri oddelenia sa využívajú na výrobu všetkých výrobkov. Čas strávený v každom
z nich a dostupná kapacita v ďalšom mesiaci by bola nasledovná:
Odd. X

Odd. Y

Odd. Z

A

10 hodín

3 dni

2 dni

B

2 hodín

13 dni

3 dni

C

1 hodín

4 dni

12 dni
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Čiastka k dispozícii

100 hodín

150 dni

120 dni

Prvý stupeň, formulácia modelu, zahŕňa, ako v predchádzajúcom grafickom modeli,
identifikáciu nerovnomernosti /obmedzení a objektívnej funkcie:
Objektívna funkcia: Maximalizácia:
5000A + 7000B + 6000C
Obmedzenia:
10A + 2B+ C ≤ 100 (Odd. X)
3A + 13B + 4C ≤ 150 (Odd. Y)
A + 3B + 12C - 1≤20 (Odd. Z)
A, B, C >0
Druhý stupeň zahŕňa prevod každej nerovnomernosti do rovnice pomocou pridania
‘nečinnej’ premennej do každého obmedzenia nasledovne:
10A + 2B+ C + Sx = 100
3A + 13B + 4C +Sy = 150
2A + 3B + 12C + Sz = 120
Sx, Sy a Sz sú nečinné premenné. Predstavujú voľnú kapacitu v obmedzeniach
a budú sa rovnať nule, ak je zdroj označený ako vzácny v nadchádzajúcom
simplexovom modeli. Sú to v skutočnosti ‘imaginárne’ výrobky a pri výslednom
optime využijú nevyužitý zdroj (‘nečinný’).
Konečné štádium vo formulácii problému je vytvoriť simplexový obraz (alebo matricu)
tým, že vytvoríte objektívnu funkciu a obmedzenia nasledovným spôsobom:
Nečinná premenná
A
B
C
Sx = 100
-10
-2
-1
Sy = 150
-3
-13
-4
Sz = 120
-2
-3
-12
Cont. = 0
+5000
+7000
+6000
Spôsob, akým získať obraz je zreorganizovať rovnice obmedzení obsahujúce
nečinné premenné, aby boli všetky hodnoty, okrem nečinných premenných, na
pravej strane.
Napríklad rovnica oddelenia X 10A + 2B + C + Sx = 100 sa upraví tak, že sa všetky
hodnoty posunú, okrem nečinnej premennej doprava, pričom máme na pamäti, že
keď sa premenná posúva na druhú stranu znamienka rovnosti, mení sa znamienko
(t.j. kladné sa mení na záporné a naopak). Takže rovnica bude potom Sx = 100 -10A
- 2B - C
Týmto spôsobom sa utvorí prvý riadok počiatočného obrazu. Ďalšie dva riadky
vytvoríme opakovaním procesu s dvoma ďalšími rovnicami.
Spodný riadok
jednoducho predstavuje objektívnu funkciu a ukazuje hodnotu Podielu režijných
nákladov.
Počiatočný obraz predstavuje prijateľné (ale nie veľmi lákavé) riešenie problému,
najmä také, kde nedochádza k žiadnej výrobe a všetky zdroje sa prideľujú nečinným
premenným. Prvý stĺpec obrazu naznačuje, ako boli využité zdroje: napríklad Sx =
100 naznačuje, že všetkých 100 jednotiek X sú nečinné. Keďže jediné premenné,
ktoré majú nejakú hodnotu, sú nečinné premenné, podiel režijných nákladov je £0,
ako vidíte naspodku prvého stĺpca.
Ďalšie stĺpce (A, B a C) sa týkajú tých premenných, ktoré majú hodnotu pod možným
maximom, v tomto prípade sú to tri výrobky, z ktorých ani jeden sa nevyrába. Čísla
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v stĺpcoch naznačujú, aký bude vplyv na relevantnú nečinnú premennú, ak sa
hodnota premenných v stĺpcoch zvýš o 1. Tak, napríklad, ak vyrobíme jednu
jednotku z A, hodnota Sx sa zníži o 10, pretože 10 hodín sa bude vyžadovať
v oddelení X, aby sa vyrobila jedna jednotka A. Čísla naspodku každého z troch
stĺpcov A, B a C naznačujú, o koľko bude zvýšený celkový podiel režijných nákladov,
ak sa vyrobí jedna jednotka z relevantného výrobku navyše. Skutočnosť, že tieto
čísla sú pozitívne naznačuje, že obraz nepredstavuje najoptimálnejšie riešenie; inými
slovami, celkový podiel režijných nákladov by sa mohol zvýšiť zmenou zdrojov
prideľovania.
Tento obraz predstavuje ten najhorší možný výstup, keďže vytvára podiel režijných
nákladov £0. Ďalší krok v simplexovej metóde je prešetrenie série zlepšených
riešení až kým sa nenájde také, ktoré nie je možné zlepšiť. Tento krok je tu
znázornený, pretože zahŕňa veľké množstvo opakovaných výpočtov (známych ako
iterácie) a realizoval by ho počítač. Nepotrebujete vedieť, ako by sa vykonával. (Ak
chcete vidieť podrobnosti výpočtu, môžete sa pozrieť na "Kvantitatívne techniky" od
T Lucey publikované DPP, alebo na akúkoľvek inú dobrú knihu o kvantitatívnych
technikách pre podnikanie.)
Konečný obraz na základe týchto iterácií, bude nasledovný:
Sx
Sy
Sy
A = 7,791
–0,105
+0,015
+0,004
B = 7,645
+0,020
–0,086
+0,027
C = 6,79
+0,012
+0,019
–0,090
Cont. = 133 210
–313
–413
–331
Hlavná časť vkladu zo strany finančného manažéra je interpretovať informácie
obsiahnuté v tomto končenom obraze.
Obraz predstavuje optimálne riešenie, keďže v spodnom radku nie sú žiadne
pozitívne hodnoty (okrem podielu režijných nákladov), čo znamená, že akýkoľvek
odklon od kombinácie výrobkov navrhovanej v tomto obraze, by znížil podiel
režijných nákladov.
Informácia, ktorá by sa mala z obrazu odvodiť je:
i) Optimálna kombinácia výrobkov
Na ľavej strane stĺpca ju vidíte ako 7,791 z A, 7,645 z B a 6,79 z C
v nadchádzajúcom mesiaci.
ii) Podiel režijných nákladov
Vidíme to naspodku ľavého stĺpca ako £133 210. Potvrdíme to vložením vyššie
odvodených výrobných úrovní do pôvodnej objektívnej funkcie.
5000 (7,791) + 7000 (7,645) + 6000 (6,79) = £133 210.
iii) Ktoré sú vzácne zdroje?
V tomto prípade sa v ľavom stĺpci neobjavujú žiadne vzácne zdroje, všetky zdroje sú
vzácne, t.j. všetky oddelenia budú plne využité na vyššie uvedených výrobných
úrovniach. Opäť, pre kontrolu môžete vložiť výrobné úrovne do troch pôvodných
obmedzení:
Odd. X: 10(7,791) + 2(7,645) + 1(6,79) = 100
Odd. Y: 3(7,791) + 13(7,645) + 4 (6,79) = 150
Odd. Z: 2(7,791) + 3(7,645) + 12(6,79) = 120
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Ak sa nečinná premenná objaví v ľavom stĺpci s väčšou hodnotou ako nula,
znamenalo by to nevyužitú kapacitu. To vidíte v príklade 6 dolu.
iv) Dopad variácií v dostupnosti vzácnych zdrojov. Vplyv zníženia dostupnosti
vzácnych zdrojov každého oddelenia na podiel režijných nákladov vidíte v každom
stĺpci:
– Napríklad, ak v oddelení X bude o jednu hodinu menej k dispozícii, možno
kvôli konkurenčnému alternatívnemu využitiu, optimálna reakcia by bola znížiť
A o 0,105 jednotiek a zvýšiť B a C o 0,02 jednotiek, respektíve 0,012
jednotiek. To by v poslednom riadku znížilo Podiel režijných nákladov o £313.
Napriek tomu, náklady na odklonenie 1 hodiny z oddelenia X do iného by
zahŕňali alternatívne náklady vo výške £313, alebo by to predstavovalo
tieňovú cenu jednej hodiny v oddelení X.
– Podobnú informáciu môžeme odvodiť zo stĺpcov Y a Z, ktoré vypovedajú
o vplyvoch zníženia zdrojov v každom z oddelení, ktoré sú k dispozícii pre A,
B a C a alternatívne náklady (£413 za deň v Y a £331 za deň v Z).
– Za predpokladu lineárnosti môžu byť všetky tieto informácie ‘obrátené’, ak
by sa objavila vyššia dostupnosť u X, Y alebo Z. Avšak, ak by sa o 1 hodinu
viac ponúklo v X, Podiel režijných nákladov by sa zvýšil o £313, ak by sa
vyrobilo 0,105 jednotky navyše z A a 0,02 jednotky menej z B, a 0,012
jednotky menej z C. Ak by sme to chceli hodnotiť, mali by sme si uvedomiť, že
znamienka v obraze by museli byť obrátené. V praxi pravdepodobne nebude
možné vyrobiť jednotky súčiastok. Napriek tomu obraz poskytuje základ pre
výpočet potenciálneho výsledku, ak sa zvýši alebo zníži dostupnosť vzácnych
zdrojov.
Príklad 9.5.3 b)
Predstavte si, napríklad, že by obraz hypotetického simplexového modelu bol
nasledovný:
S2
7/19
-1/19
5/19
-5/19
1/19

S3
10/19
4/19
-1/19
1/19
-4/19

S6
S1 = 220
0003.2/19
S4 = 260
-3/19
S5 = 180
-4/19
X = 1920
4/19
Y = 1140
3/19
Z = 380
0
0
-1000
C = 11080
-11/19
-13/19
-14/19
Vo vyššie uvedenom hypotetickom príklade je šesť obmedzení, a napriek tomu bolo
identifikovaných aj šesť nečinných premenných (S1 – S6). Tri z nich sa nachádzajú
v ľavom stĺpci spolu s troma výrobkami X, Y a Z.
Kľúčové prvky, ktoré by sme v tomto príklade mali identifikovať sú:
i) optimálna výroba je X = 1920, Y = 1140 a Z = 1140, s príspevkom £11 080;
ii) obmedzenia v podobe nečinných premenných S1, S4 a S5 nie sú vzácne; je tu
voľná kapacita naznačená hodnotou týchto nečinných premenných:
220 jednotiek pre S1, 260 jednotiek pre S4 a 180 jednotiek pre S5;
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iii) sú to obmedzenia nečinných premenných S2, S3 a S6, ktoré sú vzácne. Tieto
stĺpce vykazujú vplyv hraničného (za jednu jednotku) zníženia dostupnosti S1, S4,
S5 (nečinné zdroje) a tri výrobky a nakoniec podiel režijných nákladov. Alternatívne
náklady na S2, napríklad, je £11/19 (pribl. 58p na jednotku).
Napríklad, obraz nám hovorí o tom, že v prípade zníženia dostupnosti produktu X
v podobe S2 o jednu jednotku, by bolo optimálne zareagovať tak, že by sa znížila
výroba produktu X o 5/19 jednotky. Tým by sa uvoľnili dostatočné zdroje na nárast
produkcie výrobku Y o 1/19 jednotky. Zvýšilo by to tiež nevyužité (nečinné) množstvo
zdroja v podobe S1 o 7/19 jednotky a S5 o 5/19. Dostupnosť zdroja S4 by sa znížila
o 1/19 jednotky. Celkovo by firma stratila £11/19 (približne 58p) ako vidíte naspodku
stĺpca S2.
Po prípade, ak by mala byť zvýšená dostupnosť vzácnych zdrojov v podobe S2
o jednu jednotku, optimálna reakcia by bola opačná, ako je popísaná vyššie. To by
zahŕňalo zvýšenú výrobu produktu X o 5/19 jednotky a zníženie výroby Y o 1/19
jednotky. Celkový Podiel režijných nákladov by sa zvýšil o £11/19.
9.5.4 NEDOSTATKY LINEÁRNEHO PROGRAMOVANIA
Predpoklady lineárneho programovania sú podobné limitujúcim faktorom jedného
vzácneho zdroja. Predpoklady sú:
(a) Fixné náklady zostanú nezmenené bez ohľadu na výber kombinácie produktov.
(b) Variabilné náklady na jednotku a cena zostanú nezmenené.
(c) Dopyt a požiadavky na zdroje za produkt sú určite známe.
(d) Jednotky výstupov sú deliteľné a časti jednotiek sa môžu objaviť v optimálnom
riešení.
(e) Medzi dopytom po rôznych výrobkoch neexistuje vzájomná závislosť.
Ak sú predpoklady platné, lineárne programovanie môže byť v praxi veľmi užitočným
spôsobom, ale sú s ním spojené nasledovné problémy:
(i) Môže byť zložité vopred vedieť, ktorých zdrojov bude pravdepodobne málo
v zásobách a aká bude úroveň objemu nedostatku.
(ii) Manažment možno nerozhoduje o kombinácii produktov len na základe
maximalizácie zisku. Možno sa bude snažiť o uspokojivý zisk, ktorý spĺňa potreby
ostatných cieľov, ako je spokojnosť zákazníka, požiadavky toku produkčného
manažmentu, požiadavky zamestnancov, atď..
(iii) Táto simplexová metóda môže predstavovať zdĺhavú a namáhavú úlohu, ak sa
vykonáva manuálne, aj keď v praxi by sa použil počítačový program.
V praxi väčšina organizácií formálne neuplatňuje spôsoby lineárneho
programovania, aj jeho uplatnenie je známe v mnohých odvetviach využívajúcich hitech. Napriek tomu, zásady identifikácie využitia zdrojov na rôzne produkty a ich
prepojenie s celkovou dostupnosťou zdroja, aby sa dosiahlo čo najefektívnejšie
využitie zdrojov ako je personál, miesto, atď., sú zásadami, ktoré nájdete vo
všetkých organizáciách, najmä vo verejnom sektore.
orný a metodický prístup je základom.
9.6.1 NEFINANČNÉ FAKTORY V KRÁTKODOBOM ROZHODOVANÍ
V tejto štúdii sme sa až doteraz zameriavali na finančné faktory, ktoré sú relevantné
pre akékoľvek rozhodnutie. Sú známe ako kvantitatívne faktory a sú veľmi dôležité
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v rozhodovacom procese. Často sa však vyskytne mnoho nefinančných faktorov,
ktoré môžu tiež ovplyvniť konečné rozhodnutie. Nazývame ich kvalitatívnymi
faktormi. Môžu to byť:
(a) Faktory, ktoré môžeme hodnotiť v súvislosti s peniazmi, ale neboli takto
kvantifikované. Môže tomu tak byť kvôli:
(i) nedostatku času
(ii) nedostatku potrebných informácií
(iii) pochybnostiam o spoľahlivosti akéhokoľvek súvisiaceho odhadu.
(b) Faktory, ktoré nemajú vopred identifikovateľné nástroje určovania ich finančnej
hodnoty.
Tieto kvalitatívne faktory sú zvyčajne zvažované až po kvantitatívnej analýze. V praxi
dochádza často ku konfliktu medzi finančnými požiadavkami problému a dopadom
na kvalitu služieb, ako aj medzi relatívnym vážením a dôležitosťou kvantitatívnej
analýzy a kvalitatívnych faktorov. Rôzni ľudia z rôznych disciplín prikladajú
finančným a nefinančným faktorom rôznu váhu. Ak chceme predísť potenciálnemu
konfliktu, je dôležité, aby sa jasne prezentovali správy s finančnými radami a aby sa
zvážili všetky faktory. Tieto faktory sú relevantné pre organizácie, ktoré majú
nefinančné ciele alebo faktory ktoré obmedzujú ich schopnosť realizovať čisto
finančné ciele, ako sú environmentálne otázky. Táto situácia prevažuje vo verejnej
službe, ale do určitej miery je pri rôznych rozhodovaniach relevantná pre všetky
organizácie.
CVIČENIE 9.6.1
Porozmýšľajte nad menej závažným rozhodnutím, ktoré prijala v nedávnej minulosti
organizácia, ktorú poznáte, ako aj závažnejším rozhodnutím, o ktorom viete, že bolo
nedávno verejne ohlásené. Pre každé z nich uveďte, aké pravdepodobné faktory
(najmä nefinančné) sú/boli pre rozhodnutie relevantné.
Pripomienka
Menej závažným rozhodnutím môže byť výber dodávateľa na, povedzme
občerstvenie pre kanceláriu. V každom prípade je finančné kritérium – t.j.
najlacnejšie – dôležité, ale širšie súvislosti kvality služby, flexibilnosti dodávky,
promptnosti, spoľahlivosti, kontinuity atď. budú zvažované tiež. Niektorým
kvalitatívnym faktorom sa dokonca prikladala väčšia váha ako finančnému kritériu.
Veľmi dôležité verejné rozhodnutie ako na príklad reorganizácia nemocníc vyvolá
diskusiu o dôležitosti finančných kritérií, v ktorých ako faktor vystupujú úspory.
Napriek tomu sa pojem ‘celkového zlepšovania kvality zdravotných služieb’, vrátane
primárnej zdravotníckej starostlivosti veľmi často cituje. Na nižšej úrovni je možné
v rámci odporúčania o zatváraní zvážiť také faktory ako vek budovy, zariadenia,
vzdialenosť od okolitého obyvateľstva, dostupnosť prístupu dopravnými
prostriedkami; to sú všetko nefinančné kritériá.
9.6.2 NEFINANČNÉ FAKTORY
Nefinančné faktory sa budú nevyhnutne meniť podľa načasovania rozhodnutia
a okolností. Povaha zvažovaných možnosti (alebo možností) tiež ovplyvní rozsah
a význam nefinančných faktorov. Napriek tomu by zoznam nefinančných faktorov
mohol obsahovať:
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(a) Dopad na zákazníkov – mnoho rozhodnutí o výrobkoch alebo trhu sa budú týkať
zákazníkov, a to v súvislosti s lojálnosťou zákazníkov aj s budúcim dopytom. Dopad
na zákazníka bude obzvlášť dôležitý v rozhodnutiach ako:
(i) Nové výrobky
(ii) Prerušenie výrobku (pozri dolu)
(iii) Zmeny v kvalite výrobkov
(iv) Zmeny v dodávke
(v) Oceňovanie, vrátane zliav
(vi) Servisné poplatky po predaji
(vii) Propagácia
(viii) Nové trhy
Všimnite si, že mnohí zákazníci môžu považovať firmu za dodávateľa celého radu
výrobkov a prerušenie jedného alebo viacerých výrobkov by mohlo mať vplyv na
postoj zákazníka k celému radu výrobkov. Napríklad pekáreň môže zásobovať
potravinový supermarket celým radom výrobkov vrátane
chleba/rožkov/koláčov/croissantov/toriet na oslavy. Prerušenie jedného z výrobkov
celej rady by mohlo podnietiť supermarket, aby hľadal alternatívneho dodávateľa pre
celý rad výrobkov.
Napríklad v centre voľného času, ktoré patrí samospráve by uzavretie jednej aktivity
alebo jej čiastočné zrušenie, ako napríklad plaváreň, mohlo mať tiež negatívny
dopad na návštevnosť na iných aktivitách v komplexe a mohlo by tiež ohroziť
životnosť iných aktivít.
(b) Konkurencia – v konkurenčnom trhovom prostredí môže rozhodnutie jednej
firmy vyprovokovať reakciu zo strany konkurentov. To sa týka hlavne rozhodnutí
o cenách. Príkladom toho môžu byť ‘cenové vojny‘ a ‘cenové konflikty‘ medzi
potravinovými supermarketmi v posledných rokoch. Pri rozhodnutiach, ktoré
rozhodnutia s netýkajú cien, sú náklady na rozvoj nových výrobkov často vysoké, ale
mohli by do veľkej miery vylepšiť reputáciu firmy.
(c) Načasovanie rozhodnutia – pri rozhodovaní je načasovanie často veľmi
dôležité. Mnohé rozhodnutia o prijatí či odmietnutí zahŕňajú tri výbery nie dva,
nasledovne:
(i) prijať rozhodnutie teraz
(ii) odmietnuť rozhodnutie teraz
(iii) odložiť a prijať/odmietnuť neskôr
Odloženie rozhodnutia je veľmi bežnou praktikou a často sa uplatňuje za okolností,
ako je nedostatok informácií v súčasnosti, alebo súčasné fungovanie trhu na nízkej
úrovni aktivity.
Načasovanie bude zahŕňať aj zváženie toho, či bude rozhodnutie dočasné a, ak áno,
ako dlho bude pretrvávať alebo či bude stále. Mnoho firiem zavrelo fabriky počas
recesie na stálo, ale mnoho z nich zavrelo továrne len dočasne dúfajúc, že ich opäť
otvoria, ak/keď sa trh pozviecha (tento proces sa nazýva aj ‘uskladňovanie’). Ak
organizácia zníži ceny za určité obdobie, je potrebné rozhodnúť, ako dlho by malo
trvať zníženie cien alebo či malo ísť o dlhodobé zníženie, podľa dopadu na podiel na
trhu. Opäť, dôležitý je tu faktor času a tí, ktorí rozhodujú možno budú musieť zvážiť
riziko, ktoré súvisí s takýmto rozhodovaním.
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(d) Dodávatelia – mnoho rozhodnutí bude mať vplyv na dodávateľov a ak sú
negatívne prezentované, môžu vyústiť do dlhodobého dopadu na dobrú vôľu.
Rozhodnutia týkajúce sa úverových podmienok, kontroly kvality, zmien
v špecifikáciách, politiky zásob a mnohých iných, môžu mať za následok tlak na
dodávateľov. Mnohé malé firmy majú jedného (alebo niekoľko) hlavných zákazníkov
a rozhodnutia týchto hlavných zákazníkov môžu ovplyvniť konečnú platobnú
schopnosť menších podnikov.
(e) Zamestnanci – opäť mnohé rozhodnutia budú mať nevyhnutne vplyv na
zamestnancov či už priamy alebo nepriamy a môžu mať aj veľký vplyv na morálku
a budúcu spoluprácu zamestnancov.
To sa týka hlavne prípadov prebytku
pracovníkov, zmien v pracovných praktikách, dočasného alebo stáleho uzatvárania
fabrík, prepúšťania, zmeny lokality a podobných rozhodnutí. Mnohé iné rozhodnutia
by však mohli tiež ovplyvniť vzťahy so zamestnancami.
(f) Technické faktory – projekt môže vyzerať lákavo vo svojom náčrte, ale technici,
ktorí sa podieľajú na rozhodovaní, môžu mať výhrady týkajúce sa schopnosti
dosiahnuť stanovené ciele. Na druhej strane, technici môžu tiež nadhodnotiť svoju
schopnosť ‘zabezpečiť fungovanie’ alebo to môže prekročiť dohodnutý časový
rozsah. Známym príkladom toho môžu byť počítačové inštalácie v mnohých firmách,
ktoré mali ‘počiatočné problémy’. Táto fráza často skrýva úplný krach projektu.
(g) Kontrola manažmentu – niektoré rozhodnutia zahŕňajú aj vytvorenie či kúpu,
alebo rozhodnutie o tom, či by sa malo prevádzkovať oddelenie (tlač, počítače atď.)
interne alebo externe. Externí dodávatelia sú často lacnejší, ale nevyhnutne je s tým
spojené aj zníženie kontroly fungovania zo strany manažmentu ako aj flexibilnosť
a priorita zo strany interného oddelenia. To sa týka najmä mnohých verejných
organizácií a ich situácie, keď prevažuje využívanie subdodávateľov.
(h) Politické faktory – v súkromnom sektore sú tieto relevantnejšie pre väčšie firmy,
ktoré môžu pociťovať tlak zo strany vlády, ktoré by sa mohli snažiť ovplyvniť
investičné alebo neinvestičné rozhodnutie. To sa týka najmä firiem, ktoré sú
najväčšími investormi v tejto oblasti. Možnosť zmeny vlády a následné zmeny
v politike môžu byť tiež relevantné pre určité firmy. Politické faktory majú zrejme
značný vplyv na verejné organizácie všetkých typov. Verejné organizácie možno
musia konať v súlade s politikou ústrednej vlády, ako je udržiavanie nárastu cien na
určitej úrovni (zvyčajne inflácie), alebo musia poskytovať isté služby, aby sa
neporušili záväzky vo vyhlásení. Politické intervencie môžu byť na národnej alebo
miestnej úrovni, ale vo väčšine prípadov tieto rozhodnutia ovplyvňujú organizácie na
všetkých úrovniach, od strategických až po každodenné rozhodnutia o kúpe.
(i) Právne prekážky – samozrejme každá protiprávna aktivita by mala byť okamžite
zamietnutá, alebo môže sa stať, že za určitých okolností nastanú pochybnosti o tom,
či je akcia legálna alebo protiprávna. Takisto môžu vzniknúť pochybnosti
o presadzovaní zákona. Pozri (j) dolu v súvislosti s ‘Nedeľným predajom’, kde je
právny postoj jasný, ale nie vždy plne implementovaný.
(j) Morálne alebo etické prekážky – podniková etika je do veľkej miery ‘módnym
heslom’ posledných rokov a rozhodnutia môžu byť ovplyvnené morálnymi alebo
etickými ideami. Príkladom právnych a morálnych prekážok by mohol byť nedeľný
predaj, pri ktorom sa právne a morálne prekážky v priebehu posledných rokov
pomaly a rovnomerne ‘uvoľňovali’.
(k) Stratégia – krátkodobé priaznivé rozhodnutie môže byť zamietnuté, pretože
nezapadá do dlhodobého strategického smerovania organizácie.
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CVIČENIE 9.6.2
Porozmýšľajte nad rozhodnutiami Vašej organizácie v posledných rokoch. Vytvorte
zoznam nefinančných faktorov, ktoré ste zvažovali pri rozhodovaní (ak neviete nič
o rozhodnutiach Vašej organizácie, aplikujte to na najpodstatnejšie osobné
rozhodnutie).
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Pripomienka
Odpovede môžu zahŕňať:
Verejná organizácia – rozhodnutie uzavrieť určité miesto a centralizovať služby na
inom mieste. Faktory by zahŕňali dopad na verejnosť (zákazníkov), miestny politický
dopad, dopad na zamestnancov, načasovanie, právne a morálne otázky.
Komerčná organizácia – program prepúšťania. Faktory by mohli zahŕňať dopad na
zákazníkov, zamestnancov (tých, ktorí by mali byť prepustení a morálny dopad na
zostávajúcich zamestnancov), verejnú mienku, reakciu konkurencie, strategický
dopad atď.
Osobné – povedzme kúpa domu. Kvalita domu, lokality, miestnej vybavenosti
a výhodnosti polohy ako je blízkosť školy, železničnej stanice a parkov, iných
dopravných stratégií (vhodných pre rast počtu rodín) atď.
9.6.3 NEFINANČNÉ CIELE
Obchodný a verejný sektor môžu zdôrazňovať rôzne ciele ako hlavný zmysel svojej
existencie. Zakiaľ čo komerčné organizácie môžu zdôrazňovať finančné ciele
(zisk/návratnosť/dividendy a rast kurzu akcií) majú aj tieto celý rad nefinančných
cieľov alebo prekážok, z ktorých niektoré pokrývajú nasledovné oblasti:
(a) miestna (alebo národná) komunita
(b) spokojnosť a výber zákazníkov
(c) školenie a rozvoj personálu
(d) platy a sociálne zabezpečenie personálu
(e) otázky životného prostredia
(f) lojálnosť dodávateľa
(g) lepšia reputácia/imidž.
Vo verejných organizáciách môžu nefinančné ciele prevažovať a financie môžu byť
považované skôr za prekážku ako za cieľ. Verejné organizácie majú odlišné
nefinančné ciele podľa svojej povahy. Nefinančné ciele štátnej nemocnice by mohli
zahŕňať nasledovné:
(a) Väčšina služieb bola poskytovaná zdarma v mieste realizácie, t.j. neustála
závislosť od financovania z daní.
(b) Propagácia zdravia v protiklade k sústredeniu sa na poskytovanie zdravotníckej
pomoci.
(c) Zainteresovanie vlády na národnej a miestnej úrovni ako aj súkromného sektoru.
(d) Zníženie čakacej doby a redukcia zoznamov čakajúcich.
(e) Udržiavanie kroku s technologickým pokrokom.
(f) Lepšia komunikácia s pacientmi.
(g) Efektívne a účinné využitie zdrojov.
(h) Spravodlivá alokácia zdrojov medzi rôznymi časťami krajiny.
(i)
Zvýšenie úrovne konkurencie.
(ii)
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9.6.4 INÉ KVALITATÍVNE FAKTORY
Faktory v tejto časti nie sú priamo finančné, ale majú istý vzťah ku financiám. Už
predtým sme diskutovali o faktoroch, ktoré môžeme kvantifikovať, ale neboli takto
vypočítané z rôznych dôvodov. Takéto faktory by mohli zahŕňať:
(i) Dostupnosť fondov – príležitosť môže byť priaznivá, ale možno bude potrebná
hotovosť na implementáciu, čo sa týka kúpy vybavenia a/alebo akéhokoľvek nárastu
pracovného kapitálu. Ak sú k dispozícii fondy, alternatívne náklady na takéto fondy
musia byť započítané tiež. Ak nie sú k dispozícii fondy, môže byť nevyhnutná
pôžička a to je opäť ďalší faktor.
(ii) Infláciu – to zvyčajne nie je hlavným problémom pri krátkodobom rozhodovaní,
pokiaľ nie je inflácia na relatívne vysokej úrovni. Napriek tomu, dopad inflácie na
rozhodovanie je potrebné zvážiť hlavne, ak je príjem fixný (ako v dohode na pevnú
cenu), ale náklady sú predmetom inflácie.
(iii) Nekvantifikované náklady alternatívnych príležitostí – v praxi a v otázkach na
skúškach sú všetky známe náklady alternatívnych príležitostí zvažované vo
finančnej analýze rozhodnutia. Alternatívy však často nemusia byť zjavné v čase
rozhodovania, ale rozhodnutie môže obmedziť alebo eliminovať následné
alternatívy.
CVIČENIE 9.6.4
Vystrihnite si z tlače článok o dôležitom rozhodnutí z nedávnej minulosti, ktoré prijala
firma alebo verejná organizácia. Pokúste sa vytvoriť zoznam nefinančných faktorov
relevantných pre toto rozhodnutie.
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Pripomienka
Výstrižky z novín by mohli zahŕňať nasledovné:
(i) Rozhodnutie o platbách vo verejnom sektore
(ii) Návrh na prevzatie spoločnosti
(iii) Uzavretie fabriky
(iv) Uzavretie nemocnice
(v) Oznámenie o prepúšťaní
(vi) Rozhodnutie o cenách
(viii) Iné relevantné rozhodnutia
OTESTUJTE SA
1. Zodpovedajte nasledovné otázky a potom si skontrolujte odpovede s textom.
(a) Uveďte možné vzácne zdroje/limitujúce faktory.
(9.2.1)
(b) Ako funguje technika klasifikácie podielu režijných nákladov u jediného vzácneho
zdroja?
(9.2.2)
(c) Uveďte dve techniky lineárneho programovania.
(9.3.1)
(d) Aké je obmedzenie v grafickej technike?
(9.3.2)
(e) Kedy sa dá využiť simplexová technika?
(9.3.3)
(f) Navrhnite dva problémy spojené s lineárnym programovaním
(9.3.4)
(g) Uveďte päť nefinančných faktorov v rozhodovaní.
(9.5.2)
(h) Uveďte štyri rozhodnutia, v ktorých môže byť vplyv na zákazníkov kľúčový.
(9.5.2)
(i) Uveďte tri rozhodnutia, v ktorých môže byť vplyv na zamestnancov kľúčový.
(9.5.2)
(j) Prečo by mohla byť dostupnosť zdrojov relevantná pre rozhodovanie?
(9.5.2)
PRAKTICKÉ OTÁZKY
2. Firma na výrobu elektroniky vyrába tri druhy elektronických súčiastok, ktoré sa
predávajú iným firmám a organizáciám a tie ich zakomponujú do hotových výrobkov.
Nákladová štruktúra každého typu je nasledovná:
Super
Základná
De Luxe
H150

H160

H170

£

£

£

6,00

8,00

10,00

Jednicový materiál:
L109 pri £2 za kilo
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Iný materiál

1,00

1,50

1,80

12,50

15,00

20,00

1,50

6,00

9,00

Priame náklady

21,00

30,50

40,80

Obchodná cena

30,00

41,50

55,00

Priama práca
Oprava pri £5 za hodinu
Iné pri £4 za hodinu

Marketingové oddelenie predpovedalo maximálny odbyt na nasledujúci mesiac
nasledovne:
Jednotky
H150
600
H160
400
H170
300
Sú obavy, že môžu byť obmedzené zdroje materiálu L109 na 4 000 kilogramov a že
priame strojové pracovné hodiny dosiahnu len počet 3 000 hodín.
Vašou úlohou je:
(a) Vypočítať najziskovejší výrobný rozvrh, ak bude existovať limitujúci faktor:
(i) 4 000 kilogramov výrobku L109
ALEBO (ii) 3 000 strojových pracovných hodín.
(b) Vypočítajte podiel režijných nákladov pri (a) (i) a (ii) vyššie.
3. Výrobná jednotka samosprávy na opravu okien vyrába dva výrobky, K69 a L60,
ktoré sa predávajú za £68, respektíve £96. Náklady sú:
L60
K69
£

£

18,00

24,00

7,00

10,00

10,00

17,50

8,00

14,00

4 000 jednotiek

2 500 jednotiek

Jednicový materiál:
N12 pri £6 za kg
Iný materiál
Práva pri £5 za hodinu
Variabilná réžia
Periodická požiadavka

(a) Vypracujte optimálny výrobný plán, ak by bol materiál N12 obmedzený na 18
000 kg v určitom období.
(b) Vypracujte optimálny výrobný plán, ak by bola práca obmedzená na 12 000
hodín.
(c) Uviedli by ste v odpovedi (a) zmenu, ak by dopyt zákazníkov naznačoval, že
minimálna úroveň výroby v akomkoľvek období bola 3 000 jednotiek z výrobku K69
a 1 800 jednotiek z výrobku L60? Uveďte vaše výsledky.
4. Okresná rada v Hackworth prevádzkuje továreň na recykláciu, ktorá vyrába 2
výrobky na odbyt, Sludge a Gunge. Kvôli problémom v oblasti životného prostredia
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s výrobkom Gunge má manažment politiku zabezpečujúcu, aby výroba produktu
Sludge vždy najmenej trikrát prevyšovala výrobu produktu Gunge. Manažment
v súčasnosti zvažuje výrobné plány na nasledujúci mesiac. Manažment bude musieť
zvážiť, že už podpísal zmluvu za Sludge v hodnote 270 ton táto sa bude musieť plniť
v priebehu nasledujúceho mesiaca.
Skúsenosti z minulosti dokazujú, že každá tona výrobku Sludge vyžaduje 11/2
pracovných hodín a každá tona výrobku Gunge vyžaduje 5 hodín. Napriek tomu,
manažment bude mať k dispozícii len 750 hodín, ak sa nebude v tomto čase
pracovať na nadčasy. Ak by sa nadčasy využili, priniesli by prémie v hodnote £3,00
za hodinu. V súvislosti so zásobami materiálu potrebného na recykláciu potrebných
materiálu sa neočakávajú.
Nakoniec, každý výrobok vyžaduje rámci recykláciu plyn, ktorého zásoby sú
obmedzené na 72 000 kilojoulov mesačne. Každá tona výrobku Gunge využíva 150
kilojoulov a každá tona výrobku Sludge vyžaduje 200 kilojoulov. Nie sú žiadne
vyhliadky, že by sa v krátkej dobe zvýšilo jeho množstvo k dispozícii.
Gunge

Sludge

£ za tonu

£ za tonu

110

75

Práca

10

25

Materiál

50

5

Plyn

10

20

Fixné náklady

17

12

Zisk

23

13

Cena
Variabilné náklady

Vašou úlohou je navrhnúť správu pre manažment, v ktorej:
(a) Odporučte optimálny výrobný plán, v ktorom jasne stanovíte dopad rôznych
obmedzení. (Mali by ste predpokladať, že nebudú žiadne nadčasy).
(b) Zistite, či by sa mala zvážiť práca nadčas. Ak je to vhodné,
mali byť jasne stanoviť počet nadčasových hodín, ktorý je potrebné odpracovať
a výsledné zlepšenie v ziskovosti.
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ODPOVEDE NA PRAKTICKÉ OTÁZKY
1. Prekontrolujte si svoje odpovede s nasledujúcim textom.
2. Croyden Limited
(a) (i)
Základné

De luxe

H150

H160

H170

Jednotkový podiel režijných
nákladov

£9,00

£11,00

£14,20

Jednotka limitujúceho faktoru
kila L109

3

4

5

Podiel režijných nákladov na
kilo L109

£3,00

£2,75

£2,84

1

3

2

Klasifikácia

Super

(ii)
Jednotkový podiel režijných
nákladov
Strojové pracovné hodiny
Podiel režijných nákladov za jednu
strojovú pracovnú hodinu
Klasifikácia

Základné

De luxe

Super

£9,00

£11,00

£14,20

2,5

3

4

£3,60

£3,67

£3,55

2

1

3

(b) (i)
Výroba L109

Kg/ £ Podiel
režijných
nákladov

Jednotky
H150

600

1 800 5 400

H170

300

1 500 4 260

H160 (zostatok)

175

700 1 925
4 000 11 585

(ii)
Hodiny £
Jednotky
H160

400

1 200

4 400

H150

600

1 500

5 400
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H170 (Zostatok)

75

300

1 065

3 000

£10 865

3,
K69

L60

£

£

Podiel režijných nákladov
na jednotku

25

30,50

Podiel režijných nákladov
za kg N12

8,33

7,625

Podiel režijných nákladov
za pracovnú hodinu

12,50

8,71

Klasifikácia materiálu

1

2

Klasifikácia práce

1

2

(a)
Výroba

Jednotky

Kg

Podiel režijných
nákladov (£)

K69

4 000

12 000

100 000

L60 (zostatok)

1 500

6 000

45 750

18 000

145 750

Jednotky

Hodiny

Podiel režijných
nákladov (£)

K69

4 000

8 000

100 000

L60 (zostatok)

1 412

4 000

34 831

12 000

134 831

(b)
Výroba

(c)
Kg

£

K69 (minimum)

3 000

9 000

75 000

L60 (minimum)

1 800

7 200

54 900

Výroba

16 200
K69 (zostatok)

600

1 800

15 000

18 000

144 900

Táto výroba sa zmení na 3 600 typu K69 a 1 800 typu L60.
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Kapitola 10
Plánovanie nákladov: príprava rozpočtu

10.1 ÚVOD
Nasledujúce tri kapitoly sa zaoberajú oblasťou s názvom Plánovanie a kontrola
nákladov. V rámci tejto kapitoly sa budete učiť o účeloch a príprave rozpočtov. V
kapitole 11 a 12 sa pozrieme na rôzne spôsoby kontroly nákladov a na spôsob, ako
môže podávanie správ o rozpočte viesť k vytvoreniu systémov riadenia výkonu.
Tieto tri kapitoly môžeme zvažovať jednotlivo bez súvislostí s ostatnými modulmi
v tomto texte.
10.2 CIELE
Táto kapitola sa zameriava na dve širšie oblasti štúdia: teóriu prípravy rozpočtu a jej
praktické uplatnenie.
Keď dokončíte tento modul, mal by ste byť schopní:
• definovať rozpočet;
• vysvetliť zmysel rozpočtov a prínosy ich využitia;
• vysvetliť rozpočtové centrá a rozpočtové obdobia;
• popísať základné problémy pri príprave rozpočtu a jeho kontrole.
Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste dostatočne porozumeli teórii spracovania
rozpočtu. Keď tieto ciele dosiahnete, tento modul rozvinie vaše štúdium do takej
miery, že budete schopní tieto vedomosti aplikovať v praxi. Keď skončíte kapitolu10,
budete schopní:
• vypracovať zoznam a popísať kroky procesu prípravy rozpočtu;
• vysvetliť zloženie rozpočtového výboru a hlavných funkcií tohto výboru;
• popísať potrebné informácie v príručke k rozpočtu;
• vysvetliť význam hlavných rozpočtových faktorov;
• popísať bežné čiastkové rozpočty,.
• pripraviť čiastkové rozpočty pre hlavné oddelenia;
• vysvetliť prípravu podnikového rozpočtu;
• popísať rozdiel medzi fixnými a flexibilnými rozpočtami a vypracovať flexibilný
rozpočet,
• popísať rozpočet kapitálových výdavkov a spôsob ako zapadá do prípravy
rozpočtu.
• definovať rozpočet hotovosti, vysvetliť jeho ciele a vypracovať rozpočet
hotovosti
• popísať rozdiely medzi ziskom a stratou a hotovostným tokom;
10.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Štúdium tejto kapitoly vám zaberie asi tri hodiny. Túto kapitola, spolu s kapitolou 11,
je možné preštudovať do veľkej miery nezávisle. Predtým, než preštudujete časť
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o flexibilných rozpočtoch, budete potrebovať vedomosti o správaní sa nákladov
a definície fixných, variabilných a zmiešaných – polovariabilných nákladov. Možno
sa budete chcieť zamyslieť aj nad svojimi vedomosťami o finančnom účtovníctve,
keď začnete študovať časť o hotovostných rozpočtoch, keďže niektoré koncepcie,
s ktorými sa tam stretnete, pochádzajú z tejto oblasti.
Na štúdium tejto časti nepotrebujete žiadne dodatočné materiály okrem pera,
papieru a kalkulačky. Keďže rozpočtovanie je znakom z osobného života ako aj zo
života podnikového, možno zistíte podobnosť medzi niektorými otázkami z vašej
skúsenosti a určitými témami v tejto časti.
10.4 ÚČEL A PROBLÉMY ROZPOČTU
10.4.1 DEFINÍCIE ROZPOČTU
Rozpočtovanie je oblasť účtovníctva, v ktorej je mnoho názorov na implementáciu,
ale existujú určité odsúhlasené zásady. Rozpočty boli definované rôznym spôsobom
ako napríklad:
Plán kvantifikovaný v peňažnom vyjadrení, vypracovaný a schválený pred
definovaným obdobím, zvyčajne s uvedením plánovaného dosiahnutého príjmu
a/alebo výdavkov, ktoré vzniknú v tomto období a kapitál, ktorý je potrebný na
dosiahnutie daného cieľa.
Vyhlásenie o tom, čo sa očakáva, plánuje alebo predpovedá v rámci uvedeného
obdobia.
Obchodný plán vo finančnom vyjadrení.
Všetky tieto definície sú platné. Všimnite si, že každá obsahuje aspekty plánovania
ako aj finančné aspekty.
10.4.2 ÚČEL ROZPOČTU
Príprava rozpočtu má niekoľko účelov (alebo prínosov) a hlavné prínosy sa odlišujú
od organizácie k organizácii.. Bežne zahŕňajú:(a) Plánovanie: Rozpočtovanie je formálny rámec plánovania okolností v organizácii
a, ak je to možné, pre predpovedanie problémov a riešenie v počiatočnom štádiu.
Manažment organizácie je nútený plánovať vopred namiesto riešenia situácie na
poslednú chvíľu. Rozpočtovanie zapadá do plánovacej štruktúry – je to strednodobé
plánovanie a dopĺňa dlhodobé podnikové/strategické plánovanie a krátkodobé
plánovanie ako sú mesačné výrobné programy.
(b) Koordinácia: Aktivity rôznych oddelení organizácie zapadajú do jedného plánu,
čím umožňujú manažérom zistiť, ako jednotlivé aktivity zapadajú do celkových aktivít
organizácie. (Pozrite sa aj na modul 1 Štruktúra štvorlístka, ktorý zdôrazňuje
prepojenie rôznych oddelení v organizácii).
(c) Kontrola: Proces vytvárania rozpočtu zvyčajne zahŕňa systém, na základe
ktorého sa periodicky (často mesačne), reálne výsledky za určité obdobie
porovnávajú s rozpočtom. Nápravné opatrenia sa realizujú v prípade odchýlky od
rozpočtu. Aspekt kontroly je súčasťou modulov 11 a 12.
(d) Komunikácia: Príprava rozpočtu vyžaduje komunikáciu medzi top
manažmentom a nižšími úrovňami manažmentu a tiež medzi rovnakými úrovňami
manažmentu v rôznych funkciách. Týmto spôsobom majú rozpočty možnosť vylepšiť
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komunikačný proces a tiež dať každému funkčnému manažérovi na vedomie, aké
problémy a obmedzenia majú iné oddelenia.
(e) Motivácia: Lepšia komunikácia a zainteresovanie zamestnancov a manažérov
v procese tvorby rozpočtu pravdepodobne zlepší motiváciu. Dosiahnutie cieľov tiež
pravdepodobne motivuje (známy teoretik v oblasti manažmentu, Herzberg, zahrnul
dosiahnutie cieľov ako hlavný motivačný faktor).
(f) Udeľovanie právomoci a delegovanie: Schválenie rozpočtu oprávňuje
odsúhlasenú politiku. Zodpovednosť za implementáciu politiky je delegovaná
jednotlivým manažérom, keď prijmú rozpočet. Tento postup je v súlade s tým, čo
sme študovali v časti Účtovanie na základe zodpovednosti, v kapitole 2.
Toto je teoretický prínos/účel rozpočtov. V praxi môžu byť niektoré účely v rozpore.
Napríklad, systém kontroly je často v rozpore s motiváciou, keďže manažéri môžu
vidieť aspekt kontroly ako hrozbu.
CVIČENIE 10.4.2
Porozmýšľajte o posledných rozpočtoch, do ktorých ste zahŕňali osobný rozpočet
a rozpočet organizácie (klub alebo spoločenský klub, ak nemáte aktuálne informácie
o organizáciách podnikateľského/verejného sektoru). Aký bol hlavný účel každého z
rozpočtov? Dosiahli sa alebo, ak sú stále aktuálne, dosiahnu sa pravdepodobne?
10.4.3 ROZPOČTOVÉ CENTRÁ A ROZPOČTOVÉ OBDOBIA
Rozpočtové centrum je časť organizácie, ktorá je jasne definovaná ako oddelenie
kontroly rozpočtu. Každá funkcia v organizácii sa rozdelí do adekvátnych
rozpočtových centier zodpovedným manažérom. Zvyčajne je to manažér
rozpočtového centra, ktorý je zainteresovaný do prípravy a odsúhlasenia rozpočtu
a ktorý dostáva aj periodické kontrolné správy. Preto v malých organizáciách môže
byť rozpočet personálneho oddelenia rozdelený do pod-divízií ako:Rozpočtové centrum
Zodpovedný manažér
Rozpočet oddelenia
A. Jones (Manažér oddelenia)
Nábor personálu
N. Lomant (Vedúc náboru)
Školenie a rozvoj
A. Boot (Manažér školení)
Odvetvové vzťahy
N. Smith (Vedúci OV)
Hodnotiteľ platov a miezd
K. Tomkins
Rozpočtové obdobie je obdobie, na ktoré sa pripravuje rozpočet a obdobie, v rámci
ktorého funguje kontrolný systém. Toto obdobie je bežne rok a ten je často
rozdelený na mesačné pod-obdobia, v niektorých odvetviach však môžu byť aj
dlhšie, napr. dodávka energie, stavba lodí.
Ak rozpočtové obdobie pokrýva rok, rozpočet je zvyčajne pripravovaný
a odsúhlasený pred začiatkom obdobia, ktorého sa týka. Preto prípravy na rozpočet
pre komerčnú organizáciu pre daný rok až do 31. decembra 2002 začnú v priebehu
augusta 2001 a jeho konečné schválenie príde až v novembri November 2001 na
zasadnutí Predstavenstva. Podobný časový rámec sa bude pravdepodobne
vyskytovať aj vo verejných organizáciách, aj keď tu môžu vznikať prekážky, ktoré
vyústia v meškanie.
Ročný rozpočet je zvyčajne rozdelený na štvrťročné alebo mesačné obdobia. Mesiac
môže byť v rámci kontroly rozpočtu jedným z nasledujúcich:-
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i) kalendárny mesiac, t.j. júl.
ii) 4- alebo 5-týždňové obdobie končiace (zvyčajne), víkendom, napr. 4 týždne do
28.mája, 4 týždne do 25. júna a 5 týždňov do 30. júla.
iii) 13 ‘mesiacov’ pričom každý má 4 týždne.
Povaha organizácie často určuje, ktorý spôsob z vyššie uvedených sa používa. Vo
všeobecnosti verejné a výrobné organizácie používajú kalendárne mesiace, pričom
maloobchodné koncerny, kde sú víkendy hlavnými predajnými obdobiami, budú
používať ii) alebo iii). Nech sa používa ktorékoľvek rozpočtové obdobie, výsledky sa
musia vypracovať na rovnakom časovom základe.
CVIČENIE 11.4.3
Porozmýšľajte nad nasledovným:• Akýkoľvek spoločenský, športový alebo kultúrny klub, do ktorého patríš.
• Vaša zamestnávateľská organizácia.
Pre každé z vyššie uvedených možností zodpovedajte:i) Mala (má) rozpočet?
ii) Ako bol (alebo by mohol byť) rozpočet rozdelený do rozpočtových centier?
iii) Ako bol (alebo by mohol byť) rozpočet rozdelený do rozpočtových období?
10.4.4 PROBLÉMY V PRÍPRAVE ROZPOČTU
Rozpočty zahŕňajú celý rad výpočtov a kalkulácií, pričom sa môže zdať, že hlavným
problémom pri príprave rozpočtu je počítanie. Je to však relatívne jednoduché,
najmä ak sú k dispozícii počítače. Hlavné problémy vznikajú v súvislosti s inými
faktormi.
Problémy so správaním – reakcia manažérov a/alebo zamestnancov na rozpočet.
V súvislosti s problémami so správaním sa bol vykonaný výskum, najmä v USA. (a)
Váhavý postoj manažérov k vytvoreniu presného rozpočtu, keďže oni radšej
nadsadia rozpočtové výdavky, aby sa predišlo prečerpaniu. Takéto výdavky navyše
sa bežne nazývajú ‘nečinné’ a sú bežným znakom mnohých rozpočtov, pokiaľ nie
sú fixne kontrolované.
(b) Manažéri oddelení sa môžu snažiť zvýšiť rozpočtové výdavky v záujme
rozšírenia oblastí vplyvu a tým aj dôležitosti. Nazýva sa to ‘budovanie zvrchovanej
moci‘.
(c) Zamestnanci môžu negatívne reagovať na rozpočet, ak im nie je adekvátne
prednesený, keďže často cítia, že ide o ‘zbraň na obviňovanie’ zo strany
manažmentu.
(d) Mnohí manažéri sú apatickí a antagonistickí voči rozpočtom a považujú ich za
účtovnícke cvičenia. Môžu ignorovať rozpočet a rozdielnosti vo svojom
rozhodovaní.
(e) Jednotliví manažéri/oddelenia môžu mať vysoký stupeň vlastného záujmu
a ignorovať potreby ostatných manažérov/oddelení.
(f) Zamestnanci, ktorí sa priamo nezúčastňujú procesu tvorby rozpočtu, možno
necítia záväzok voči dosahovaniu výsledkov stanovených v tomto rozpočte.
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Vo všeobecnosti sa vie, že takéto správanie je hlavným problémom v príprave
rozpočtu a že je pravdepodobné, s ohľadom na ľudskú povahu, že tieto problémy
budú do istej miery existovať vo všetkých organizáciách. Napriek tomu prínosy
kontroly rozpočtu bežne značne prevyšujú tieto problémy.
Iné problémy pri príprave rozpočtu zahŕňajú:– Problémy pri predpovedaní – to sa môže dotýkať predpovedí odbytu,
materiálových alebo úplných vlastných nákladov či režijných nákladov vrátane
úrokových sadzieb. V niektorých medzinárodných organizáciách môže byť dôležitý
výmenný kurz (napr. £/$) a zmeny vo výmennom kurze môžu mať významný dopad
na výsledky. Väčšina veľkých organizácií má však celý rad spôsobov predpovedania
a má tiež k dispozícii poisťovacie nástroje.
– Môže sa vyskytnúť rýchla zmena vo výrobkoch/trhoch danej organizácie. Táto
rýchla zmena môže tiež ovplyvniť výsledok rozpočtu.
– Zmeny v miere inflácie znemožňujú odhadovať budúce úrovne cien materiálu,
miezd a platov či výdavkov.
– Možnosť vládneho zásahu, ktorý môže ovplyvniť aktivity komerčných organizácií.
Vládny zásad je zjavne hlavným potenciálnym rozpočtovým problémom vo verejných
organizáciách.
– Rôzne skupiny zamestnancov/manažérov môžu mať rozdielne ciele, a preto je
obťažnejšie vytvoriť rozpočet s jediným cieľom.
Opäť, mnohé organizácie so skúsenosťami s rozpočtom si vylepšili vlastné
rozpočtové techniky (najmä komunikačný aspekt) a tieto problémy často dokážu
prekonať alebo zredukovať.
CVIČENIE 10.4.4
Ako by ste reagovali, ak by vás požiadali, aby ste vypracovali rozpočet pre svoje
oddelenie? Aké problémy by ste očakávali? Ako by ste sa ich snažili prekonať? Viete
si spomenúť na ľudí vo Vašom oddelení alebo organizácii, ktorí by sa k rozpočtu
správali antagonisticky?
10.5 PROCES ZOSTAVOVANIA ROZPOČTU
10.5.1 PROCES PRÍPRAVY ROZPOČTU
V tejto časti sa budeme zaoberať teoretickými aspektmi prípravy rozpočtu
a nevyhnutným radom krokov. Tento postup sa môže odlišovať v rôznych
organizáciách, ale širší načrtnutý postup je zvyčajne rovnaký vo všetkých
organizáciách.
Bežný postup pre väčšinu organizácií je:(a) Odsúhlasenie rozpočtového obdobia a ako by mal byť tento ďalej rozdelený.
(b) Odsúhlasenie rozpočtových centier a zodpovedných manažérov .
(c) Menovanie rozpočtového výboru .
(d) Odsúhlasenie kľúčových rozpočtových politík a predpokladov s ohľadom na
strategické plány organizácie a iné okolnosti.
(e) Príprava (alebo dodatok) Príručky rozpočtu .
(f) Identifikácia zásadných rozpočtových faktorov .
(g) Príprava čiastkových rozpočtov príjmov/výdavkov .
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(h) Spojenie sumárnych čiastkových rozpočtov do podnikového rozpočtu, ktorý
funguje ako predpoveď výkazu zisku a strát zvyčajne prezentovaná vo forme
manažérskeho účtovníctva, a nie vo forme finančného účtovníctva.
(i) Príprava iných súvisiacich rozpočtov vrátane rozpočtu kapitálových výdavkov,
rozpočtu hotovostného toku a akýchkoľvek iných požadovaných rozpočtov. Všimnite
si, že rozpočet kapitálových výdavkov je čiastočne pripravovaný spolu s výrobným
rozpočtom.
(j) Schválenie, po ktorom nasledujú informácie o rozpočte komunikované všetkým
relevantným manažérom/zamestnancom.
10.5.2 ROZPOČTOVÝ VÝBOR
Zodpovednosť za koordináciu prípravy a správy rozpočtu organizácie je zvyčajne
delegovaná rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor je zvyčajne vedený hlavným
manažérom/riaditeľom a sekretár väčšiny rozpočtových výborov je z účtovného
alebo finančného oddelenia. Rozpočtový výbor je multidisciplinárny a mal by zahŕňať
predstaviteľov väčšiny najdôležitejších oblastí organizácie. Rozpočtový výbor veľkej
komerčnej organizácie by mohol pozostávať z nasledujúcich:
• Riaditeľ správy - Predseda
• Finančný manažér - Sekretár
• Marketingový manažér
• Manažér odbytu
• Personálny manažér
• Výrobný manažér
• Manažér výskumu a vývoja – ak je to adekvátne.
Funkcie rozpočtového výboru môžu byť nasledovné:(a) Odsúhlasenie kľúčových predpokladov a politík s cieľom ich začlenenia do
príručky k rozpočtu s ohľadom na strategické plány organizácie, napr. miera inflácie,
platobné sadzby, atď.
(b) Príprava alebo obnova príručky k rozpočtu a vydanie relevantným manažérom.
(c) Odsúhlasenie a vydanie podrobných časových harmonogramov na prípravu
čiastkových rozpočtov.
(d) Rozhodovanie o rozdelení zodpovednosti za prípravu čiastkových rozpočtov
prebiehajúce medzi manažérmi.
(e) Určenie rozhodujúcich faktorov rozpočtu (pozri 10.5.4 dolu) a vydanie týchto
informácií manažérom. Vydanie iných informácií na požiadanie manažérov
pripravujúcich rozpočet. Môže to zahŕňať predpovede inflačných sadzieb, úrokových
sadzieb, platobných sadzieb, atď.
(f) Zosúladenie čiastkových rozpočtov do podnikového rozpočtu.
(g) Vyriešenie sporov medzi manažérmi.
(h) Schválenie podnikového rozpočtu (po odsúhlasení celým predsedníctvom/radou)
a komunikácia tejto informácie relevantným manažérom a celej organizácii.
(i) Neustále porovnávanie reálnych výsledkov s rozpočtom a prešetrenie zmien
(pozri kapitola 12).
(j) Nepretržité posudzovanie procesu tvorby rozpočtu a implementácia zlepšení.
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Podrobný postup v jednotlivých rozpočtových výboroch je rôzny. Môžu sa stretávať
v stanovených mesačných intervaloch a riešiť rôzne problémy alebo na báze ad hoc.
Môžu mať celkovú alebo čiastočne obmedzenú právomoc. Tento proces môže trvať
týždne, ale zvyčajne trvá len 2 alebo 3 mesiace a niekedy, napríklad vo verejných
organizáciách, aj dlhšie. Čiastkové rozpočty, ktoré sú pôvodne vypracované ako
návrhy, sa môžu mnohokrát zmeniť predtým, než sa v konečnej forme odsúhlasia.
Zmeny sa môžu odvíjať od neskorších/dokonalejších informácií, zmien vo
výrobkoch/trhu, diskusií v oddeleniach, rozhodnutí rozpočtového výboru a iných
podobných otázok.
CVIČENIE 10.5.2
Porozmýšľajte o procese tvorby rozpočtu vo svojej vlastnej organizácii. Kto sú
členovia rozpočtového výboru? Ak neexistuje rozpočtový výbor, čo ho nahrádza?
Uveďte zoznam členov a ich postov v tomto výbore.
10.5.3 PRÍRUČKA K ROZPOČTU
Príručka k rozpočtu je formálnou dokumentáciou procesu prípravy rozpočtu a bežne
ju každý rok obnovuje pracovník zodpovedný za rozpočet alebo tajomník pre
rozpočet pod vedením rozpočtového výboru. Obsah príručky k rozpočtu je rôzny
podľa povahy organizácie a jej postupov a požiadaviek. Vo všeobecnosti však
príručka k rozpočtu obsahuje nasledovné:(a) Podrobnosti rozpočtových centier a mená a/alebo pozície zodpovedných
manažérov.
(b) Postupy pri príprave rozpočtu a pri následnom pravidelnom podávaní správ.
(c) Odsúhlasený časový harmonogram pre celý proces prípravy rozpočtu.
Načasovanie je najdôležitejšie, keďže mnohé z čiastkových rozpočtov sú prepojené.
Napríklad, rozpočet na odbyt bude mať vplyv na výrobný rozpočet a pravdepodobne
aj na rozpočet pre marketing.
(d) Odsúhlasený formát prezentácie čiastkových a podnikových plánov ako aj
následných správ o kontrolách.
(e) Podrobnosti o akýchkoľvek štandardných sadzbách, ktoré majú byť použité pri
príprave rozpočtu. Príklady toho môžu byť nasledovné:
• Výmenný kurz £/$ v roku 2002 bude stanovený na £1 = $1,52 pre všetky
čiastkové rozpočty.
• Predpokladajme, že hodinová sadzba, ktorú je potrebné zaplatiť
zamestnancom od 1. apríla 2002 sa zvýši o 4,3 % oproti súčasným platobným
sadzbám.
• Predpokladajme, že základná úroková sadzba bude 6,5 % na celý rok 2002.
(f) Kópie všetkých štandardných foriem, dokumentov a správ, ktoré majú byť použité
v rozpočtovom kontrolnom systéme. Tieto dokumenty musia mať správne názvy
a kódy vrátane farebného kódovania, ak je to vhodné.
(g) Často sa používa kópia rozpočtu na daný rok ako pomôcka.
CVIČENIE 10.5.3
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V súvislosti so svojou vlastnou organizáciou uveďte tri štandardné kritériá, ktoré by
bolo možné stanoviť v príručke k rozpočtu ako pomôcku pre manažérov a ktoré sú
dôležité pre danú organizáciu.
Vaša odpoveď bude závisieť od druhu vašej práce.
Sadzby firmy, predávajúcej a exportujúcej mimo Eurozóny, by mohli zahŕňať:
• hodinovú sadzba práce
• výmenný kurz
• základnú úrokovú sadzbu
Vo verejných organizáciách by sadzby mohli obsahovať:
• priemernú úrokovú sadzbu
• platové rozmedzie
10.5.4 HLAVNÝ FAKTOR ROZPOČTU
Hlavný faktor rozpočtu bol definovaný ako:
Faktor, ktorý v určitom čase a období obmedzuje aktivity organizácie, a preto
zohráva úlohu pri príprave rozpočtov.
Hlavný faktor rozpočtu je známy aj ako kľúčový faktor rozpočtu alebo limitujúci
faktor. Dôležité je identifikovať hlavný faktor rozpočtu v počiatočnom štádiu a to je
jednou zo zodpovedností rozpočtového výboru (pozri 10.5.2 vyššie). Týmto faktorom
je u väčšiny komerčných organizácií zvyčajne dopyt, ale môžu to byť aj iné faktory
ako:• Nedostatok základných surovín.
• Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.
• Obmedzená výrobná kapacita.
Manažment je zvyčajne schopný prekonať tieto obmedzenia rôznymi metódami, ale
možno nie je v jeho silách vyrovnať sa s nízkym dopytom. V mnohých odvetviach
v Európe sa stretávame s nízkym dopytom v priebehu recesie na začiatku
deväťdesiatych rokov, keď bol na nízkej úrovni stavebný priemysel a predaj
automobilov. V príkladoch v časti 10.6 sa predpokladá, že dopyt je hlavným
rozpočtovým faktorom, pokiaľ sa špecificky nespomína nejaký iný faktor.
Vo verejných organizáciách sú zvyčajne hlavným rozpočtovým faktorom zdroje
k dispozícii, ale môžu to byť aj iné faktory, napr. dostupnosť lôžok v štátnej
nemocnici.
CVIČENIE 10.5.4
Porozmýšľajte nad vašou vlastnou alebo inou organizáciou, ktorú poznáte (športový
a klub by mohli slúžiť ako príklad). Ak by ste mali pripraviť rozpočet organizácie, čo
by ste považovali za hlavný faktor rozpočtu? Môže manažment vykonať niečo, aby
zlepšil pozíciu súvisiacu s týmto faktorom?
Základný faktor rozpočtu

Kroky
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10.5.5 ČIASTKOVÉ ROZPOČTY
V komerčných organizáciách sú
nevyhnutné:-

nasledujúce

čiastkové

Čiastkový rozpočet

Pripraví:

Odbyt

Manažér odbytu

rozpočty

zvyčajne

Výrobné náklady
Materiál

Hlavný nákupca

Práca

Výroba/personál

Využitie fabriky

Výrobný manažér

Predpoveď výstupov

Výrobný manažér

Výroba

Výrobný manažér

Správa

Hlavný účtovník

Financie (vrátane úrokov)

Hlavný účtovník

Výdavky na odbyt

Manažér odbytu

Výdavky na marketing

Marketingový manažér

Výskum a vývoj V&V

Vedúci výskumu a vývoja

Réžia

Okrem toho Výrobný manažér vypracuje aj rozpočet kapitálových výdavkov po
konzultácii s hlavným Generálnym riaditeľom a hlavný účtovník pripraví rozpočet
hotovosti.
Každý rozpočet je bežne zosumarizovaný v peňažných hodnotách, ale mnohé
výpočty sa zakladajú na iných meradlách ako sú jednotky, kilá, hodiny. Je tomu tak
preto, lebo rozpočty sa zakladajú na skutočných fyzických plánoch organizácie
zameraných na využitie materiálu, ľudí atď., ktoré tvoria základy kontroly a varianty
rozpočtu predstavujú skutočné odchýlky od rozpočtu. Pri príprave rozpočtu je
najdôležitejšie sústrediť sa na rozdiel medzi fixnými a variabilnými nákladmi.
CVIČENIE 10.5.5
Porozmýšľajte o oddelení, v ktorom v súčasnosti pracujete. Kto je zodpovedný za
prípravu čiastkového rozpočtu oddelenia? Rozpočet je vyjadrený peňažným
spôsobom, ale aké ďalšie jednotky meraní budú potrebné na vyčíslenie celkového
rozpočtu oddelenia?
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Odpoveď
Príklady by mohli byť:
• hodiny aktivity
• jednotky výstupu
• míle/km cesty
• počty pacientov
• počet mestských platiteľov daní
10.6 PRÍPRAVA ROZPOČTU
10.6.1 PRÍPRAVA ROZPOČTU
V predchádzajúcich dvoch častiach sme sa zaoberali teoretickými aspektmi prípravy
rozpočtu. V tejto časti budeme o tomto procese hovoriť podrobnejšie a pripravíme
čiastkový a podnikový rozpočet. Týka sa to obchodných organizácií a výrobu
používame ako ilustráciu.
V nasledujúcom príklade sa budeme najprv zaoberať rozpočtom pre odbyt, ako sme
už predtým diskutovali, toto je najbežnejším limitujúcim faktorom pre obchodné
organizácie. Pri odlišnom limitujúcom faktore, napr. výrobnej kapacite, by
počiatočným bodom musel byť rozpočet pre výrobu. Príprava rozpočtu zahŕňa
v peňažnom vyjadrení osem krokov tak, ako sú uvedené na obr. 10.6.1 dolu:

Vysvetlivky k obrázku: Step – krok, sales budget – rozpočet odbytu, units and price –
jednotky a ceny, production budget – výrobný rozpočet, raw materials – suroviny,
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labour – práca, cost of goods sold – náklady na predaný tovar, marketing only – len
marketing, factory overhead – réžia fabriky, administrative budget – rozpočet správy,
Note – poznámka, cost only – len náklady, budgeted operating statement – výkaz
nákladov a výnosov v rozpočte, master budget – podnikový rozpočet, cash budget –
rozpočet hotovosti, capital expenditure budget – rozpočet kapitálových výdavkov
Všimnite si, že diagram naznačuje postupné vytváranie podnikového rozpočtu
(rozpočet vypracovaný na základe čiastkových rozpočtov a zhrnujúci čiastkové
rozpočty. Občas sa nazýva aj zhrnujúci rozpočet). Tento proces je adekvátny, avšak
v praxi prevádzkové prekážky často spôsobujú to, že sú rôzne čiastkové rozpočty
vypracované približne v rovnakom čase a potom sa upravujú, a ak je to nevyhnutné,
tak vtedy, keď rozpočtový výbor (pozri časť 10.3.2) posudzuje celkové výsledky.
Pozrite sa späť na časti 10.3 a 10.4.1 a najskôr na vyššie uvedený diagram predtým,
než prejdete na tvorbu rozpočtu.
10.6.2 ČIASTKOVÉ ROZPOČTY
Teraz sa pozrieme na prípravu rôznych čiastkových rozpočtov a použijeme
jednoduchý príklad na ilustráciu tohto procesu.
(1) ROZPOČET ODBYTU
Rozpočet odbytu je najlepšou predpoveďou predpokladanej úrovne odbytu
v rozpočtovom období. Zakladá sa na dvoch faktoroch:
• predané jednotky
• jednotková predajná cena.
V praxi môže existovať celý rad výrobkov, ktoré sa potom zhrnú do rozpočtu odbytu.
Tu uvádzame jednoduchý príklad:
Predpokladajme, že AB Co. Ltd. vyrába dva výrobky B187 a G260. Odbyt v prípade
20X1 by mal dosahovať 5 000 jednotiek, respektíve 1 000 jednotiek pri plánovanej
predajnej cene £65, respektíve £100. Potom by rozpočet odbytu dosahoval £425
000 nasledovne:B187 5 000 x £65 = £325 000
G260 1 000 x £100 = £100 000
Rozpočet odbytu
£425 000
(2) VÝROBNÝ ROZPOČET
Výrobný rozpočet sa zvyčajne vyjadruje v jednotkách a je podobný rozpočtu odbytu
s tým rozdielom, že je upravený pre počiatočné a záverečné zásoby a prebiehajúcu
prácu. V určitých otázkach zistíte náklady na odbyt a možno nebudete musieť
vypočítavať výrobný rozpočet.

Počiatočné zásoby v jednotkách
Požadované
v jednotkách

záverečné

zásoby

B187

G260

100

50

1 100

50

S použitím rozpočtu odbytu a s údajmi o zásobách uvedenými vyššie bude výrobný
rozpočet nasledovný:
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B187 (jednotky)

G260 (jednotky)

Rozpočet odbytu

5 000

1 000

Nárast zásob v rozpočte

1 000

-

6 000

1 000

Výrobný rozpočet musí byť preložený do požiadaviek na:
• Suroviny.
• Jednicovú prácu.
• Využitie strojov.
• Réžiu továrne.
• Záverečné úrovne zásob.
S použitím informácií v príklade a nasledujúcimi údajmi je možné vytvoriť rozpočet
nákladov na odbyt a pridružené rozpočty.
Hotové výrobky:

B187

Kilá surovín X, za jednotku hotového výrobku

12

G260
12

Kilá surovín Y, za jednotku hotových výrobkov

6

8

Jednicové pracovné
hotových výrobkov

8

12

Strojové hodiny na jednotku – obsluha strojov

5

8

Strojové hodiny na jednotku – kompletizácia

3

4

£5 224

£3 624

Suroviny X

Suroviny Y

Požadované záverečné zásoby v kilách

6 000

1 000

Počiatočné zásoby v kilách

5 000

5 000

£3 600

£7 800

hodiny

na

jednotku

Počiatočné zásoby ohodnotené štandardnými
nákladmi
Priamy materiál:

Hodnota počiatočných zásob
Štandardné sadzby a ceny:
Priama práca - £2,20 za hodinu
Suroviny X - £0,72 za hodinu
Suroviny Y - £1,56 za kilo
Výrobná réžia:
Variabilná - £1,54 za pracovnú hodinu
Fixná - £0,54 za pracovnú hodinu
ROZPOČET SUROVÍN
X kíl
Na výrobu B187

(6 000 X12)

72 000 (6 000 X

Y kíl
36 000

226

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

6)
Na výrobu G260

(1 000 X12)

12 000 (1 000 X
8)

8 000

84 000

44 000

Nárast/pokles zásob
v rozpočte

1 000

(4 000)

Požadované suroviny

85 000

40 000

Hodnota v rozpočte:

£
X @ £0,72 za kilo

61 200

Y @ £1,56 za kilo

62 400
£123 600

ROZPOČET PRIAMEJ PRÁCE
Hodiny
Pre B187 6 000 X
8

48 000

Pre G260 1 000 X
12

12 000

£

60 000 @ £2,20

132 000

RÉŽIA FABRIKY
£
Variabilné náklady

60 000 hodín X £1,54

92 400

Fixné náklady

60 000 hodín X £0,54

32 400
124 800

ZÁVEREČNÉ ZÁSOBY
Suroviny:

£

X, 6 000 kíl X £0,72

4 320

Y, 1 000 kíl X £1,56

1,560

Hotové výrobky pri štandardných
nákladoch:

5 880

B187

G260

£

£
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Materiál:

12 kíl X za £0,72

8,64

12 X £0,72

8,64

6 kíl Y za £1,56

9,36

8 X £1,56

12,48

18,00

21,12

Mzdy

8 hodín za £2,20

17,60

12 X £2,20

26,40

Réžia

8 hodín za £2,08

16,64

12 X £2,08

24,96

Zásoby
v jednotkách
Hodnota zásob

52,24

72,48

1 100

50

£57 464

£3 624

NÁKLADY NA ROZPOČET ODBYTU
£

£

Počiatočné zásoby:
Suroviny

11 400

Hotové výrobky

8 848
20 248

Suroviny

123 600

Priama práca

132 000

Výrobná réžia

124 800
400 648

Mínus: Záverečné zásoby:
Suroviny

5 880

Hotové výrobky

61 088
(66 968)
33 680

ROZPOČET VYUŽITIA STROJOV
(Pre účely plánovania by výrobný manažér chcel vedieť aj odhady využitia iných
zdrojov, napr. strojov)
Strojové hodiny

Hodiny
kompletizácie

Pre B187

(6 000 X 5)

30 000 (6 000 X3)

18 000

Pre G260

(1 000 X 8)

8 000 (1 000 X4)

4 000

38 000

22 000
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MARKETINGOVÝ ROZPOČET A ROZPOČET NA SPRÁVU
Marketingový rozpočet a rozpočet na správu bude zhrnutím rozpočtových centier
v rámci týchto funkcií. Pre účely tohto príkladu sú marketingový rozpočet a rozpočty
na správu odhadované na £45 000, respektíve £18 000.
Príklad uvedený vyššie je relatívne podrobný a je vhodné ho preštudovať a riadne
pochopiť predtým, ako prejdete na ďalšiu časť, ktorá sa zaoberá prípravou
podnikového rozpočtu.
10.6.3 ROZPOČET ORGANIZÁCIE (master budget)
Ak budeme pokračovať v príklade 10.6.2 vyššie, je možné nasledovným spôsobom
vypracovať rozpočet:
ROZPOČET ORGANIZÁCIE
OPERATING STATEMENT)

–

prevádzková

časť
£

Odbyt

(MASTER

BUDGET

£

425 000

Náklady na odbyt:
Počiatočné zásoby (pozn. 1)

20 248

Suroviny

123 600

Priama práca

132 000

Výrobná réžia

124 800
400 648

Záverečné zásoby (pozn. 1)

66 968

Prevádzková marža

333 680
91 320

Marketing

45 000

Správa

18 000

Prevádzkový zisk

63 000
28 320

Počiatočný a záverečný stav pozostáva:-

Hotové výrobky
Suroviny

Počiatočné
zásoby

Záverečné zásoby

£

£

B187

5 224

57 464

G260

3 624

3 624

X

3 600

4 320

Y

7 800

1 560

20 248

66 968
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Pozn. 2. Ostatné čísla v rozpočte boli vybraté z čiastkového rozpočtu v časti 10.6.2
CVIČENIE 10.6.3
Firma predáva 2 výrobky, N101 a Q264 za predajnú cenu £15, respektíve £25.
Náklady na odbyt tejto firmy v roku 2002 boli £8, respektíve £12. V roku 20X2 bol
odbyt:
N101 1000 jednotiek
Q264 500 jednotiek
Predajné ceny v roku 2003 narastú o £1 v prípade oboch výrobkov a náklady na
odbyt vzrastú o 50p za jednotku. Jednotkový odbyt v roku 2004 sa predpovedá na
1100 jednotiek, respektíve 600 jednotiek a rozpočty na marketing/odbyt/správu
dosahujú celkovú hodnotu £9 200.
Vypracujte podnikový rozpočet pre tieto dva výrobky.
Vaše výsledky
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Odpoveď
Porovnajte svoje výsledky s nasledovnými:Podnikový rozpočet na rok 2003

Odbyt

1100 X £16

N101

Q264

Celkom

£

£

£

17 600

600 X £26

15 600
33 200

Náklady na odbyt

1100 X £8,50

9 350

600 X £12,50

7 500
16 850

Hrubý zisk

8 250

8 100

16 350

Marketing/Správa/Od
byt

9 200

Zisk pred zdanením

7 150

10.6.4 FIXNÉ A FLEXIBILNÉ (PRISPÔSOBENÉ) ROZPOČTY (FIXED AND
FLEXIBLE (FLEXED) BUDGETS)
Až doteraz sme predpokladali, že rozpočet na isté obdobie je fixný, vypracovaný len
na jednej úrovni aktivity. Zakiaľ čo tento spôsob môže byť výhodný z pohľadu
kontroly, môže viesť k zavádzajúcim výsledkom, ak sa nedosiahnu úrovne aktivity.
Porozmýšľajte o výrobnom rozpočte. Ak objem odbytu prevýši rozpočet, výrobný
manažér by nemal byť penalizovaný za prekročenie svojho pôvodného rozpočtu
výdavkov a čerpanie zdrojov pre zvýšený odbyt. Obdobne, dodržiavanie pôvodného
fixného rozpočtu nie je uspokojujúcim výkonom pre manažéra, ktorý má
vyprodukovať menej jednotiek dôsledkom zníženého odbytu.
Prispôsobený rozpočet odráža realistické očakávania vzťahujúce sa na skutočnosť,
že náklady (a príjmy s odbytu) by mali byť rôzne podľa úrovne aktivity a poskytuje
dokonalejšie základy pre monitorovanie zo strany manažmentu a kontrolu aktivity
ako aj pre hodnotenie výkonov manažmentu. Napríklad:
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Vysvetlivky k obrázku: Original budget – pôvodný rozpočet, analysed – analyzovaný,
variable costs – variabilné náklady, flex – prispôsobenie, actual activity – reálna
aktivita, actual monetary results – skutočné peňažné výsledky, flexed budget –
prispôsobený rozpočet, combined – skombinované, variances – zmeny, odchýlky,
fixed costs – fixné náklady
Kľúčové body, ktoré je nutné zdôrazniť sú:
• Pôvodný rozpočet sa stanoví na začiatku obdobia na základe odhadovanej
výroby.
• Tento je potom prispôsobený tak, aby bol v súlade so skutočnou úrovňou
aktivít.
• Výsledok sa potom porovnáva so skutočnými peňažnými nákladmi a výnosmi
a rozdiely (zmeny) sa potom oznamujú zodpovedným manažérom.
Flexibilný rozpočet je definovaný ako “Rozpočet, ktorý tým, že uznáva rozdiely
v správaní sa fixných a variabilných nákladov v súvislosti so zmenami vo výstupe,
obrate alebo variabilnom faktore, je vytvorený tak, aby sa menil priamoúmerne
s týmto zmenami ”.
Nasledujúca aktivita znázorňuje prípravu flexibilného rozpočtu.
CVIČENIE 10.6.4
FA Ltd vyrába len jeden výrobok a úrovne aktivít v montážnom oddelení sú každý
mesiac iné. Vidíte režijný rozpočet oddelenia na základe priemernej úrovne aktivity
20 000 jednotiek za 4-týždenné obdobie a skutočné výsledky za toto obdobie 4
týždňov v októbri 2003.

Nepriama
variabilné

práca

Priemer v rozpočte za
obdobie 4 týždňov

Skutočná úroveň
v októbri od 1. do 27.

£

£

– 20 000

Pomocný materiál – 800

19 540
1 000
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variabilné
Iná variabilná réžia

4 200

3 660

Odpisy – fixné

10 000

10 000

Iná fixná réžia

5 000

5 000

40 000

39 200

20 000

17 600

Výroba (jednotky)

Vašou úlohou je:
a) Vypracovať stĺpcový 4-týždenný rozpočet pri 16 000, 20 000 a 24 000
jednotkových úrovniach výroby.
b) Vypracujte dve správy o výkone na základe výroby 17 600 jednotiek v jednom
oddelení v októbri, kde bude zahrnuté porovnanie skutočného výkonu a:
i) priemerného 4-týždenného rozpočtu
ii) flexibilného 4-týždenného rozpočtu na 17 600 výrobných jednotiek.
d) Uveďte, ktorý prístup poskytuje užitočnejšie porovnanie a prečo.
Vaše výsledky
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Výsledky
a)
Úroveň
(jednotky)

výroby

16 000

20 000

24 000

£

£

£

Nepriama
práca

16 000

20 000

24 000

Pomocný
materiál

640

800

960

3 360

4 200

5 040

20 000

25 000

30 000

10 000

10 000

10 000

Iné

5 000

5 000

5 000

Celkové náklady

35 000

40 000

45 000

Variabilné náklady

Iné
Fixné náklady
Odpisy

b) i)
Priemerný 4týždenný rozpočet

Skutočné výsledky

Rozdiely
pozitívne/(negatívne)

£

£

£

Nepriama
práca

20 000

19 540

460

Pomocný
materiál

800

1 000

(200)

4 200

3 660

540

10 000

10 000

-

5 000

5 000

-

40 000

39 200

800

Prispôsobený
rozpočet

Skutočné výsledky

Rozdiely
pozitívne/(negatívne)

17 600

17 600

£

£

£

Nepriama
práca

17 600

19 540

(1 940)

Pomocný

704

1 000

(296)

Iné
Odpisy
Iné

ii)

Odbyt
(jednotky)
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materiál
Iné
Odpisy
Iné

3 696

3 660

36

10 000

10 000

-

5 000

5 000

-

37 000

39 200

(2 200)

c) Prispôsobený rozpočet jasne poskytuje užitočnejšie údaje pre porovnanie
pretože:• Fixný rozpočet nerozlišuje medzi fixnými a variabilnými nákladmi.
• Nie sú k dispozícii žiadne údaje o adekvátnej úrovni nákladov na skutočnej
úrovni výroby.
• By to viedlo k záveru, že predák vykonával dobrú prácu, keď v skutočnosti
náklady nepoklesli ani približne tak, ako sa očakávalo v reálnej výrobe.
• Nevie sa, kto je zodpovedný za výrobné nedostatky.
Výber medzi fixnými a flexibilnými rozpočtami
Napriek určitým výhodám flexibilných rozpočtov, niektoré organizácie využívajú fixné
rozpočty z nasledujúcich dôvodov:• Flexibilné rozpočty sú náročnejšie na prípravu, a tým nákladnejšie.
• V mnohých organizáciách sú náklady v rozpočtovom období do veľkej miery
fixné. To sa týka hlavne odvetví služieb.
• Flexibilné rozpočty často vedú k nízkym úrovniam výkonov, t.j. úroveň odbytu
je na nižšej úrovni, ale náklady sú na úrovni vyššieho výstupu.
Nemali by sme si preto automaticky myslieť, že je nutné využívať len flexibilné
rozpočty. Hodnota dodatočných informácií by mala byť v súlade s prírastkovými
nákladmi v porovnaní s prípravou fixného rozpočtu.
10.6.5 ROZPOČTY KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV (CAPITAL EXPENDITURE
BUDGETS)
Rozpočty kapitálových výdavkov sa týkajú odhadovaných výdavkov na nákup
nových fixných aktív.
Celkové množstvo je bežne určované
Predstavenstvom/najvyšším orgánom, aj keď jednotliví top manažéri/riaditelia môžu
mať ‘disponibilný rozpočet’ t.j. majú možnosť podľa vlastného uváženia nakúpiť
kapitálové položky bez zvláštneho schválenia, až do určitej sumy (povedzme £100
000) ročne.
Rozpočet kapitálových výdavkov (zvyčajne sa nazýva Capex - capital expenditure)
sa zvyčajne vypracúva na obdobie dlhšie ako jeden rok, povedzme na 5 až 10 rokov.
Tento rozpočet na 5 alebo 10 rokov sa potom rozkladá na ročné rozpočty. Rozpočet
kapitálových výdavkov je potom potrebné porovnať s dvoma ďalšími rozpočtami,
výrobným a rozpočtom hotovosti. V maloobchodných a iných expandujúcich
organizáciách môže byť odbyt plánovaný v rozpočte závislý od úrovne kapitálových
výdavkov v nových odbytiskách, atď.
Okrem vplyvu na tok hotovosti a výrobu môžu mať investície do kapitálových
výdavkov aj vplyv na príjmy v organizácii. Napríklad, vybudovanie nového zariadenia
bude mať za následok dodatočné prevádzkové náklady ako je teplo, svetlo,
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poistenie, bezpečnosť, atď. v budúcich rokoch. Na aktíva, ktoré budú musieť byť
brané do úvahy pri plánovaní rozpočtu ročného zisku a strát, bude ustanovená nová
sadzba amortizácie. Financovanie kapitálových výdavkov môže byť obmedzené aj:
• Schopnosťou organizácie prijímať dlhodobé pôžičky/financovanie. Keďže
kapitálové výdavky by mali byť v súlade s kapitálovým financovaním, miera,
do akej môže organizácia prijímať kapitálové financovanie, bude mať tiež
vplyv na rozpočet kapitálových výdavkov. Prístupnosť financovania sa bude
pravdepodobne odvíjať od miery, do akej je dlh organizácie rozdelený medzi
kapitálový dlh a krátkodobý dlh. Tento jav sa nazýva aj pohon (prevod)
organizácie. V rámci verejného sektoru existujú spravidla prísne kontroly
množstva, ktoré si verejná organizácia môže vypožičať
• Kontrolami zo strany vlády a Európskej únie. V rámci verejného sektoru je
úroveň kapitálových investícií riadená legislatívou, ktorá obmedzuje množstvo
kapitálových financií, ktoré môže organizácia získať z vonkajších zdrojov.
Niektoré ďalšie metódy dlhodobého financovania, ako je vydávanie dlžobných
úpisov alebo akcií takisto nie sú všade dostupné verejnému sektoru.
Kapitálové rozpočty musia byť v súlade s celkovými strategickými cieľmi organizácie,
keďže určujú dlhodobú spotrebu aktív. Napríklad vláda, ktorá sa zaviazala zlepšiť
úroveň vzdelania, môže prideliť kapitálové zdroje na výstavbu nových škôl, aby
zvýšila dostupnosť vzdelania. Keďže kapitálové zdroje sú zvyčajne obmedzené
faktormi ako je úroveň dlhodobých záväzkov, ktoré môže organizácia naakumulovať,
proces tvorby rozpočtu kapitálových výdavkov musí určiť priority prideľovania
financií, keďže je nepravdepodobné, že bude organizácia schopná investovať do
všetkých oblastí, do ktorých je v danom roku potrebné investovať. Je potrebné
posúdiť a určiť priority oblastí investovania, známe ako kapitálové schémy alebo
kapitálové projekty. Priority by za bežných okolností mali byť v súlade s celkovými
organizačnými prioritami. Keď sú raz stanovené kapitálové priority na rok, kapitálový
rozpočet je stanovený. Nazývame ho aj kapitálový program.
CVIČENIE 10.6.5
Porozmýšľajte nad akýmkoľvek nákupom v rámci kapitálových výdavkov, ktorý ste
vy, alebo organizácia, pre ktorú pracujete, realizovali za posledných 12 mesiacov.
Ako sa financoval? Ktorú funkciu(e) rozpočtového procesu to ovplyvnilo?
10.7 HOTOVOSTNÉ ROZPOČTY (CASH BUDGETS)
10.7.1 DEFINÍCIA ROZPOČTU HOTOVOSTI
Rozpočet hotovosti je definovaný ako:
podrobný rozpočet hotovostného príjmu a hotovostných výdavkov vrátane bežných
aj kapitálových položiek.
Nazývame ho aj rozpočet hotovostného toku a/alebo predpoveď hotovostného toku.
Za bežných okolností je zameraný na budúcnosť a zvyčajne sa vypracúva na
mesačnej báze, niekedy zahŕňa celkové údaje za polrok alebo celý rok. Veľké
organizácie si ho spracúvajú aj na mesiac či dokonca dni. Rozpočet sa vypracúva
v tom istom formáte ako správy o toku hotovosti v danom mesiaci.
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10.7.2 CIELE ROZPOČTU HOTOVOSTI
Hotovostné rozpočty majú množstvo cieľov vrátane toho, že sú súčasťou celkového
procesu tvorby rozpočtu. Hotovosť môže byť v niektorých prípadoch a obmedzujúcim
faktorom a môže byť základným prvkom pri tvorbe dosiahnuteľného podnikového
rozpočtu. Likvidita ako aj ziskovosť organizácie je kľúčovým meradlom výkonnosti.
Chápanie toku hotovosti je základom pre hodnotenie likvidity organizácie, keďže
určuje, či organizácia riskuje konkurz kvôli nedostatočnej hotovosti na výplaty
zamestnancov, dodávateľov, atď.
Tvorba rozpočtu hotovosti, keďže pomáha pri efektívnom riadení hotovosti.
Napríklad:
– Ak sa vyskytne nadbytok hotovosti, množstvo a dĺžka času, po ktorý bude
nadbytok k dispozícii, je najdôležitejší pri výbere optimálneho investičného nástroja
pre nadbytkové fondy.
– Ak sa vyskytne nedostatok hotovosti, predpoveď toku hotovosti bude zdôrazňovať
množstvo nedostatku a jeho načasovanie, čím umožní manažmentu zvážiť rôzne
zdroje aktivít.
Ďalším cieľom je obchodné plánovanie, najmä v prípade malých organizácií. Ak
predpoveď toku hotovosti vykazuje jej nedostatok, manažment má tri možné
smerovania aktivít:i) Požiadať bankárov o dočasné alebo stále zvýšenie množstva hotovosti. Toto
rozhodnutie môže a nemusí byť udelené v závislosti od daných okolností.
ii) Zlepšiť/zrýchliť prílev hotovosti, napr. skorším výberom z predajov na úver.
iii) Znížiť/spomaliť odlev hotovosti (platieb) – napr. zaplatiť dodávateľom neskôr,
zrušiť alebo odložiť kapitálové výdavky, atď. Treba si uvedomiť, že platy a mzdy sú
často hlavným zdrojom odlevu a bežne nie je možné takéto platby oddialiť. Taktiež,
akékoľvek odklady v platbách dodávateľom môžu spôsobiť v budúcnosti problémy
s dodávkami.
Preto je pre manažment veľmi dôležité, a nie len pre finančný manažment,
uvedomovať si, aké sú vplyvy rozhodnutí na hotovostný tok. Často majú firmy veľmi
dobrý hotovostný tok, ale nízku hladinu ziskovosti, napr. cestovné agentúry. Je to
kompenzačná aktivita zo strany manažmentu. V mnohých veľkých organizáciách
existuje funkcia finančného manažmentu, ktorý riadi tok hotovosti na dennej alebo
týždennej báze v záujme maximalizácie využitia fondov.
Hotovostný cyklus je termín využívaný na popísanie času, ktorý uplynie medzi
termínom, kedy firma/organizácia zaplatí náklady a kedy získa hotovosť z predaja.
Hotovostný cyklus naznačuje potrebu firmy získať hotovosť za účelom realizácie
operácií. Hotovostný cyklus sa tvaruje niekoľkými faktormi vrátane:
(a) povahy aktivít firmy/organizácie a zvykov v danom odvetví;
(b) sezónneho dopytu;
(c) politiky firmy/organizácie s ohľadom na úverové podmienky pre odbyt aj nákup;
(d) rozvoja výrobku a časovej línie výroby;
(e) toho, či dané aktivity smerujú ku špecifickým objednávkam alebo k zásobám.
Prílevy hotovosti predstavujú skutočný príjem hotovosti z akéhokoľvek zdroja, napr.
• hotovostný odbyt daného obdobia
• predaj na úver z predchádzajúcich období
• príjem z prenájmu
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• príjem z investícií
• akýkoľvek iný príjem.
Odlev hotovosti predstavuje skutočnú hotovostnú platbu akémukoľvek zdroju,
napr.:
• dodávateľovi surovín
• dodávateľom položiek režijných výdavkov (napr. telefón, plyn, fotokópie)
• mzdy a platy
• platby daní
• platby dividend
• položky kapitálových výdavkov
• platby na účet alebo v rámci lízingových podmienok
• akékoľvek iné platby.
Položky, s ktorými ste sa stretli v štúdiu finančného účtovníctva ako
• výdavky na zlé úvery
• odpisy
• dobré meno firmy
netvoria tok hotovosti. Sú to položky, ktoré tvoria výdavky vo výkaze zisku a strát
alebo výsledovke, ale sú to účtovné včlenené položky odrážajúce súlad s účtovnými
normami. Napríklad, odpisová sadzba je teda nominálnym poplatkom, ktorý vo
výkaze zisku a strán odráža využitie aktíva v priebehu účtovného obdobia.
Neodráža množstvo hotovosti skutočne vyplatenej dodávateľovi za nákup aktív.
Tento rozdiel je do podrobnejšie popísaný v časti 10.7.3.
Doleuvedené cvičenie znázorňuje štandardnú formu predpovede toku hotovosti,
ktorá sa bežne vypracúva na obdobie nasledujúcich 6 až 12 mesiacov, pričom každý
mesiac je tu rozpracovaný jednotlivo a monitorovanie a posudzovanie prebieha
mesačne alebo štvrťročne. Všimnite si, že je tu znázornený aj prílev alebo odlev za
mesiac ako aj kumulatívna pozícia. Tento formát je obzvlášť nápomocný, keď sa
pripravuje tok hotovosti za to isté obdobie budúceho roku, keďže u mnohých firiem je
štruktúra toku hotovosti často veľmi konštantná.
CVIČENIE 10.7.2
Banka ponúkla firme/organizácii, ktorá vyrába tovar do zásoby, prechodný úver na
prvý štvrťrok roku 2002. Čísla v rozpočte odbytu a výdavkov sú nasledovné:
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Odbyt

Nákup

Mzdy

£

£

£

November

54 000

45 000

5 300

December

70 000

58 000

5 500

Január

46 000

63 000

5 000

Február

56 000

65 000

4 500

Marec

48 000

54 000

5 200

2001

2002

Hotovosť v banke k 1. januáru 2002 je predpovedaná na £6 500. Za nákupy sa platí
o mesiac neskôr a mzdy sa platia v danom mesiaci. Bežné úverové podmienky
predaja sú platby do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci fakturácie. Odhaduje
sa, že v priemere sa polovica predaja zaplatí do dátumu splatnosti a zvyšok sa
zaplatí v priebehu nasledujúceho mesiaca.
Vašou úlohou je vypracovať predpoveď mesačného toku hotovosti za štvrťrok do 31.
marca 2002.
Vaše výsledky
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RIEŠENIE
Predpoveď toku hotovosti za štvrťrok do 31. marca 2002
Jan

Feb

Mar

Celkom

£

£

£

£

Odbyt: 30 dní (50%)

35 000

23 000

28 000

86 000

Odbyt: 60 dní (50%)

27 000

35 000

23 000

85 000

Prílev celkom

62 000

58 000

51 000

171 000

5 000

4 500

5 200

14 700

Nákupy

58 000

63 000

65 000

186 000

Odlev celkom

63 000

67 500

70 200

200 700

za

(1 000)

(9 500)

(19 200)

(29 700)

b/f
zostatok)

(počiatočný

6 500

5 500

(4 000)

6 500

c/f
zostatok)

(záverečný

5 500

(4 000)

(23 200)

(23 200)

Prílev hotovosti:

Odlev hotovosti:
Mzdy

vstup/(výstup)
mesiac

Toto je jednoduchšia verzia, ale mali by ste si všimnúť rozdiely vo formáte
a načasovaní medzi predajom/nákupom a platbami/príjmami hotovosti.
10.7.3 ROZDIELY MEDZI ROZPOČTAMI ZISKOV A STRÁT A HOTOVOSTI
(DIFFERENCES BETWEEN PROFIT AND LOSS AND CASH BUDGETS)
Výkazy zisku a strát sa bežne vzťahujú na minulé obdobie alebo dátum, a preto sú
výkazmi za predchádzajúci výkon, atď. Napriek tomu manažment potrebuje vedieť,
aký bude tok hotovosti v budúcnosti, aby mohol zabezpečiť adekvátne fondy alebo
prechodné úvery, ktoré firme zabezpečia schopnosť plniť si svoje povinnosti podľa
potrieb. Pre mnohé firmy/organizácie je kontrola toku hotovosti väčším problémom
riadenia ako ziskovosť. V posledných rokoch sa mnoho firiem, ktoré dosahujú zisk,
stretlo s tým, že bol pre ich firmu/organizáciu menovaný likvidátor práve kvôli situácii
v toku hotovosti. Väčšina príjmov (predaj, atď.) a výdavkov firmy vo výkaze zisku
a strát sa objaví aj vo výkaze toku hotovosti. Niektoré položky sa však objavia
v jednom výkaze a v inom nie a vyskytnú sa tu tiež rozdiely v “načasovaní”, čo môže
materiálne ovplyvniť pozíciu. Rozdiely medzi výkazom ziskov a strát a tokom financií
môžeme združiť do troch kategórií nasledovne:(a) Položky uvedené vo výkaze ziskov a strát, ktoré neovplyvňujú tok hotovosti –
najdôležitejšou položkou sú tu odpisy, ktoré predstavujú výdavok firmy, ale nie odlev
financií. Iné položky otvárajú možnosti pre pochybné pohľadávky alebo iné
pohľadávky v budúcnosti.
(b) Položky, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze zisku a strát, ale vo výkaze toku
hotovosti – vrátane príjmov/odvodov daní, nákupov alebo predaja fixných aktív
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(“kapitálových výdavkov”), nákupu/predaja investícií (hoci akýkoľvek zisk/strata sa
nachádza na výkaze zisku a strát), vydávania účastinného kapitálu, kapitálových
úverových splátok alebo iných záloh. (c) “Rozdiely v načasovaní” – sa v zásade
dotýkajú odbytu, nákupov a réžie. Tovar predaný v (povedzme) marci a vo uvedený
vo výkaze zisku a strát za marec, môže predstavovať “predaj v hotovosti”, ak sa
hotovosť príjme v marci, ale pravdepodobnejšie bude figurovať ako “predaj na úver”,
ak sa hotovosť neprijme až do neskoršieho dátumu, t.j. v apríli alebo možno až
(povedzme) v júli. Opäť, nákupy a réžia sa objavia vo výkaze zisku a strát, keď boli
využité alebo keď vznikli, ale platba sa môže objaviť v skoršom alebo neskoršom
mesiaci. Úverové obdobie odbytu/nákupov bude závisieť od zákazníka/dodávateľa,
od zvykov v danom odvetví ako aj od mnohých iných faktorov. Réžiu je možné
zaplatiť vopred (napr. nájomné) alebo neskôr (napr. elektrická energia).
Tok hotovosti za určité obdobie sa teda môže výrazne odlišovať od zisku za dané
obdobie. Rozpočet hotovosti bude teda mať presnejšie základy, a nebude len
posudkom, ako napr. v prípade ohodnotenia zásob, kde môžu rôzne metódy
hodnotenia viesť k rôznym poplatkom vo výkaze zisku a strát.
CVIČENIE 10.7.3
Porozmýšľajte nad organizáciou, pre ktorú ste pracovali alebo práve pracujete. Ako
získava príjem a vynakladá výdavky? Aké je pravdepodobné načasovanie
hotovostného toku na vstupe a na výstupe?
10.7.4 STAVBA ROZPOČTU HOTOVOSTI
CVIČENIE 10.7.4
S ohľadom na Aktivitu 10.7.2 a rozdiely medzi hotovosťou a ziskom a stratou
uvedenými v 10.7.3, sa rozpočet hotovosti musí zakladať na nasledujúcich
informáciách:
Rozhodli ste sa založiť svoju vlastnú maloobchodnú firmu. Po dobu šesť mesiacov
až do 30. septembra ste predpovedali nasledovný vývoj:Odbyt
Apríl
£40 000
Máj
£45 000
Jún
£55 000
Júl
£70 000
August
£80 000
September
£60 000
Hrubý zisk:
30% predajnej ceny.
Výber hotovosti:
20% odbytu bude realizovaných s mesačným úverom, pričom
rozdiel bude splatený okamžite
Dodávatelia Vám dajú dvojmesačný úver a tovar bude prijatý v mesiaci, kedy bol
predaný.
Mzdy a platy sa budú rovnať 5% predpovedaného mesačného odbytu a budú
vyplatené v tom istom mesiaci.
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Prenájom vo výške £16 000 ročne bude vyplatený štvrťročne v júni, septembri,
decembri a marci.
Réžia sa odhaduje na 10% obratu a bude sa čerpať jednomesačný úver.
Vybavenie obchodu sa nakúpi v júli a auguste za £5 000, respektíve za £10 000.
Platby budú prevedené ihneď pri 2% hotovostnej zľave.
Vašou úlohou je vypracovať rozpočet hotovosti na šesť mesiacov do 30. septembra,
v ktorom bude každý mesiac rozpísaný jednotlivo.
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Vaše výsledky
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RIEŠENIE
Rozpočet hotovosti: 6 mesiacov do 30. septembra (všetky čísla v tis. £)
Apr

Máj

Jún

Júl

Aug

Sep

Celkom

£

£

£

£

£

£

£

Hotovosť 80%

32

36

44

56

64

48

280

1 mesiac 20%

-

8

9

11

14

16

58

Prílev celkom

32

44

53

67

78

64

338

-

-

28,0

31,5

38,5

49,0

147,0

2,0

2,25

2,75

3,5

4,0

3,0

17,5

Prenájom

-

-

4,0

-

-

4,0

8,0

Réžia

-

4,0

4,5

5,5

7,0

8,0

29,0

Vybavenie obchodu
(pozn. 2)

-

-

-

4,9

9,8

-

14,7

2,0

6,25

39,25

45,4

59,3

64,0

216,2

30,0

37,75

13,75

21,6

18,7

-

121,8

b/f

-

30,0

67,75

81,5

103,1

121,8

-

c/f

30,0

67,75

81,5

103,1

121,8

121,8

121,8

Prílev:
Odbyt:

Odlev:
Dodávatelia (pozn.
1)
Mzdy a platy

Odlev celkom
Vstup/(výstup) v
mesiaci

Poznámky
1 Platby dodávateľom predstavujú 70% mesačného odbytu (uskutočnený odbyt, nie
zinkasovaná hotovosť) zaplateného o dva mesiace neskôr. Náklady na tovar sa
musia rovnať 70%, ak je hrubý zisk 30%.
2 Získané vybavenie obchodu zaplatené v mesiaci so zľavou. Čísla tvoria 98%
nákladov na vybavenie.
OTESTUJTE SA
a) Uveďte definíciu rozpočtu.
b) Uveďte päť hlavných dôvodov rozpočtu.
c) Kde sa do časovej mierky plánovania hodia rozpočty?
d) Definujte a stručne vysvetlite termín ‘rozpočtové centrum’.
e) Definujte a stručne vysvetlite termín ‘rozpočtové obdobie’.
f) Uveďte tri problémy so správaním pri spracovaní rozpočtu.
g) Uveďte dva ďalšie druhy problémov súvisiacich s vypracovaním rozpočtu.
h) Uveďte hlavné kroky v procese tvorby rozpočtu.

(10.4.1)
(10.4.2)
(10.4.2)
(10.4.3)
(10.4.3)
(10.4.4)
(10.4.4)
(10.5.1)
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i) Uveďte šesť funkcií rozpočtového výboru.
(10.5.2)
j) Uveďte šesť položiek, ktoré sa budú pravdepodobne vyskytovať v príručke
k rozpočtu.
(10.5.3)
k) (i) Definujte základné faktory rozpočtu.
(ii) Uveďte dva často používané názvy.
(10.5)
l) Uveďte štyri možné hlavné faktory rozpočtu v prípade podniku vyrábajúceho
čokoládu.
(10.5.4)
m) Uveďte zvyčajných osem krokov v príprave podnikového rozpočtu.
(10.6.3)
n) Uveďte štyri čiastkové rozpočty a vysvetlite, ako sa tvoria.
(10.5.3)
o) Uveďte rozdiel medzi fixnými a flexibilnými rozpočtami.
(10.6.4)
p) Prečo sa vypracúva rozpočet kapitálových výdavkov?
(10.6.5)
q) Definujte rozpočet hotovosti
(10.7.1)
r) Uveďte dva ciele hotovostných rozpočtov
(10.7.2)
s) Čo rozumiete pod pojmom ‘hotovostný cyklus’?
(10.7.2)
t) Uveďte tri kategórie rozdielov medzi výkazom ziskov a strát a rozpočtom hotovosti.
(10.7.3)
2. Firma/organizácia vyrába svoje produkty v dvoch modeloch, štandardný a de luxe.
Finančný výkaz na rok až do 31. marca 2003 vykazuje nasledovné:tis. £

tis. £

Odbyt:
Štandardný (10 000 jednotiek
za £25)

250

De luxe (5 000 jednotiek za
£40)

200
450

Náklady na odbyt:
Štandardný
hodnoty)
De luxe
hodnoty)

(70%
(60%

predajnej

175

predajnej

120
295

Hrubý zisk

155

Odčítať: Výdavky
Správa

26

Marketing

32

Odbytové oddelenie

20

Úroky

12
90

Zisk pred zdanením

65
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Do 31. marca 2004 sa v danom roku očakávajú nasledovné zmeny:
Štandardný

De luxe

+10%

+20%

Predajná cena za jednotku

+£2

+£4

Náklady na odbyt ako %
predajnej hodnoty

Bez zmeny

Bez zmeny

Objem odbytu

Správa
Marketing

+£5 000
+25%

Odbytové oddelenie

+£16 000

Úroky

+£2 000

Okrem toho budú zaplatené provízie agentúry za predaj v nasledovných hodnotách:
Štandardný - 1% predajnej hodnoty
De luxe – 1,5% predajnej hodnoty
Vašou úlohou je vypracovať rozpočet na rok do 31. marca 2004. Vypočítajte na
najbližšiu tis. £.
3. Dostali ste kópiu výkazov podniku vyrábajúceho dve verzie tenisových rakiet štandard a de luxe do 31. decembra 2002. Výkazy sú nasledovné:£’000

£’000

Odbyt
Štandardný

6 300

de luxe

2 700
9 000

Náklady na odbyt
Štandardný
de luxe

2 480
840
3 320

Mínus réžia
Marketing a odbyt

2 840

Splatný úrok

360

Distribúcia

400

Správa

1 270
4 870

Zisk pred zdanením

810
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Účtovné oddelenie po konzultáciách s marketingovým oddelením predpovedalo
nasledovné na rok až do 31. decembra 2003:
i) Predajná cena by mala rásť nasledovne:• Každý štandard z £70 na £76.
• De luxe z £90 o 8%.
ii) Objem odbytu vzrastie u každej verzie o 10%.
iii) Náklady na odbyt zostanú na rovnakej percentuálnej úrovni predajnej hodnoty
u každej verzie, ako v roku 2002.
iv) Režijné výdavky vzrastú nasledovne:• Marketing a odbyt o £300 000.
• Splatné úroky o £120 000.
• Distribúcia o 6,5%.
• Správa o 5,25%.
Vašou úlohou je:
a) pripraviť ročný rozpočet do 31. decembra 2003;
b) stručne pripomienkovať vykázané výsledky.
Výpočty zaokrúhliť na najbližšie tisíce £.
4. AB Co. Ltd. dokáže vyrobiť 10 000 jednotiek výrobku mesačne, ak využíva 100%
svojej kapacity. Nákladová štruktúra na 10 000 jednotiek je uvedená dolu:Vyrobené jednotky

10 000
£

Náklady
Variabilné
Práca

17 200

Materiál

26 000

Variabilná réžia

7 200

Celkové variabilné náklady

50 400

Fixné náklady

28 600

Celkové náklady pri 100% kapacite
Jednotkové náklady pri 100% kapacite

79 000
£7,90

a) Vypočítajte rozpočet výrobných nákladov a jednotkové náklady pri nasledujúcich
úrovniach aktivity:
i) 90%
ii) 75%
iii) 60%
b) Uveďte dve výhody a dve nevýhody flexibilných rozpočtov.
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5. Moosefoot Limited
Moosefoot Limited si tvorí štvrťročné rozpočty začínajúce 1. júla 2003. Očakáva sa,
že bankový zostatok k 30. júnu dosiahne £10 200 k dispozícii. Príjmy a výdavky
v rozpočte sú:
Predaj v
hotovosti

Predaj na
úver

Nákupy

Mzdy

Réžia

£

£

£

£

£

Apríl

2 400

31 500

16 500

6 000

12 600

Máj

2 250

33 000

17 400

6 000

12 900

Jún

2 340

42 000

21 600

6 600

12 600

Júl

2 760

39 600

26 700

7 200

13 500

August

1 800

42 900

24 600

7 200

13 200

Sept

2 040

49 200

19 200

7 800

12 900

Poznámky
(i) Riaditelia ohodnotili dobré meno firmy k 30. júnu 2003 na £25 000.
(ii) 75% dlhov sa vyberá v mesiaci nasledujúcom po predaji a zostávajúca časť
dlžníkov vyrovná svoje účty dva mesiace po predaji.
(ii) Jedna štvrtina miezd zostáva na konci každého mesiaca nezinkasovaná.
(iv) Dodávatelia umožňujú jednomesačný úver.
(v) Réžia sa platí v mesiaci, kedy vznikne, ale nezahŕňa odpisy vo výške £500
mesačne.
(vi) Firma očakáva, že v priebehu augusta získa kapitálové prostriedky vo výške £16
000.
(vii) Rozpočet kapitálových výdavkov vykazuje, že sa v júli zakúpi továreň a stroje za
£50 000. Platby začnú v nasledujúcom mesiaci a budú realizované v piatich
rovnakých splátkach.
Vašou úlohou je vypracovať mesačný rozpočet hotovosti firmy na štvrťrok začínajúci
1. júla 2003.
Nasledujúca súvaha sa týka malej organizácie a je vypracovaná k 31. decembru
2003:
£
Vybavenie
Zásoby

£

8 000 Základný majetok

20 000

10 000 Veritelia v odvetví

7 500

Banka

3 500 Navrhované
dividendy

Dlžníci v odvetví

8 000
29 500

2 000

29 500

(Pozn.: zostatky dlžníkov a veriteľov sú platné pre transakcie realizované v decembri
2003)
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V priebehu prvých šiestich mesiacov roku 2004 sa očakávajú nasledovné transakcie:

Predaj v
hotovosti

Nákup v
hotovosti

Predaj
v hotovosti

Predaj na
úver

Mzdy

£

£

£

£

£

Jan

400

5 000

2 500

2 700

1 500

Feb

200

4 000

1 250

2 000

1 500

Mar

600

4 500

2 500

4 000

1 500

Apr

500

3 500

2 000

3 000

1 750

Máj

400

4 000

2 750

3 200

1 750

Jún

300

4 000

3 000

3 700

1 750

Vám tiež oznámili, že:(1) Platby veriteľom sa bežne realizujú jeden mesiac po príjme materiálu.
(2) Dlžníci: 75% dlžníkov platí jeden mesiac po tom, čo im boli výrobky predané;
zvyšok sa zaplatí v druhom mesiaci po predaji.
(3) Polovica navrhovaných dividend sa vyplatí v apríli, zvyšok v júni.
(4) Nová časť vybavenia sa zakúpi v marci a bude stáť £5 000; 25% nákupnej ceny
bude zaplatených ihneď a zvyšok sa zaplatí v máji.
(5) Výdavky na správu a predaj približne £1 250 mesačne, ktoré budú zaplatené
v mesiaci, v ktorom vzniknú.
Vašou úlohou je:
a) Vypracovať rozpočet hotovosti na 6-mesačné obdobie končiace 30. júna 2002
b) Prediskutovať výhody vypracovania rozpočtu hotovosti.
c) Aké rady by ste dali manažmentu Danej organizácie na základe rozpočtu
hotovosti, ktorý ste vypracovali?
Vaše výsledky
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ODPOVEDE
1. Pozri text s odpoveďami.
2. Ročný rozpočet pre de luxe a štandardný výrobok do 31. marca 20X4
Tisíce £

Tisíce £

Odbyt
Štandardný (11 000 X £27)

297

de luxe (6 000 X £44)

264

561

Náklady na odbyt
Štandardný
hodnoty)

(70%

predajnej

208

de luxe
hodnoty)

(60%

predajnej

158

Hrubý zisk

366

195

Mínus réžia
Správa

31

Marketing

40

Odbyt

36

Splatné úroky

14

Provízia (3 + 4)
Zisk

7

128
67

Napriek značnému nárastu odbytu (24,7%) je zisk len o £2 000 vyšší, keďže výdavky
rýchlo vzrástli.
3 a) Rozpočtový rok do 31. decembra 2003
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Tisíce £

Tisíce £

Odbyt
Štandardný (99 000 x £76)

7 524

de luxe (33 000 x £97,20)

3 208
10 732

Náklady na odbyt
Štandardný (39,365%)

2 962

de luxe (31,111%)

998
3 960

Hrubý zisk

6 772

Mínus réžia
Marketing a odbyt

3 140

Splatné úroky

480

Distribúcia

426

Správa

1 337
5 383

Zisk

1 389

(b) Odbyt vzrástol o 19,2%, hrubý zisk vzrástol o rovnaké množstvo a réžia o 10,5%.
Zisky pred zdanením sa relatívne dramaticky zlepšili o 71,5%. Mali by sme sa snažiť
udržiavať režijné nárasty na relatívne nízkej úrovni. Všimnite si, že nárasty
predajných cien boli 8,60% a 8% a v budúcich rokoch nebudeme možno schopní
udržať túto hladinu nárastu cien.
3
(a) Prispôsobené – flexi rozpočty
Kapacita

100%

90%

75%

60%

Jednotky

10 000

9 000

7 500

6 000

Variabilné pri £5,04 za 50 400
jednotku

45 360

37 800

30 240

Fixné náklady

28 600

28 600

28 600

28 600

Celkové náklady

79 000

73 960

66 400

58 840

Jednotkové náklady

7,90

8,22

8,85

9,81

Výrobné náklady

b) Dve výhody prispôsobených rozpočtov sú:i) Pomáhajú účtovaniu na základe zodpovednosti.
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ii) Zdôrazňujú vplyv na jednotkové náklady nižších úrovní výstupu.
Dve nevýhody prispôsobených rozpočtov sú:i) Výsledky môžu byť prijateľné na čiastkovej úrovni, ale celkový výsledok môže byť
veľmi pod hladinou rozpočtu.
ii) Neposkytujú motiváciu pre manažérov znižovať náklady, keď sú objemy naplnené.
5.
Rozpočet hotovosti na 3 mesiace do 30. septembra 2003
Júl

Aug

Sep

Celkom

£

£

£

£

2 760

1 800

2 040

6 600

Predaj na úver
75%

31 500

29 700

32 175

93 375

Predaj na úver
25%

8 250

10 500

9 900

28 650

-

16 000

-

16 000

42 510

58 000

44 115

144 625

21 600

26 700

24 600

72 900

Mzdy 75%

5 400

5 400

5 850

16 650

Mzdy 25%

1 650

1 800

1 800

5 250

13 500

13 200

12 900

39 600

-

10 000

10 000

20 000

42 150

57 100

55 150

154 400

360

900

(11 035)

(9 775)

B/F

10 200

10 560

11 460

10 200

C/F

10 560

11 460

425

425

Prílev
Predaj
v hotovosti

Emisia účastín
Prílev celkom
Odlev
Nákupy

Réžia
Kapitálové
výdavky
Odlev celkom
Vstup/(Výstup)
v mesiaci
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6.
(a) Rozpočet hotovosti Jan. - Jún 2002
Jan

Feb

Mar

Apr

Máj

Jún

Celko
m

£

£

£

£

£

£

£

Predaj
v hotovosti

2 500

1 250

2 500

2 000

2 750

3 000

14 000

Predaj na úver

6 000

4 025

2 175

3 500

3 250

3 150

22 100

Prílev celkom

8 500

5 275

4 675

5 500

6 000

6 150

36 100

400

200

600

500

400

300

2 400

Nákup na úver

7 500

5 000

4 000

4 500

3 500

4 000

28
500

Mzdy

1 500

1 500

1 500

1 750

1 750

1 750

9 750

Dividendy

-

-

-

1 000

-

1 000

2 000

Vybavenie

-

-

1 250

-

3 750

-

5 000

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

7 500

Odlev celkom

10 650

7 950

8 600

9 000

10 650

8 300

55 150

Vstup/(Výstup) v
mesiaci

(2 150)

(2 675)

(3 925)

(3 500)

(4 650)

(2 150)

(19
050)

B/F

3 500

1 350

(1 325)

(5 250)

(8 750)

(13
400)

3 500

C/F

1 350

(1 325)

(5 250)

(8 750)

(13
400)

(15
550)

(15
550)

Príjem

Výdavky:
Nákup
v hotovosti

Réžia na reklamu
a odbyt

(b) Prínosy prípravy rozpočtu hotovosti:
• Odhalí obdobia nadbytku a nedostatku hotovosti a umožňuje manažmentu
presunúť v harmonograme niektoré aktivity, aby sa minimalizovali pôžičky
a maximalizovali krátkodobé investície.
• Zabezpečuje dostatok financií, keď sú potrebné.
• Odhalí akékoľvek predpovedané nadbytky hotovosti, aby bolo možné
plánovať krátkodobé investície.
• Odhalí akékoľvek predpovedané nedostatky hotovosti, aby mohol manažment
načas získavať financie.
(c) Rozpočet hotovosti vykazuje hotovostný deficit začínajúci vo februári, ktorý sa
každým mesiacom zvyšuje, až presiahne £15 000 na konci júna.
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Rada, ktorú môžete dať manažmentu je:• manažment musí zabezpečiť dostatočné financie na financovanie
hotovostného deficitu (pravdepodobne kontokorentný úver);
• manažment by mohol preskúmať náklady, hlavne náklady na nákup s cieľom
zistiť, či je možné nájsť lacnejší dodávateľský zdroj;
• zvážiť predajné ceny tovaru firmy: dajú sa zvýšiť bez nepriaznivého vplyvu na
dopyt zo strany zákazníkov a na dobré meno firmy?
• zvážiť možnosti odloženia nákupu nového vybavenia na neskôr;
• bolo by možné predať niečo zo zásob, aby sa získala hotovosť? Možno je
úroveň zásob príliš vysoká. Alebo je možné znížiť výrobu a predaj realizovať
zo zásob hotových výrobkov, čím by sa znížili náklady na výrobu?
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Kapitola 11
Rozpočtová kontrola a systémy podávania správ (Budgetary
control and reporting systems)
11.1 ÚVOD
V kapitole 10 ste sa učili o rôznych spôsoboch a procesoch súvisiacich s tvorbou
rozpočtu. Ako súčasť tejto práce sa naučíte, že jedným z kľúčových znakov rozpočtu
je, že pomáha manažmentu pri kontrole nákladov. V rámci tohto systému vám
predstavíme niektoré spôsoby rozpočtovej kontroly a najmä systémy podávania
správ využívané ako súčasť procesu rozpočtovej kontroly. Tieto vedomosti sa ešte
prehĺbia v kapitole 12, kde sa dozviete o štandardnom výpočte nákladov ako metóde
podávania správ a udržiavania kontroly nad nákladmi. V kapitole 10 bolo Vašou
úlohou vykonať niekoľko výpočtov, táto kapitola je však viac teoretická a induktívna.
11.2 CIELE
Keď dokončíte túto kapitolu, mali by ste byť schopní:
• vysvetliť kontrolný aspekt rozpočtov a riadenie výnimkami;
• rozlišovať medzi významnými a nepodstatnými rozdielmi v rozpočte;
• vysvetliť potrebu nápravnej činnosti manažmentu;
• popísať faktory ovplyvňujúce adekvátne výkazy a ich možné formy.
11.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Predtým, než si naštudujete túto kapitolu, si budete musieť preštudovať kapitolu 10
týkajúcu sa rozpočtovania. Možno si budete potrebovať obnoviť obsah kapitoly 10,
ak už uplynul určitý čas odvtedy, kedy ste túto lekciu dokončili.
Táto kapitola je pomerne krátka. Budete na ňu potrebovať 90 minút a nemali by ste
pri nej potrebovať iné materiály.
11.4 ASPEKT KONTROLY ROZPOČTOV
Ako ste videli v časti 10.4, príprava rozpočtu má rôzne účely, ale jedným z hlavných
je pre väčšinu organizácií kontrola prostredníctvom nepretržitého porovnávania
skutočných výsledkov s rozpočtom. Časť 10.6 Vám tiež znázornila rozdiel medzi
fixnými a flexibilnými rozpočtami a organizácie sa musia rozhodnúť, či bude funkcia
kontroly fungovať na fixnej alebo flexibilnej báze. Periodická správa o podnikovom
rozpočte býva zabezpečovaná na fixnej báze, ale určité rozdiely (hlavne výroba) by
mali byť flexibilné.
Systém kontroly rozpočtu zabezpečuje delegovanie, keďže vrcholovému
manažmentu umožňuje porovnávať výsledky s vopred určenými štandardmi.
Kontrola je takisto jednoduchšia, ak sa realizuje politika riadenia výnimkami. Tento
systém manažmentu zahŕňa podávanie správ na základe zásady výnimky, ktorá sa
zameriava na tie položky, u ktorých sa skutočné výsledky značne odlišujú od
rozpočtu.
Kontrolnú funkciu zabezpečuje manažment na rôznych úrovniach a pozostáva
z nasledujúcich prvkov:255
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a) Meranie skutočných výsledkov za dané obdobie ako napr. mesiac, štvrťrok. Vo
väčšine organizácií je relevantným obdobím rozpočtový mesiac.
b) Podávanie správ o skutočnom výsledku v porovnaní s rozpočtom v rámci
prijateľného časového harmonogramu a zvyčajne vo vopred určenej forme.
c) Oprava akýchkoľvek nedostatkov vo výkone odhalených v správe. Zvyčajne sa to
nazýva oprava.
Rozpočet je zvyčajne zodpovednosťou rozpočtového výboru a pokrýva celý rad
odvetví (napr. odbyt, napr. výrobu, personál). Finančné oddelenie je zvyčajne
zodpovedné za meranie aktivity a za vydávanie správ o výkone príslušným
manažérom. Správy o výkone sú teda formou spätnej väzby a mali by zdôrazňovať
dôležité odchýlky od rozpočtu. Manažment na všetkých úrovniach sa potom môže
zamerať na tie položky, ktoré vyžadujú jeho pozornosť. Manažéri oddelenia nemôžu
v niektorých prípadoch zlepšiť samotné výsledky a možno musia presunúť
prerokovanie odchýlok na vyššiu úroveň manažmentu, aby zvážili či by mal byť
rozpočet od základu upravený alebo či je nutné určité rozhodnutie týkajúce sa
politiky.
Úloha finančného manažéra v tomto procese je kľúčová, keďže je zodpovedný za
výsledky aktivít a identifikáciu problémových (alebo potenciálnych problémových)
oblastí. Finanční manažéri vyžadujú vysoký stupeň komunikačných zručností, či už
v písomnom alebo ústnom prejave, keďže musia komunikovať s manažérmi –
zvyčajne s obmedzenými finančnými vedomosťami – ktorí môžu na proces kontroly
rozpočtu nazerať ako na hrozbu.
Ďalšie využitie rozpočtu ako kontrolného systému je, že môže pomáhať pri revízii
budúcich plánov alebo slúžiť ako vklad v procese, keď sa formuluje rozpočet na
nasledujúci rok.
Rozpočtová kontrola je teraz akceptovanou súčasťou riadenia mnohých organizácií
a základnou časťou pre veľké množstvo veľkých organizácií. Vo veľkých
organizáciách je riadenie výnimkami zásadou, ktorá vrcholovému manažmentu
umožňuje zameriavať sa na dôležité oblasti. Politika riadenia výnimkami môže
vyžadovať od manažmentu, aby určil niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých by sa
chcel špecificky zamerať na výkon. Takéto príklady by mohli zahŕňať kľúčové
obchodné oblasti, ako odbyt. Politiky výnimiek môžu fungovať v rámci vopred
určených úrovní. Napríklad, manažment sa môže rozhodnúť, že sa chce zamerať len
na preskúmanie a opravné aktivity u odchýlok presahujúcich 5% od pôvodného
cieľa.
Predtým, než prejdete na zvyšok tejto časti, mali by ste podrobne preskúmať aspekt
kontroly, ktorý sa v prvom rade týka účtovných stránok kontroly.
CVIČENIE 11.4.1
Porozmýšľajte nad príležitosťou v rámci svojho osobného alebo pracovného života,
kedy ste museli vytvoriť a kontrolovať rozpočet, či už pre vás samých, alebo pre
organizáciu. Ako príklad môžeme uviesť úspory na auto alebo vytvorenie rozpočtu
pre športový alebo spoločenský klub. Ako ste sa pokúšali kontrolovať výsledok
rozpočtu? Vypracúvali ste a/alebo vydávali periodické správy? Museli vy, alebo
ostatní realizovať nápravné opatrenia?
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11.4.2 ODCHÝLKY OD ROZPOČTU (BUDGET VARIATIONS)
Odchýlky od rozpočtu sa v komerčných organizáciách popisujú v súvislosti s
vplyvom na zisk. Preto sa odchýlka, ktorá zvyšuje zisk nazýva priaznivá odchýlka
a odchýlka, ktorá znižuje zisk sa volá nepriaznivá odchýlka, zvyčajne ju
znázorňujeme ako F alebo A. Takže, ak skutočná predajná hodnota prevýši predajnú
hodnotu v rozpočte, ide o priaznivú odchýlku, ale ak skutočné materiálne náklady
prevyšujú materiálové náklady v rozpočte, ide o nepriaznivú odchýlku. Rozdelenie
odchýlok na aktivitu/výdavky a iné príčiny nájdete v kapitole 12 dolu, ale v tejto časti
sa budeme hlavne sústrediť na celkovú odchýlku, a nie na príčiny. Vo verejných
organizáciách sa odchýlky oproti rozpočtu označujú +/-.
Pri podávaní správ o odchýlkach má väčšina organizácií svoju politiku týkajúcu sa
významných a nepodstatných odchýlok. Táto politika môže byť aplikovaná na rôzne
čiastky na rôznych úrovniach manažmentu alebo sa môže jednať o jednu celkovú
čiastku. Významná odchýlka je často buď fixná čiastka v hodnote alebo možno
percento z položky v rozpočte. Preto môže politika v organizácii vyzerať
nasledovne:a) Akákoľvek odchýlka nad £3 000 bude považovaná za významnú, a preto je nutné
aj jej zdôvodnenie a poznámka o nápravnom opatrení, ktoré sa vykonalo, ak to bolo
nutné.
b) Akákoľvek odchýlka nad £1 000 alebo 1% rozpočtu bude považovaná za
významnú a je nutné ju prešetriť.
c) Akákoľvek odchýlka prekračujúca hranice stanovené dolu bude považovaná za
významnú a je nutné o nej informovať:
Top manažment £50 000
Manažment £10 000
V mnohých organizáciách sú všetky významné odchýlky popísané na samostatnej
prednej strane na začiatku správy o rozpočte, ktorú nazývame správa o Výnimkách.
Podobne je to aj v koncepte ku strane obsahujúcej Hlavné body vo finančných
výkazoch. Cieľom tohto je umožniť manažmentu, aby rýchlo určil oblasti, kde je
výkon výrazne odlišný od rozpočtu.
Aj keď odchýlka môže byť nepodstatná a nevyžaduje, aby bola v správe do
podrobností rozpísaná, príslušný manažér oddelenia by sa mal na všetky odchýlky
pozrieť a zabezpečiť, že sa táto odchýlka v rámci určitého obdobia nevyskytne
znovu. Veľa top manažérov ignoruje nepodstatné odchýlky a sústredí sa len na
významné.
Všetky odchýlky, priaznivé aj nepriaznivé, by mali byť obsiahnuté v správe
a vysvetlené, ak sú významné. Manažment má tendenciu zameriavať sa na
nepriaznivé odchýlky, ale priaznivé odchýlky môžu byť rovnako dôležité, keďže môžu
naznačovať pozitívne konanie manažmentu, ktoré môžu byť využité v iných
oblastiach organizácie.
Systém kontroly rozpočtu závisí od správneho opatrenia a od podávania správ
o odchýlkach oproti rozpočtu. Manažment má svoj čas skoro vždy obmedzený, preto
sa potrebuje sústrediť na dôležité položky a nestrácať čas zaoberaním sa
záležitosťami, ktoré sú zhruba v súlade s rozpočtom. Tento systém riadenia
výnimkou sa používa vo väčšine organizácií, ktoré stanovujú úrovne podstatných
odchýlok, zvyčajne na základe povahy a veľkosti organizácie ako aj úrovní jej
čiastkového rozpočtu.
CVIČENIE 11.4.2
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Predstavte si, že ste si určili, že miniete £2 v jeden pracovný deň počas obedu
a prestávky na čaj alebo kávu. V mesiaci, kde je 22 pracovných dní miniete jednu
z čiastok uvedených dolu. Ktorá z čiastok uvádza priaznivú odchýlku a ktorá
nepriaznivú?
Akú úroveň odchýlky by ste považovali za podstatnú v prípade 22-dňového
mesiaca? Aká z doleuvedených čiastok by bola významná?
Spotrebovaná čiastka v mesiaci môže byť:
• £22,00
• £39,60
• £43,70
• £48,00
• £62,00
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Pripomienky
Miera, do akej budete odchýlku považovať za významnú, záleží od Vášho vlastného
úsudku. Na základe skúseností zistíte, že veľká časť podávania správ o rozpočtovej
kontrole je subjektívna. Finančný manažér by mal zohrávať kľúčovú úlohu v rámci
procesu rozpočtovej kontroly, pretože rozumie potrebám manažmentu ako aj obsahu
aktivít, a tak môže pomáhať identifikovať významné odchýlky pre účely podávania
správ.
11.4.3 NÁPRAVNÉ OPATRENIA MANAŽMENTU
Manažment udržiava kontrolu nad prevádzkou čiastočne fyzickou prítomnosťou,
čiastočne skúsenosťami a čiastočne prešetrením periodického porovnávania
skutočného stavu a rozpočtu. Na základe toho sa môže vyskytnúť potreba
nápravného opatrenia. Nápravné opatrenie bude závisieť od mnohých faktorov
a bude rozličné podľa okolností, ale v tejto časti sa budeme zaoberať rôznymi
odchýlkami a možnými nápravnými opatreniami.
Príklad 11.4.3
V mesiaci máji 2001 mala maloobchodná firma predávajúca v piatich skupinách
výrobkov nasledovnú správu o odbyte. Je potrebné navrhnúť potenciálne nápravné
opatrenie.
SPRÁVA O ODBYTE ZA MÁJ 2001
Rozpočet

Skutočný

Odchýlka

£

£

£

Platne a CD

14 000

12 350

1 650A

Noviny a časopisy

12 000

11 980

20A

Kancelárske potreby a pozdravy

5 500

6 120

620F

Knihy

4 000

4 090

90F

Hračky

3 500

3 470

30A

Celkom

39 000

38 010

990A

Skupina výrobkov

Celkový rozpočet odbytu vykazuje negatívnu odchýlku vo výške £990, čo je 2,5%
rozpočtu, a to môžeme považovať za významnú odchýlku. Celková odchýlka
v odbyte pozostáva z dvoch priaznivých odchýlok v rámci skupiny výrobkov, jednej
významnej a jednej menej významnej a troch nepriaznivých odchýlok v rámci
skupiny výrobkov, jednej významnej a dvoch nepodstatných. Manažér odbytu by sa
mohol zamerať na platne a kancelárske potreby a pozdravy. V súvislosti s nimi by sa
mohol snažiť nájsť spôsoby zlepšenia (rozpočet bude pravdepodobne brať do úvahy
špecifické dni ako Deň Sv. Valentína), ktoré môžu znamenať miesto, rozloženie,
zvláštnu propagáciu, zvýšenú aktivitu alebo spôsoby. Čo sa týka manažéra predaja,
ten by sa mohol pozrieť na nasledujúce ako na možné dôvody nesúladu s
rozpočtom:
a) Zvýšená konkurencia
b) Recesia alebo nezamestnanosť c) Výklad zlej kvality
d) Objednávky neboli prijaté
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e) Nedostatok reklamy/propagácie
f) Nedostatok populárnej hudby medzi nahrávkami v danom mesiaci
g) Iné dôvody.
Ak manažér predaja stanoví, že a), c), d) alebo e) sú dôvodmi nedostatočného
výkonu, manažér môže vykonať nevyhnutné kroky na zlepšenie pozície od júna.
Položka f) je dočasný ‘štrukturálny“ problém, ktorý môže byť v nasledujúcich
mesiacoch vyriešený.
Položka b) je dlhodobejší ‘štrukturálny’ problém a možno bude nutné zrevidovať
rozpočet alebo vykonať iné rozhodnutie ako je kampaň ‘zľavnených cien’.
Príklad 11.4.3
Výrobný podnik má politiku flexibilného rozpočtu a súhrnná správa za júl 2002 je
nasledovná. Je potrebné navrhnúť možné nápravné opatrenie.
Všimnite si, že súhrnná správa má zjednodušenú formu a že odchýlky sa obmedzujú
na výrobné náklady.
OBDOBIE FLEXIBILNÉHO ROZPOČTU 7 2002
Rozpočet

Skutočný

Odchýlka

140 000

140 000

-

£

£

£

280 000

280 000

-

112 000

122 600

10 600A

Práca

56 000

56 900

900A

Réžia

28 000

28 600

600A

196 000

208 100

12 100A

56 000

55 900

100F

252 000

264 000

12 000A

28 000

16 000

12 000A

Jednotky
Odbyt
Variabilné náklady
Materiál

Celková odchýlka
Fixné náklady
Celkové náklady
Zisk v mesiaci

Významná odchýlka v mesiaci boli materiálové náklady a výrobný manažér by mohol
zvážiť možné dôvody takejto situácie, vrátane:
(i) Neočakávaného nárastu v cene použitého materiálu
(ii) Vyššej úrovne nepoužiteľného odpadu ako sa očakávalo
(iii) Lepšej kvality použitého materiálu
(iv) Straty materiálu z obchodov alebo z výrobného podniku
(v) Iných dôvodov.
Položka (i) môže spôsobiť nevyhnutnosť vytvorenia dodatku k rozpočtu na budúce
obdobia, ale položky (ii) a (iv) by mali byť preskúmané výrobným manažérom, keďže
by mohli naznačovať slabé stránky manažmentu, zakiaľ čo položku (iii) musíme
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preskúmať, aby sme sa ubezpečili, že ide o rozhodnutie v rámci politiky
manažmentu.
11.4.4 SPRÁVA (REPORTING STATEMENTS)
Formát správy bude odlišný u rôznych organizácií na základe mnohých faktorov
vrátane:
a) charakteru organizácie
b) veľkosti organizácie
c) manažérskeho štýlu
d) zavedeného systému manažérskeho účtovníctva
e) skutočnosti, či je rozpočet fixný alebo flexibilný
f) požiadaviek jednotlivých manažérov
g) frekvencie podávania správ.
Napriek tomu má väčšina komerčných organizácií zavedený systém mesačného
(alebo štvortýždňového) podávania správ a takáto mesačná správa o fungovaní
zvyčajne zahŕňa nasledujúce položky rozpísané do podrobností podľa potreby:
(i) Správa o výnimke
(ii) Mesačná správa o činnosti
(iii) Podrobnosti ohľadne odbytu
(iv) Podrobnosti ohľadne výrobných nákladov
(v) Podrobnosti ohľadne fixných nákladov, zvyčajne na báze oddelení
(vi) Správy o aktivitách – stroje, práca atď.
(vii) Správa o hotovosti
(viii) Možno aj pro forma súvaha.
V organizáciách verejnej správy bude forma do veľkej miery závisieť od skutočnosti,
či ide o obchodnú aktivitu (v takom prípade bude forma zhruba rovnaká ako tá vyššie
uvedená), alebo len o výdavok organizácie (v takom prípade budú výdavky
zaznamenané na báze riadok po riadku).
Príklady každého z nich vidíte dolu. Mali by ste mať na pamäti, že príklady sú len
jednoduchým zhrnutím a že v praxi môže mesačná správa o fungovaní pozostávať z
30/40 strán.
Príklad 11.4.4 a) predstavuje firmu vyrábajúcu a predávajúcu tovar – mesačná
správa.
Príklad 11.4.4 b) je organizácia napr. miestneho úradu poskytujúca priame služby
(OPPS, Direct Service Organisation - DSO)) a je obchodnou jednotkou oddelenia
čistenia – polročná správa.
Príklad 11.4.4 c) je štátna organizácia a toto je jej správa obsahujúca len výdavky za
tretí štvrťrok.
Zvyčajne sa správa delí na dve časti predstavujúce:
a) obdobie, za ktoré bola správa spísaná (mesiac, štvrťrok, atď.);
b) rokov do dnešného dátumu (RDDD, year to date - YTD)) – súhrnné čísla za
doterajší finančný rok.
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Príklad 11.4.4 a)
SPRÁVA O FUNGOVANÍ ZA MESIAC JÚL 2002
Tisíce £
Mesiac

RDDD

Rozpoč
et

Skutoč
ný
rozpoč
et

Odchýl Rozpoč
ka
et

Skutoč
ný stav

Odchýl
ka

410

402

(8)

3 000

3 041

41

22

23

1

150

146

(4)

432

425

(7)

3 150

3 187

37

Jednicový
materiál

62

64

(2)

450

463

(13)

Jednicová
práca

82

80

2

600

596

4

Jednicové
výdavky

5

6

(1)

36

38

(2)

Variabilná
réžia

41

44

(3)

300

309

(9)

190

194

(4)

1 386

1 406

(20)

Hrubý zisk

242

231

(11)

1 764

1 781

17

Hrubý zisk %

56,0

54,3

(1,7)

56,0

55,9

(0,1)

Správa

32

31

1

220

224

(4)

Odbyt

26

28

(2)

190

187

3

Marketing

92

87

5

650

647

3

Financie

44

46

(2)

300

316

(16)

194

192

2

1 360

1 374

(14)

48

39

(9)

404

407

3

Príjem
Odbyt
Ostatný príjem
Celkový príjem
Výdavky
Variabilné
náklady

Celkové
náklady

variabilné

Fixné výdavky

Celkové
výdavky
Čistý zisk

fixné

Kľúč: ( ) = Nepriaznivá odchýlka
= Priaznivá odchýlka
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Príklad 11.4.4 b)
DSO: 6-MESAČNÉ POROVNANIE ROZPOČTU A SKUTOČNÉHO STAVU ZA 6
MESIACOV DO 30. SEPTEMBRA 2002
Rozpoč
et

Skutočn
ý stav

£

£

£

£

618 000

572 187

-45 813

-7,4

Materiál

38 250

36 420

-1 830

-4,8

Výplaty

248 000

259 146

+ 11 146

+ 4,5

9 100

11 827

+ 2 727

+ 30,0

11 300

10 986

- 314

- 2,8

306 650

318 379

+ 11 729

+ 3,8

Oddelenie

41 000

42 916

+ 1 916

+ 3,8

Ústredné

160 000

162 270

+ 2 270

+ 1,4

21 000

24 601

+ 3 601

+ 17,1

528 650

548 166

+ 19 516

+ 3,7

89 350

24 021

- 65 329

- 73,1

Príjem

Rozdiel +/oproti
rozpočtu

%
z rozpočt
u

Výdavky

Údržba vozidiel
Benzín
Celkové jednicové náklady
Správa

Údržba budov a strojov
Celkové náklady
Zisk/(Strata)

Príklad 11.4.4 c)
ŠTÁTNA ORGANIZÁCIA: SPRÁVA ZA TRETÍ ŠTVRŤROK ROKU 2002/20X3
Tisíce £
Tretí štvrťrok

RDDD
Skutoč
ný stav

Odchýl
ka

5 550

5 537

13

(2)

40

43

(3)

143

5

450

446

4

31

33

(2)

90

88

2

159

157

2

470

464

6

Poplatky agentúry

13

16

(3)

35

42

(7)

Finančné poplatky

115

121

(6)

330

351

(21)

6

7

(1)

35

41

(6)

2 316

2 307

9

7 000

7 012

(12)

Zamestnanci
Priestory
Dodávky & služby
Doprava
Výdavky na zriadenie

In výdavky
Celkové výdavky

Rozpoč
et

Skutoč
ný stav

Odchýl Rozpoč
ka
et

1 830

1 814

16

14

16

148
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Kľúč: ( ) = Prečerpané
= Nedočerpané
OTESTUJETE SA
1. Zodpovedajte nasledujúce otázky spamäti a spätne skontrolujte v texte, aby ste
zistili, či ste sa nemýlili.
a) Uveďte tri prvky kontroly rozpočtu uplatňované manažmentom.
(11.4.1)
b) Prečo je finančný manažér taký dôležitý v procese rozpočtovej kontroly? (11.4.2)
c) Porovnajte dva druhy odchýlok.
(11.4.2)
d) Ako môže firma definovať významnú odchýlku?
(11.4.2)
e) Odchýlky vznikajú rôznymi spôsobmi – uveďte tri vysvetlenia nepriaznivej
odchýlky odbytu
(11.4.3)
f) Napíšte návrh súhrnnej správy akejkoľvek organizácie, o ktorej máme nejaké
informácie (11.4.4)
2. Opýtali sa Vás, či by ste dokázali zlepšiť výkon vytvorením systému rozpočtovej
kontroly s mesačným intervalom podávania správ. Napíšte stručnú správu pre
manažéra, kde uvediete výhody hlavných aspektov tvorby rozpočtu.
3. Porozmýšľajte nad štátnou organizáciou s celkovými výdavkami £22m
obsahujúcimi £10m vo výplatách a £2m pre každú zo šiestich položiek vo
výdavkoch. Navrhnite vhodnú úroveň, ktorú by ste považovali za významnú
v mesačnej správe, pre:
a) Výplaty
b) Iné výdavkové položky
4. Ste nedávno menovaným finančným manažérom podniku vyrábajúceho nábytok,
s ročným odbytom dosahujúcim £32 miliónov. Podnik nikdy neprevádzkoval
kontrolný systém rozpočtu, ale generálny riaditeľ si myslí, že pri súčasnej veľkosti
firmy je to nevyhnutné. Vašou úlohou je spísať správu pre správnu radu, v ktorej
uvediete:
a) výhody takéhoto systému, čo sa týka kontroly;
b) postup tvorby rozpočtu len v náčrte;
c) formu rozpočtu;
d) formu pravidelného podávania správ o skutočnom stave v porovnaní s rozpočtom.
Vaše výsledky
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ODPOVEDE
1. Prekontrolujte si odpovede s textom.
2.
Od manažéra účtovníkovi
Dnešný dátum:
Správa o kontrole rozpočtu
Táto správa v stručnosti popisuje výhody kontroly rozpočtu v spojení so systémom
mesačných správ. Medzi výhody patria nasledujúce:a) Môže byť použitá v spojitosti so systémom riadenia výnimkou, kde budú
významné odchýlky od rozpočtu uvedené mesačne v správe o výnimkách.
b) Správa o výnimkách ušetrí čas manažmentu a tiež včas zdôrazní oblasti,
v ktorých môže manažment vykonať nápravné opatrenia.
c) Mesačná správa bude pravdepodobne vopred vytyčovať pravdepodobné
problémové oblasti.
d) Mala by pomáhať pri koordinácii aktivít rôznych oblastí fungovania.
e) Príprava rozpočtu by mala pomáhať pri plánovaní, koordinácii a motivovaní.
f) Systém by mal pomáhať manažérom pri plánovaní prevádzky svojho oddelenia.
g) Top manažment by mal byť schopný pochopiť celkové napredovanie (alebo jeho
nedostatok) v organizácii bez časového zaťaženia.
h) Zvýši to dôraz na efektívne fungovanie organizácie.
Dajte mi prosím vedieť, ak by ste sa tejto téme chceli ešte bližšie venovať.
3. Povedzme, že náklady v priebehu roka rástli rovnomerne.
a) Výplaty = £10M ročne = £833 333 mesačne
2 % = £16 666 mesačne. 1% = £8 333
Navrhovaná významná úroveň £10 000 (odchýlky vo výplatách by mali byť relatívne
malé, keďže výdavky na platy jednotlivcov sa stanovujú na začiatku roku).
b) Réžia = £2M ročne = £166 667 mesačne
2% = £3 333 mesačne.
Povedzte, že £4 000 mesačne vo forme výdavkov bude mať za následok mierne
nevyvážený výsledok.
4.
Správy pre radu riaditeľov
Systém kontroly rozpočtu
Podľa inštrukcií vám predkladám v súhrnnej forme výhody a postupy v rámci
systému kontroly rozpočtu ako základ pre diskusiu.
Výhody
Príprava a kontrola rozpočtu je štandardným nástrojom riadenia vo väčšine firiem
a verejných organizácií a využíva sa na nasledovné účely:i) ako súčasť celkového plánovacieho procesu;
ii) na zlepšenie kontroly pravidelným podávaním správ o odchýlkach od rozpočtu,
aby sme umožnili top manažmentu vykonať akékoľvek potrebné nápravné opatrenia;
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iii) zlepšenie koordinácie aktivít medzi rôznymi oddeleniami;
iv) ako súčasť komunikačného systému vo firme;
v) zlepšenie koordinácie, komunikácie a stanovovania (a dosahovania) cieľov, čo by
malo pomáhať motivovať manažérov a personál;
vi) umožňuje to predstavenstvu delegovať právomoc a zodpovednosť na jednotlivých
úrovniach príslušným manažérom.
Postup pri príprave rozpočtu
Postup pri príprave rozpočtu je možné v náčrte znázorniť nasledovne:i) Predstavenstvo určí rozpočtové obdobie a vymenuje výbor pre rozpočet, bolo by
lepšie, ak by bol predsedom výkonný riaditeľ.
ii) Predstavenstvo rozhodne o celkovej politike na rozpočtové obdobie a o
akýchkoľvek limitujúcich faktoroch.
iii) Manažéri oddelenia pripravia čiastkové rozpočty.
iv) Rozpočtový výbor schváli čiastkové rozpočty a zhrnie ich do podnikového
rozpočtu.
v) Pripravia sa ostatné relevantné rozpočty ako sú hotovostné a kapitálové výdavky.
vi) Všetky rozpočty sú predložené predstavenstvu na schválenie (alebo dodatok).
vii) Rozpočet sa implementuje.
Navrhované formy
Priložený dodatok ilustruje, ako by bol celkový rozpočet prezentovaný a aká by mala
byť forma mesačnej správy o fungovaní, ktorá zahŕňa tiež jednu stranu správy
o výnimkách, kde sú s krátkymi vysvetleniami uvedené významné odchýlky od
rozpočtu.
Som Vám k dispozícii, ak by ste chceli o tomto rozpočte diskutovať.
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Dodatok
Forma rozpočtu
Rozpočet

Posledná predpoveď

2003

2003

Tisíce £

Tisíce £

Odbyt
Náklady na odbyt
Jednicový materiál
Jednicová práca
Jednicové výdavky
Výrobná réžia
Celkové výrobné náklady
Hrubý zisk
Hrubý zisk %
Režijné výdavky:
Marketing
Odbyt
Správa
Financie
Personál
Iné
Celková réžia
Zisk pred zdanením
Forma periodických správ
Tisíce £
Mesiac
Rozpo
čet

Skuto
čný
stav

RDDD
Odchýl
ka

Rozpo
čet

Skuto
čný
stav

Odchýl
ka

Odbyt
Náklady na odbyt
Jednicový materiál
Jednicová práca
Jednicové
výdavky
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Výrobná réžia
Celkové výrobné náklady
Hrubý zisk
Hrubý zisk %
Režijné výdavky:
Marketing
Odbyt
Správa
Financie
Personál
Iné
Celková réžia
Zisk pred zdanením
Odbyt
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Kapitola 12
Normované náklady (Standard costing)
Standard costing – plánované výrobné náklady, starostlivo rozpočtované, ktoré
ukazujú, koľko by tovar/služba stála, keby sa splnil plán a keby bol odhad správny.
Neskôr slúži aj ako forma manažérskej kontroly na porovnanie normovaných
nákladov so skutočnými, na analýzu odchyliek a prípadnému vyvodeniu dôsledkov.
Longman Dictionary of Business English
12.1 ÚVOD
Táto kapitola predstavuje ďalšiu metódu riadenia nákladov: normovaný výpočet
nákladov. Kapitola stavia na vašom chápaní tvorby rozpočtu, rozpočtovej kontroly
a kontroly nákladov k určitému dňu. Je to technika vo verejnej správe pomerne
široko používaná, vznikla však pre potreby súkromného sektora, hlavne pre výrobné
odvetvia. Uvádzame to z toho dôvodu, že aj príklady, ktoré budeme v kapitole
používať sú najviac z tejto oblasti. Uviedli sme však aj niekoľko príkladov z oblasti
verejnej správy. Tak, ako rozpočtová kontrola, aj táto kapitola je pomerne krátka. .
12.2 CIELE
Keď dokončíte túto kapitolu, mali by ste byť schopní:
• definovať normované náklady a normovaný výpočet nákladov,
• vysvetliť využitie normovaného výpočtu nákladov,
• popísať, ako sa stanovujú normy,
• uviesť tri druhy noriem,
• popísať tvorbu karty normovaných nákladov,
• vysvetliť potrebu revízie noriem.
Naučíte sa tiež ako využiť normovaný výpočet nákladov na meranie výkonu pri
riadení práce, materiálu a režijných nákladov výpočtom odchýlok v systéme
štandardných nákladov. Budete vedieť použiť túto analýzu odchýlok na vyrovnanie
zisku v rozpočte so skutočným ziskom, a tým identifikovať dôvody, prečo môže byť
výkon odlišný od rozpočtu.
12.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Predtým, než začnete študovať túto časť, potrebujete pochopiť koncepcie, ktoré sú
obsiahnuté v kapitolách 10 a 11. Táto kapitola vám pomôže ešte rozvinúť chápanie
týchto teórií, takže najprv musíte mať istotu v oblasti tvorby rozpočtu a rozpočtovej
kontroly.
Na naštudovanie tejto kapitoly budete potrebovať približne 90 minút.
12.4.1 DEFINÍCIE POUŽITÉ V NORMOVOM VÝPOČTE NÁKLADOV A VYUŽITIE
NORMOVANÝCH NÁKLADOV
Normované náklady sú odhadované jednotkové náklady vopred vypracované na
základe predpovede manažmentu týkajúcej sa očakávaného použitia a nákladov.
269

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Výpočty sa zvyčajne odvíjajú od očakávaní manažmentu súvisiacich s rôznymi
záležitosťami vrátane:a) Úrovní efektívnosti pri využití materiálu
b) Úrovní efektívnosti pri využití práce
c) Predpovedaných nákladov na materiál, prácu a režijné výdavky
d) Objemov aktivít v rozpočte a pridružených režijných nákladov.
Normované náklady na jednotku výroby sú teda náklady, ktoré by mali vzniknúť pri
tvorbe jednotky. Štandardný výpočet nákladov je využitie normovaných nákladov za
rôznych okolností vrátane:
(i) Hodnotenia zásob – je to alternatíva k PDPV/ PoDPV alebo FIFO/LIFO/weighted
average cost / vážené priemerné náklady popísané v kapitole 4 – to však nie je
prijateľný základ pre hodnotenie vo finančných výkazoch
(ii) Oceňovanie nových alebo zmenených výrobkov
(iii) Využitie pri príprave rozpočtu
(iv) Časť kontrolného mechanizmu využívajúca analýzu odchýlok
(v) Zjednodušenie záznamov nákladového účtovníctva.
Formálne definície sú nasledovné:Norma Vopred určené množstvo uvedené v definovaných podmienkach,
v porovnaní s ktorými môže byť skutočný výkon porovnaný, zvyčajne pre určitý prvok
práce, operáciu alebo aktivitu.
Normované náklady Vopred určený výpočet toho, koľko nákladov sa môže
nachádzať v rámci špecifikovaných pracovných podmienok. Zakladá sa na odhade
hodnoty nákladových prvkov a vytvára súvzťažnosť medzi technickými
špecifikáciami a kvantifikáciou materiálu, práce a iných nákladov na ceny a/alebo
sadzby miezd, ktoré by mali byť aplikované v priebehu obdobia, v ktorom majú byť
normované náklady využité.
Štandardný výpočet nákladov Spôsob využívajúci normy nákladov a príjmov na
účely kontroly prostredníctvom analýzy odchýlok.
Všimnite si, že normované náklady, tiež podobné, nie sú to isté, ako náklady
v rozpočte. Rozpočet sa týka celej firmy, aktivity alebo operácie, ale normované
náklady prezentujú rovnaké informácie na jednotkovej báze.
12.4.2 STANOVENIE NORMOVANÝCH NÁKLADOV
Normované náklady sa stanovujú pre každý materiál, prácu a réžiu a potom sa
sčítavajú a vytvárajú normované náklady na výrobok. Norma sa môže odvíjať od
záznamov minulých nákladov alebo od technických štúdií. Obe metódy sa často
využívajú v praxi, aj keď záznamy o minulých nákladoch nie sú odporúčané ako
norma, keďže prenášajú nedostatky z minulosti do budúcnosti. (Podrobnosti o oboch
týchto metódach a výhody/nevýhody každej z nich sú mimo rámec vášho štúdia.)
Napriek tomu môžu byť základy stanovovania noriem nasledovné:Materiál Štandardné množstvo, ktoré sa používa, s ohľadom na bežné straty
(nepoužiteľný odpad) vynásobené adekvátnou štandardnou cenou.
Práca Bežný čas na vykonanie určitej práce vynásobený štandardnou hodinovou
sadzbou. Čas by mal zahŕňať akékoľvek nevyhnutné meškania a hodinová sadzba
by sa mala odvíjať od súčasných platných sadzieb.
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Réžia Postup sa do veľkej miery rovná tomu, ktorý sa využíva v tomto texte pri
stanovovaní prirážkovej sadzby. Na variabilnú a fixnú réžiu budú stanovené zvláštne
sadzby. Štandardná sadzba réžie je zvyčajne strojová hodina alebo priama pracovná
hodina. Všimnite si, že normované režijné náklady na výrobok sa odvíjajú od
štandardných hodín, a nie skutočných využitých hodín.
Normy by mali byť určené na adekvátne obdobie, t.j. na šesť mesiacov alebo rok, je
však potrebné ich neustále upravovať, pretože akékoľvek zmeny v prevádzkových
okolnostiach ich môžu výrazne zmeniť. Odklon od štandardných odchýlok sa
zaznamenáva. Prehľad mesačného výkonu bežne naznačuje kedy je nutné upraviť
normy.
Z vyššie uvedeného zistíte, že štandardný výpočet nákladov vyžaduje, aby boli
náklady zaznamenávané konzistentným spôsobom. Je to metóda kontroly, ktorá je
najvhodnejšia pre organizácie, ktorých aktivita sa opakuje a definuje konzistentne,
ako napríklad výroba. Štandardný výpočet nákladov sa bude ťažšie využívať
v niektorých oblastiach ako je verejný sektor, napríklad realizácia operácie v štátnej
nemocnici, keďže úroveň odchýlok je tu vysoká. Štandardný výpočet nákladov sa
zvykne aplikovať na služby verejného sektoru ako je zber odpadu, kde sú vstupy
a výstupy konzistentné. Akákoľvek časť verejného sektora, ktoré tiež vyrába
štandardizovaný produkt alebo službu môže taktiež zvážiť použitie tejto metódy ako
nástroj kontroly a monitorovania nákladov.
12.4.3 DRUHY NORIEM
Normy sa zvyčajne rozdeľujú do troch rôznych úrovní výkonu nasledovne:
a) Základné normy
b) Ideálne normy
c) Normy v súčasnosti dosiahnuteľné.
a) Základné Zahŕňajú stanovenie normy, ktorá sa z roka na rok nemení tak, aby
bolo možné merať zmeny, ktoré sa stali v priebehu dlhšieho obdobia – t.j. viac ako
jeden rok – a potenciálne identifikovať určité trendy. Neodporúča sa použiť ako cieľ,
keďže nebude zohľadňovať zlepšenia, ktoré mohli byť dosiahnuté vo výrobných
metódach ani nákladové zmeny v priebehu času.
b) Ideál Tento zahŕňa stanovenie štandardného času pri maximálnej možnej úrovni
efektívnosti a bude mať nevyhnutne za následok nepriaznivé odchýlky. V takejto
podobe ťažko dosiahneme dokonalosť a predstavuje nedosiahnuteľný cieľ, preto
opäť zdôrazňujeme, že ideálne normy sa málokedy využívajú.
c) Dosiahnuteľné v súčasnosti Táto úroveň má za úlohu odrážať úroveň výkonu,
ktorú môžu zamestnanci dosiahnuť pri adekvátnej výkonnosti a vo výrobných
podmienkach, ktoré budú existovať, keď sa budú využívať normy. Toto je bežne
odporúčaná úroveň.
Pri normovanom výpočte nákladov sa výstup zvyčajne meria v súvislosti so
štandardnými hodinami. Štandardná hodina predstavuje množstvo práce, ktoré má
byť vykonané za jednu hodinu pri štandardnom výkone. Preto, ak je za jednu hodinu
možné vyrobiť 40 jednotiek, výstup v podobe 160 jednotiek predstavuje štyri
štandardné hodiny, bez ohľadu na skutočný čas, ktorý takáto výroba trvá.
CVIČENIE 12.4.3
V týždni 1 podnik dosahoval úroveň aktivity 100% s nasledujúcim výstupom:
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Výrobky

Jednotky

Štandardný počet minút
na jednotku

F

5 400

5

C

2 520

10

A

3 150

12

Jednicové úplné vlastné náklady v rozpočte na výstup boli £4 275.
Vašou úlohou je vypočítať:
a) štandardné hodiny v rozpočte;
b) úplné vlastné náklady v rozpočte na štandardnú hodinu.
Vaše výsledky

272

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Odpoveď
a) rozpočtované štandardné hodiny produkcie by predstavovali:
450
Výrobok F: 5 400 x 5 =
60
Výrobok C: 2 520 x 10 =
420
60
Výrobok A
3 150 x 12 =
630
60
Celkom:
1 500
b) Úplné vlastné náklady na štandardnú hodinu
Náklady v rozpočte
Štandardné hodiny v rozpočte
4 275
1 500
= £2,85 na hodinu
12.4.4 KARTA NORMOVANÝCH NÁKLADOV
Karta normovaných nákladov sa bežne vypracúva pre každú jednotku vyrobeného
produktu. Príklad dolu znázorňuje podrobný výpočet a kartu normovaných nákladov,
ktorá sumarizuje náklady.
Príklad
Stradam Plc je výrobná firma, ktorá vyrába len jeden produkt. ktorý sa nazýva
Radam. Na každú vyrobenú jednotku vznikajú nasledovné náklady:
Materiál
2 kg materiálu 102 pri £1,35 za kilogram
3 kg materiálu 203 pri £2,40 za kilogram
Práca
6 hodín za £4,60 na hodinu
Réžia
Variabilná pri £2,25 za priamu pracovnú hodinu
Fixná pri £4 za priamu pracovnú hodinu
Štandardná zisková marža je 20% nákladov, pomocou ktorej vypočítate štandardnú
jednotkovú predajnú cenu.
Vašou úlohou je vytvoriť kartu normovaných nákladov.
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Karta normovaných nákladov - Radam – jedna jednotka
£p
Materiál

102 (2 x £1,35)

2,70

203 (3 x £2,40)

7,20

£p

9,90
Práca

(6 x £4,60)

27,60

Variabilná réžia

(6 x £2,25)

13,50

Celkové variabilné
náklady
Fixná réžia

51,00
(6 x £4)

Celkové náklady
Štandardný zisk
Štandardná
predajná cena

24,00
75,00

(20% celkových
nákladov)

15,00
90,00

12.4.5 UPRAVOVANIE NORIEM
V časti 12.4.2 sme videli, že normy sa zvyčajne stanovujú na dostatočne dlhé
obdobie. Je to tak kvôli zabezpečeniu porovnania medzi obdobiami a tiež v záujme
udržania nákladov na prípravu na adekvátnej úrovni. Vytvorenie dostatočne
presných noriem vyžaduje často náročnú prácu, a preto môžu byť časté zmeny
finančne nákladné. Prevádzkové podmienky sa však menia, najmä v dnešných
časoch rýchlych zmien a normy musia odrážať podmienky.
Dôvody zmeny noriem by mohli zahŕňať:(i) Cenovú zmenu základného materiálu použitého vo výrobnom procese.
(ii) Poplatok za použitie materiálu vyplývajúci z vyššej/znižujúcej sa kvality materiálu,
zvýšeného/ zníženého množstva nepoužiteľného odpadu alebo iných faktorov.
(iii)
Nárast/pokles
efektívnosti
úplných
vlastných
hodín,
použitie
kvalifikovanejších/menej kvalifikovaných pracovníkov alebo intenzívnejšej výroby.
(iv) Režijné zmeny vyplývajúce z (i) až (iii) vyššie alebo iné zmeny.
(v) Zavedenie nových strojov.
(vi) Zavedenie dohody o produktivite.
(vii) Zlepšená technológia alebo techniky.
(viii) Akákoľvek iná zmena v prevádzkových metódach.
Treba zdôrazniť, že normy budú zvyčajne upravené, len ak je zmena významná pre
celkové normované náklady. Skúste túto aktivitu.
CVIČENIE 12.4.5
Vo vyššie uvedenom príklade boli celkové normované materiálové náklady £9,90
a celkové normované náklady boli £75. Teraz dostanete zadanie, v ktorom cena
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materiálu 203 vzrastie z £2,40 za kilo na £3,00 za kilo kvôli nedostatku zásob.
Upravili by ste normu?
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Odpoveď
Aj keď by bolo možné a relatívne jednoduché upraviť normy, firma to pravdepodobne
nespraví. Nárast 60p za kilo pridá £1,80 k nákladom. To predstavuje 18%
existujúcich normovaných materiálových nákladov, ale len 2,4% celkových
normovaných nákladov.
Pokiaľ nebude navrhnuté, aby sa upravila predajná cena, normované náklady by
bežne zostali nezmenené. Samozrejme, že odchýlka v cene za materiál sa
v budúcich mesiacoch zvýši.
12.5.1 ANALÝZA ODCHÝLKY
Keďže sme už prediskutovali, ako funguje štandardný výpočet nákladov, pozrieme
sa teraz, ako je možné využiť štandardný výpočet nákladov na meranie výkonu
s použitím analýzy odchýlky.
12.5.2 ‘RODOKMEŇ’ ODCHÝLOK
Odchýlky použité na meranie odchýlky od normy môžeme popísať ako ‘rodokmeň’
alebo pyramídu. Takýto rodokmeň je znázornený v diagrame na nasledujúcej
strane. V časti 12.5.3. uvidíte, ako je možné ho využiť na výpočet odchýlky od
rozpočtu a na porozumenie tomu, ktoré faktory ovplyvnili výkon.
Okrem odchýlok v rodokmeni, ktoré vidíte dolu, existujú ešte ďalšie dve kategórie
odchýlok. Nazývame ich odchýlky v kombinácií materiálu a výnosové odchýlky.
Ďalej v tomto module sa o nich dozvieme viac.
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RODOKMEŇ ODCHÝLKY / PYRAMÍDA ODCHÝLKY
Priamy materiál

Priama práca

Variabilná réžia

Fixná réžia

Kapacita

Cena

Použi
tie

Celkové
jednicové
materiálové
náklady

Sadzb
a

Efektívn
osť

Celkové jednicové
úplné vlastné
náklady

Výdavky

Efektívnos
ť

Celkové variabilné režijné
náklady

Celková nákladová
odchýlka

Súčet všetkých odchýlok
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Výdavky

Efficiency

Objem

Celkové fixné režijné náklady
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Celková odchýlka
odbytu

Objem

Celková odchýlka nákladov
(pozri hore)

Cena
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12.5.3 VÝPOČET ODCHÝLOK
Z pyramídy alebo rodokmeňa vidíme, že celková odchýlka každého nákladového
prvku sa zvyčajne delí na dva prvky, aktivitu a výdavky. Odráža to dva hlavné dôvody
vzniku odchýlok – zmenu v úrovni aktivity alebo zmenu v nákladoch v porovnaní so
základom použitým pre normované náklady. Aj keď viete identifikovať celkovú
odchýlku tak, že spočítate dve pod-odchýlky, zvyčajne je bezpečnejšie vypočítať
celkovú odchýlku pre každý prvok a použiť to ako kontrolu pre pod-odchýlky.
Odchýlky môžeme vypočítať pomocou série vzorcov alebo prostredníctvom
pochopenia toho, čo sa odchýlka snaží ukázať a porozumenia významu relevantných
premenných. Každý prístup vám najprv ukážeme v aktivitách v tejto časti. Najprv ich
sami vyskúšajte a potom ich prepracujte po tom, čo ste čítali a pochopili uvedené
výpočty.
Odchýlky v odbyte
Pozostávajú z nasledujúcich:
• Celková odchýlka v odbyte
• Odchýlka v objeme odbytu
• Odchýlka v predajnej cene
Celková odchýlka v odbyte je rozdiel medzi skutočným a normovaným odbytom.
Odchýlka v objeme odbytu predstavuje rozdiel medzi skutočnými a normovanými
objemami vynásobenými normovanou predajnou cenou. Odchýlka v predajnej cene
je rozdiel medzi skutočnou a normovanou cenou vynásobenou skutočným počtom
predaných jednotiek.
CVIČENIE 12.5.3 a)
Počítačová firma dosiahla nasledovné normované čísla za jeden mesiac predaja
laserovej jet tlačiarne.
Jednotky – 3 000 pri £360 za jednotku.
V priebehu novembra bol skutočný odbyt 2 850 jednotiek pri celkovej hodnote £1 068
750.
a) Vypočítajte nasledovné:
i) Celkovú odchýlku v odbyte. (NN SN)
ii) Odchýlku objemu odbytu. (ŠO - SO) x ŠC
iii) Odchýlku v predajnej cene. (ŠC - SC) x SO
b) Uveďte svoje pripomienky k týmto odchýlkam, vrátane dôvodov, prečo sa mohla
objaviť celková odchýlka v odbyte a identifikácie opatrení, ktoré bude manažment
možno musieť vykonať v nasledujúcich mesiacoch.
Vaše výsledky
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Výsledky
a)
£
Normovaný
000 x £360

odbyt:

3

£

1 080 000

Skutočný odbyt
Celková
v odbyte

£

1 068 750
odchýlka

Štandardný
(jednotky)

objem

Skutočný objem
Odchýlka v objeme

1 1250 A

3 000
2 850
150 x £360

54 000 A

Normovaná cena: 2 850
x £360

1 026 000

Skutočný stav (2 850 x
£375)

1 068 750

Odchýlka v cene

42,750 F

Celkom ako hore

1 1250 A

b) Celková odchýlka v odbyte je nepriaznivá. Tento nepriaznivý výkon je zapríčinený
nepriaznivou odchýlkou v objeme odbytu (menej sa predalo v porovnaní s
rozpočtom). Pozícia odchýlky sa však vylepšila prostredníctvom predaja tlačiarní pri
vyšších jednotkových cenách ako sa predpokladalo.
Znázornené je to
prostredníctvom priaznivej odchýlky v predajnej cene.
Ak november potvrdí trendy z predchádzajúcich mesiacov, naznačovalo by to, že
predpovedaný objem bol príliš optimistický alebo že trhový dopyt klesá, možno aj
kvôli intenzívnejšej konkurencii. Napriek tomu sa dosiahla predajná cena o £15 za
jednotku vyššia ako bola určená norma, čo naznačuje zvýšený dopyt alebo zvýšené
náklady, ktoré vyvolali zvýšené ceny. Preto je pravdepodobné, že intenzívnejšia
konkurencia nepochádza z priamej konkurencie nášho výrobku, ale z nepriamej
konkurencie z výrobku či novozavedeného modelu s lepšími špecifikáciami, ale
vyššou cenou. Analýza trhu by mala byť schopná určiť príčiny presnejšie.

Odchýlka v predajnej cene
£
Výpočet
P&L

nákladov

4 275 Odbyt

£
4 275
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Niektorí autori a učitelia radšej vypočítavajú odchýlky v odbyte na základe odbytovej
marže, pričom odchýlka sa odvíja od štandardnej marže, ktorá je štandardnou
predajnou cenou mínus normované výrobné náklady. Je to tak, pretože využitie plnej
predajnej ceny nebude zohľadňovať skutočnosť, že sa mohli vyskytnúť dodatočné
náklady v záujme dosiahnutia odbytu. Ktorákoľvek metóda je možná na výpočet
odchýlok, Vy však musíte zabezpečiť, aby:
• ste odchýlky vypočítavali konzistentne v prípade, že vypočítavate sériu
odchýlok v odbyte
• si uvedomovali rozdiel, ktorý môžu Vaše výpočty vykázať, ak použijete metódy
odbytu a odbytovej marže.
Odchýlky v materiáloch
Pozostávajú z:
• Celkovej odchýlky v materiáloch
• Odchýlky v použití materiálu
• Odchýlky v cene materiálu
Celková odchýlka materiálu predstavuje rozdiel medzi celkovými skutočnými
nákladmi na materiál a celkovými normovanými nákladmi na materiál (vyjadrenými
ako NN-SN). Odchýlka vo využití je rozdiel medzi skutočným využitým množstvom
a normovaným množstvom, vynásobeným štandardnou cenou (vyjadrenou ako [ŠMSM] x ŠC). Odchýlka v cene je rozdiel medzi skutočnou a štandardnou cenou
vynásobený skutočným využitým množstvom (vyjadrený ako [ŠC-SC] x SM).
V aktivite 12.5.3 b) vidíte, ako tento systém funguje.
CVIČENIE 12.5.3 b)
Normované náklady na vyrobený produkt zahŕňajú £9,00 za materiál, ktorý
predstavuje 4 kilogramy pri £2,25 za kilogram. Za dané obdobie sa vyrobilo 840
jednotiek a materiálové náklady dosiahli £7 700, čo predstavuje 3500 kilogramov.
Vypočítajte odchýlky pre 3 materiály.
Vaše výsledky
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Výpočty
Normované náklady na 840 jednotiek
840 x 4 kilogramy = 3360 kilogramov x 2,25
Skutočné náklady
Celková odchýlka v materiáloch

£
7 560
7 700
140 A

Odchýlka vo využití
Skutočné množstvo
Štandardné množstvo
Odchýlka

Kilogramy
3 500
3 360
140 x £2,25

£

Odchýlka v cene
Skutočná cena
£2,20
Štandardná cena
Odchýlka

£

Celkom ako vyššie

315 A

£
(£7 700 delené 3 500 kilogramami)

0,05 x 3 500

£2,25
175 F
140 A

Odchýlky v práci
Tieto pozostávajú z
• Celkovej odchýlky v práci s
• Odchýlky v efektívnosti práce
• Odchýlky v mzdovej sadzbe za prácu
Celková odchýlka v práci je rozdiel medzi celkovými skutočnými úplnými vlastnými
nákladmi (vyjadrenými ako NN-SN). Odchýlka v efektívnosti práce je rozdiel medzi
skutočnými odpracovanými hodinami a štandardnými prípustnými hodinami
vynásobenými štandardnou hodinovou sadzbou (vyjadrenou ako [ŠH-SH] x ŠS).
Odchýlka v mzdovej sadzbe za prácu je rozdiel medzi skutočnými a štandardnými
hodinovými sadzbami vynásobenými skutočným počtom odpracovaných hodín
(vyjadrenými ako [ŠS-SS] x SH).
V aktivite 12.5.3 c) vidíte, ako to funguje.
CVIČENIE 12.5.3 c)
Firma dosiahla nasledovné normované náklady na vyrobený produkt:
Práca 8 hodín pri 4,50 za hodinu
V mesiaci sa vyrobilo 350 jednotiek, čo pri celkových úplných vlastných nákladoch
£12 940 predstavuje 2 860 hodín. Vypočítajte odchýlky v práci.
Vaše výsledky
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Výpočty
Celková odchýlka v práci
Normované náklady 350 jednotiek
Skutočné náklady
Celková odchýlka v práci

£
(350 x 8 x 4,50) 12 600
12 940
340 A

Odchýlka v efektívnosti
Skutočné odpracované hodiny
Štandardné hodiny (350 x 8)
60 x 4,50

Hodiny
2 860
2 800
270 A

Odchýlka v mzdovej sadzbe za prácu
Skutočná hodinová sadzba (£12 940 delené 2 860)
Štandardná hodinová sadzba
0,0245 x 2 860

£
4 5245
4,50
70 A
340 A

Režijné odchýlky
Režijné odchýlky spadajú do dvoch kategórií: variabilná réžia a fixná réžia. Každý
typ je dolu popísaný zvlášť.
Variabilná réžia
Analýza variabilnej réžie sa týka takej réžie, ktorú sme identifikovali ako rôznorodú
s dosiahnutou úrovňou výroby. Ďalej v texte uvádzame analýzu fixnej režijnej
odchýlky.
Predpokladáme, že variabilná réžia sa v našich výpočtoch účtuje na základe
priamych pracovných hodín. Nemusí to tak byť vždy. Tam, kde sa využívajú
alternatívne základy, budú musieť byť výpočty upravené tak, aby túto skutočnosť
odzrkadľovali. Pamätajte si, že akákoľvek alternatíva bude platná len, ak bude
odrážať variabilnú úroveň aktivity. Príkladom alternatívy môžu byť strojové hodiny, ak
by to bolo vhodnejšie.
Základy našich výpočtov sú veľmi podobné tým, ktoré sme využili v prípade priamych
odchýlok v práci. Celková odchýlka variabilnej réžie porovnáva štandardnú réžiu,
ktorá by mala byť pokrytá spolu s tým, čo bolo skutočne pokryté v rámci výroby.
Dôležité je poznamenať, že štandardná réžia sa vypočítava na základe skutočnej
produkcie. Nie je to to isté ako réžia v rozpočte, ale rovná sa to počtu jednotiek
vyrobených x režijná sadzba x štandardné hodiny použité na režijnú prirážku.
Tak, ako v prípade odchýlok v práci, aj túto odchýlku môžeme analyzovať ako
odchýlku v sadzbe a v efektívnosti. Odchýlka v efektívnosti variabilnej réžie
zisťuje, či bola variabilná réžia viac alebo menej pokrytá na základe spotreby režijnej
sadzby. Môžeme ju definovať ako (ŠH-SH) x ŠS. Odchýlka v sadzbe variabilnej
réžie zisťuje, či bola odchýlka v celkovej variabilnej réžii spôsobená zmenou
v skutočnom hodinovom režijnom poplatku. Definujeme to ako (ŠS-SS) x SH.
Skúste teraz nasledujúci príklad vyriešiť sami:
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CVIČENIE 15.5.3 d)
Sumarizujú sa normované náklady na výrobu. Štandardná prirážková sadzba je £1
za pracovnú hodinu. 1 pracovná hodina sa využíva na štandardnú jednotku výroby.
V minulom mesiaci sa dosiahol skutočný výkon 2 200 vyrobených jednotiek
s použitím 2 400 pracovných hodín. Poplatok za skutočnú variabilnú réžiu na
jednotku bol £1,25.
Vypočítajte:
• Odchýlka vo variabilnej réžii
• Odchýlka v efektívnosti variabilnej réžie
• Odchýlka v sadzbe variabilnej réžie.
Vaše výsledky
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Výpočty
Odchýlka vo variabilnej réžii
£
Skutočné hodiny pri skutočnej sadzbe 2 200 @ £1,25
Štandardné hodiny za skutočný výstup pri štandardnej sadzbe
2 400 @ £1,00
2 400
350 (A)
Odchýlka v efektívnosti variabilnej réžie
£
Skutočné hodiny pri štandardnej sadzbe 2 200 @ £1,00
Štandardné hodiny za skutočný výstup pri štandardnej sadzbe
2 400 @ £1,00
2 400
200 (F)
Odchýlka v sadzbe variabilnej réžie
£
Skutočné hodiny pri skutočnej sadzbe 2 200 @ £1,25
Skutočné hodiny pri štandardnej sadzbe 2 200 @ £1,00
550 (A)

Odchýlka v efektívnosti variabilnej réžie
Odchýlka v sadzbe variabilnej réžie
Odchýlka vo variabilnej réžii

2 750

2 200

2 750
2 200

£
200 (F)
550 (A)
350 (A)

Odchýlka vo fixnej réžii
Teraz sa môžeme presunúť k odchýlkam vo fixnej réžii.
Odchýlka vo fixných výrobných režijných nákladoch: mali by ste si všimnúť
a pamätať, že fixná réžia sa do rozpočtu zapracováva na začiatku výrobného
obdobia a mala by zostať fixná napriek zmenám v dosiahnutej úrovni výroby. Fixná
réžia by mohla zahŕňať:
• Nepriamy materiál
• Nepriamu prácu
• Prenájom a sadzby
• Poistenie
• Odpisy
• Náklady na supervíziu a manažment
• Svetlo a teplo
• Dohody o servise
• Prenájom strojov.
Rozpočet na vyššie uvedené alebo podobné položky bude vypracovaný na začiatku
obdobia a bude tiež potrebné určiť základ pre vyúčtovanie réžie. Opäť, aby sme
dodržali jednoduchosť, budeme predpokladať, že priame pracovné hodiny boli
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zvolené ako adekvátny základ. V praxi je možné si zvoliť iné základy a bude to mať
istý vplyv na nevyhnutné výpočty. Možno by ste mali zvážiť tieto alternatívy
a skutočnosť, ako môže ich prijatie zmeniť výpočet odchýlky uvedený dolu.
Odchýlka vo fixných výrobných režijných nákladoch je jednoducho rozdiel medzi
vyúčtovanou alebo pokrytou réžiou a skutočnými nákladmi. V rámci systému
prirážkovej kalkulácie je snaha vysvetliť nadmerné alebo príliš nízke pokrytie fixných
výrobných režijných nákladov. Ďalej potom môžeme analyzovať v závislosti od
dostupnosti relevantných informácií. Možno to vždy nie je tak, a v takom prípade by
ste mali pokračovať v akejkoľvek analýze, ktorú môžete realizovať. Čím je analýza,
ktorú môžete vykonať rozsiahlejšia, tým lepšie budú informácie, ktoré ste schopní
manažmentu poskytnúť na plánovanie aj riadenie procesu.
Teraz potrebujete ďalšie informácie, aby ste mohli pokračovať v relevantných
výpočtoch. Celkové výrobné režijné náklady dosahujú v rozpočte £7 200 za dané
obdobie a skutočná réžia, ktorá v tomto období vznikla je £7 500. Pripomeňme si
tiež, že za dané obdobie sa vyrobilo 2 400 jednotiek, ktoré zahŕňajú 2 200 hodín
priameho pracovného vkladu.
Odchýlka vo fixných výrobných režijných nákladoch sa vypočítava nasledovne:
£
Štandardné hodiny za skutočný výstup pri fixnom pokrytí réžie (celková pokrytá fixná
réžia)
2 400 @ £3.60
8
640
Vzniknutá skutočná fixná réžia
7
500
1 140
(F)
Majte na pamäti, že to predstavuje celkový výsledok, v skutočnosti ide o nadmernú
obnovu fixnej réžie v hodnote £1 140.
Odchýlka fixných výrobných režijných nákladov: je to jednoducho rozdiel medzi
množstvom fixnej výrobnej réžie uvedeným v rozpočte a skutočnou vzniknutou fixnou
réžiou. Môžeme to znázorniť nasledovne:
£
Fixná výrobná nákladová réžia v rozpočte
Štandardné hodiny pri fixnom pokrytí réžie 2 000 @ £3,60
7 200
Skutočná vzniknutá fixná réžia
7 500
300 (A)
Z toho vidíme, že skutočné množstvo fixnej výrobnej nákladovej réžie za dané
obdobie prevyšuje pôvodný odhad, na ktorom bol postavený rozpočet a sadzba
obnovy.
Odchýlka v objeme fixnej výrobnej réžie: ide o rozdiel medzi fixnou réžiou, ktorá
bola skutočne pokrytá prostredníctvom procesu obnovy a fixnou réžiou, ktorá bola
pôvodne zahrnutá do rozpočtu. Rozdiel môžeme vysvetliť zmenou úrovne aktivity
v porovnaní s tou, na ktorej sa zakladal pôvodný rozpočet a sadzby obnovy.
Výpočet je nasledovný:
£
Fixná výrobná nákladová réžia
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Štandardné hodiny pri fixnom pokrytí réžie
2000 @ £3,60
7 200
Fixná výrobná nákladová réžia pre danú produkciu dosiahla štandardné hodiny za
skutočný výstup pri fixnom pokrytí réžie
2 400 @ £3,60
8
640
1 440 (F)
Všimnete si, že odchýlka vo výdavkoch a objem odchýlky spolu tvoria celkovú
odchýlku:
Odchýlka vo fixných výrobných režijných výdavkoch
300 (A)
Odchýlka v objeme fixnej výrobnej réžie
1 440 (F)
Odchýlka vo fixných výrobných režijných nákladoch
1 140 (F)
Odchýlka v objeme fixnej výrobnej réžie môžeme rozdeliť ešte ďalej. Môžeme teraz
identifikovať odchýlku v efektívnosti a kapacite.
Odchýlka vo fixnej výrobnej režijnej efektívnosti: odráža základnú efektívnosť
pracovného vstupu v súvislosti s priamymi pracovnými hodinami. Ak je vzťah medzi
vstupom a výstupom lepší, ako pôvodne uvedený v rozpočte, potom to bude mať za
následok prínos vo vzťahu k účtovanej fixnej výrobnej réžii. Opak by mohol byť tiež
pravdou.
Výpočet môže vyzerať nasledovne:
£
Štandardné hodiny za skutočný výstup pri fixnom pokrytí réžie 2,400 @ £3.60
8,640
Skutočné hodiny pri fixnom pokrytí réžie 2 200 @ £3,60
7
920
720 (F)
Tento výsledok je priaznivý, keďže počet skutočných hodín bol menší ako počet
štandardných hodín na dosiahnutú produkciu.
Odchýlka v kapacite fixnej výrobnej réžie: predstavuje rozdiel medzi pracovnými
hodinami v rozpočte a skutočnými pracovnými hodinami.
Výpočet vyzerá nasledovne:
£
Štandardné hodiny pri fixnom pokrytí réžie 2 000 @ £3,60
7 200
Skutočné hodiny pri fixnom pokrytí réžie 2 200 @ £3,60
7
920
720 (F)
Opäť, ide o priaznivý výsledok, keďže pracovná sila pracovala o 200 hodín viac ako
bolo v pôvodnom rozpočte.
Teraz môžeme zhrnúť odchýlky vo fixných výrobných režijných nákladoch:
£
Odchýlka vo výdavkoch
300 (A)
Odchýlka v efektívnosti
720 (F)
Odchýlka v kapacite
720 (F)
Odchýlka v objeme
1 440 (F)
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1 140 (F)
Uvidíte, že toto číslo sa zhoduje s celkovou odchýlkou vo fixných výrobných režijných
nákladoch, ktorá dosahuje £1 140 (F).
Odchýlka v kombinácii materiálu a výnosová odchýlka
Odchýlka v kombinácii materiálov a výnosová odchýlka môžu prichádzať do úvahy
v prípade, že sa vo výrobnom procese používa dva alebo viac materiálov.
Manažment sa bude samozrejme snažiť dosiahnuť čo najlepšie využitie týchto
materiálov a následne je možné ďalšie odchýlky odvodiť zo sub-analýzy Odchýlky
využitia materiálu. Môže sa stať, že zmena v proporciách použitých materiálov bude
mať za následok lacnejšiu alebo drahšiu kombináciu materiálov. Tu je pre Vás
jednoduchý príklad na zváženie.
Príklad
Nasledujúce materiály sa využívajú na výrobu jednotky Výrobku A:
£
(2/3) 4 kilogramy materiálu X £2
8
(1/3) 2 kilogramy materiálu Y pri
£1,50 3
Materiálové náklady na jednotku 11
Možno bude možné využívať rôzne kombinácie a využívať 2 kilogramy materiálu X a
4 kilogramy materiálu Y. Týmto dostaneme upravené náklady na materiál:
£
(1/3) 2 kilogramy materiálu X pri £2
4
(2/3) 4 kilogramy materiálu Y pri £1,50 6
Jednotkové náklady na materiál
10
Ako vidíte, táto kombinácia vychádza o £1 lacnejšie ako pôvodná. Zmena
v kombinácii môže mať tiež vplyv na efektívnosť. Množstvo nepoužiteľného odpadu
alebo použiteľného odpadu sa môže zmeniť. Keď sa vrátime späť k nášmu príkladu,
možno zistíme, že zmena v kombinácii teraz znamená potrebu väčšieho množstva
vstupného materiálu na výrobu rovnakej úrovne výstupov:
£
(1/3) 2,2 kilogramy materiálu X pri £2
4,40
(2/3) 4,4 kilogramy materiálu Y pri £1,50
6,60
Jednotkové materiálové náklady
11,00
Teraz vidíte, že náklady sú rovnaké ako pôvodné, ale kombinácia sa značne zmenila.
Je jasné, že, keď sa stanoví norma využitia materiálu, musí sa nájsť správna
rovnováha medzi nákladmi na kombináciu materiálu a efektívnosťou výnosu.
Odchýlka vo využití sa potom môže ďalej rozdeľovať, keď sme určili štandardnú
kombináciu. Mali by ste si uvedomiť, že je to možné len vtedy, ak môže byť
kombinácia reálne odlišná. Ak musia zostať proporcie konštantné, potom nemá
zmysel zachádzať za výpočet odchýlky vo využití materiálu. Ak však proporcie môžu
byť odlišné, potom manažment nevyžaduje ďalšie informácie a je to možné
zabezpečiť rozdelením medzi:
• Odchýlku v kombinácii materiálov: ktorá bude merať, či je skutočná
kombinácia viac alebo menej nákladná ako štandardná kombinácia.
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•

Odchýlku vo výnose z materiálu: ktorá sa týka efektívnosti využitia materiálu
v kombinácii.
Doteraz sa to mohlo zdať relatívne jasné. Jedna komplikácia, ktorú musíme zvážiť je,
že existujú dva všeobecne akceptované spôsoby, ako tieto výpočty realizovať. Keďže
sa pravdepodobne stretnete s oboma prístupmi, budeme sa postupne venovať
každému z nich. Najlepší spôsob je pozrieť sa na príklad, ktorý môžeme spoločne
vypočítať.
Príklad: Výpočet odchýlky v kombinácií a vo výnosov
Firma vyrába priemyselný čistiaci roztok, Dabiton s pomocou dvoch vstupných
tekutín, červenej a modrej. Štandardné využitie materiálu a jednotkové náklady
Dabitonu sú:
£
Červené 5 litrov pri £4
20
Modrá 10 litrov pri £6
60
80
V priebehu júna sa vyprodukovalo 100 jednotiek Dabitonu zo 700 litrov červenej a
950 litrov modrej.
Dve metódy výpočtu, ktoré by sme mali použiť sú:
(a) Štandardná individuálna cena.
(b) Vážená priemerná cena v rozpočte.
(a) Metóda štandardnej individuálnej ceny
Odchýlka vo využití:
Na 100 jednotiek Dabitonu:
Skutočné
využitie
v litroch

Štandardné
využitie
v litroch

Odchýlka vo
využití

Červe
ná

700

500

200

(A)

800

(A
)

Modrá

950

1 000

50

(F)

300

(F
)

500

(A
)

Odchýlka v celkovom využití

Odchýlka
vo využití £

Celkovú odchýlku vo využití môžeme teraz rozdeliť medzi odchýlku v kombinácii a vo
výnosoch:
Odchýlka v kombinácii:
Aby sme tento príklad vypočítali, musíme najprv zistiť, aké sú štandardné proporcie
kombinácie červenej a modrej. Je to 5 : 10 alebo 1/3 : 2/3. Tieto proporcie by sme
najprv mali aplikovať na celkový skutočný použitý materiál (700 + 950 = 1 650).
Dostaneme tým štandardné proporcie červenej (550) a modrej (1 100).
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Skutočná
kombinácia
v litroch

Štandardná
kombinácia
v litroch

Odchýlka
v kombinácii
v litroch

Červe
ná

700

550

150

(A)

600

(A)

Modrá

950

1 000

150

(F)

900

(F)

300

(A)

Odchýlka v celkovom využití

Odchýl
ka
v kombi
nácii £

Odchýlka vo výnosoch:
Vypočítame ju tak, že zoberieme rozdiel medzi štandardným vkladom na dosiahnutý
výstup a štandardnou kombináciou pre skutočný vklad (proporciu, ktorá už bola
vypočítaná pre účely odchýlky kombinácie).
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Štandardný
vklad v litroch

Štandardná
kombinácia
v litroch

Odchýlka vo
výnosoch
v litroch

Odchýlk
a vo
výnosoc
h£

Červe
ná

500

550

50

(A)

200

(A)

Modrá

1,000

1 100

100

(A)

600

(A)

800

(A)

Odchýlka v celkovom využití

Teraz sa môžeme opäť pozrieť na tieto výpočty, pričom teraz použijeme druhú
metódu.
(b) Metóda priemernej váženej ceny v rozpočte
Odchýlka vo využití sa vypočíta rovnakým spôsobom ktoroukoľvek metódou.
Pripomíname, že sme to počítali ako nepriaznivú odchýlku predstavujúcu £500.
Odchýlka v kombinácii:
Priemerná vážená cena v rozpočte sa vypočíta vydelením jednotkových nákladov
výstupu, v prípade firmy Dabiton, objemom vkladov. V našom príklade dostaneme:
£80 delené 15 litrami, číslo £5,33 za liter.
Odchýlka v kombinácii sa vypočíta tak, že vezmeme rozdiel medzi štandardným
vkladom pri skutočnom dosiahnutom výstupe a vynásobíme ho rozdielom medzi
individuálnou cenou za kilogram v rozpočte a priemernou váženou cenou za kilogram
v rozpočte:
Štandard
ný vklad

Skutoč
ný
vklad

Odchýl
ka

Individuá
lna

Priemern
á vážená
cena

Rozd
iel

Odchýlka
v kombin
ácii

Litre

Litre

Litre

£

£

£

£

Červe
ná

500

700

200 (A)

4

5,33

(1,33) 266 (F)

Modr
á

1 000

950

50 (F)

6

5,33

0,67

34 (F)
300 (F)

Mali by ste si všimnúť, že dve nepriaznivé čísla (dve negatíva) vynásobené spolu
vytvoria priaznivú odchýlku.
Odchýlka vo výnosoch:
Vypočítame ju, ak zoberieme hodnotu pre rovnakú odchýlku v litroch ako vypočítanú
pre odchýlku v kombinácii a vynásobíme ju priemernou váženou hodnotou v
rozpočte:
Odchýlka

Vážený priemer

Odchýlka
výnosoch

V litroch

£

£

vo
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Červená

200 (A)

5,33

1 066 (A)

Modrá

50 (F)

5,33

266 (F)
800 (A)

CVIČENIE 12.5.3 e)
Vytvorte tabuľku porovnávajúcu výsledky, ktoré vyplynuli z používania dvoch
prístupov. Aké máte pripomienky?
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Vaše výsledky
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Navrhované riešenie
Kombinácia
Štandardná
individuálna
cena

Výnos

Vážená
priemerná cena

Štandardná
individuálna
cena

Priemerná
vážená cena

£

£

£

£

Červe
ná

600 (A)

266 (F)

200 (A)

1 066 (A)

Modr
á

900 (F)

34 (F)

600 (A)

266 (F)

Celko
m

300 (F)

300 (F)

800 (A)

800 (A)

Celkové výsledky sú nepochybne rovnaké, ale detaily sú odlišné. Otázka, nad ktorou
by ste sa mali zamyslieť, je nasledovná: ktorá z nich dvoch je najprínosnejšia? Dva
body, ktoré sa Vám môžu zdať relevantné, sú:
(a) V prípade metód odchýlky kombinácií a priemernej váženej ceny získame
priaznivé odchýlky. Odráža to skutočnosť, že sa náklady znížili aj použitím väčšieho
množstva červenej aj menšieho množstva modrej.
(b) V prípade odchýlky vo výnosoch a metóde váženého priemeru v rozpočte
získame priaznivú odchýlku pre modrú. Je to presnejšie odzrkadlenie efektívnejšieho
využitia modrej. Z tohto dôvodu je táto metóda pravdepodobne preferovanejšia.
Odchýlky v kombinácii práce a produktivity
Odchýlky sú relevantné v prípade, že je možno vo výrobnom procese využiť dva
alebo tri druhy práce. Ako v prípade odchýlok v materiály, mali by ste si všimnúť, že
tieto odchýlky sú relevantné len v prípade, že má manažment kontrolu nad
proporciami rôznych druhov práce, ktoré je možné využiť.
Základný prístup k výpočtu je rovnaký ako pre materiál a opäť existujú dve metódy,
ktoré je možné použiť. Zahŕňajú využitie buď individuálnych mzdových sadzieb alebo
priemernej váženej mzdovej sadzby v rozpočte.
Pozrieme sa na tieto odchýlky tak, že pri tom použijeme príklad.
Príklad: Výpočet odchýlok v kombinácii práce a produktivity
ABC plc vypracovalo nasledovný rozpočet úplných vlastných nákladov pre svoj
výrobok XY na mesiac jún.
Výroba 10 000 jednotiek výrobku XY.
Priama práca
£
Kategória 1 7 200 hodín pri £4
28 800
Kategória 2 5 600 hodín pri £3
16 800
12 800
45 600
Skutočné hodnoty výroby a priamej práce sú:
Výroba 12 000 jednotiek výrobku XY.
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Priama práca
£
Kategória 1 6 000 hodín pri £4
24 000
Kategória 2 10 000 hodín pri £3,20
32 000
16 000
56 000
Vypočítajte celkovú odchýlku v jednicových nákladoch za mesiac a potom túto
hodnotu zanalyzujte tak, aby ste dostali odchýlky v sadzbe, kombinácii a produktivite.
Celková odchýlka v jednicových úplných vlastných nákladoch je £1 280 (A).
Odchýlky v sadzbách sú NULA pre kategóriu 1 Práca, alebo pre kategóriu 2 Práca je
odchýlka £2 000 (A).
CVIČENIE 12.5.3 f)
Prekontrolujte si tieto hodnoty sami tak, že použijete metódy, ktoré by ste už mali
poznať. Pre dve kategórie práce by ste mali vypočítať aj odchýlku v efektivite.
Vaše výsledky
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Riešenia
Ako kontrola, odchýlka v efektívnosti by mala byť:
£
Kategória 1
10 560 (F)
Kategória 2
9 840 (A)
Celkom
720 (F)
(a) Metóda individuálnej mzdovej sadzby
Odchýlka v kombinácii:
Skutočné hodiny v štandardnej kombinácii mínus skutočné hodiny v skutočnej
kombinácii vynásobené štandardnou mzdovou sadzbou za hodinu.
£
Kategória 1 ( (16 000 x 7 200/12 800) – 6 000) x 4
12 000 (F)
Kategória 2 ( (16 000 x 5 600/12 800) – 10 000) x 3
9 000 (A)
3 000 (F)
Odchýlka v produktivite:
Štandardné hodiny pre skutočný výstup mínus skutočné hodiny v štandardnej
kombinácii vynásobené štandardnou mzdovou sadzbou za hodinu.
£
Kategória 1 ( (7 200 x 6/5) - (16 000 x 7 200/12 800) ) x 4 1 440 (A)
Kategória 2 ( (5 600 x 6/5) - (16 000 x 5 600/12 800) ) x 3 840 (A)
2 280 (A)
(b) Metóda priemerných vážených nákladov
Odchýlka v kombinácii:
Štandardné hodiny pre skutočný výstup mínus skutočné hodiny vynásobené
rozdielom medzi sadzbou v rozpočte na kategóriu pracovníka a priemernou váženou
sadzbou v rozpočte. Vážený priemer v rozpočte je £3 5625. Štandardné hodiny pre
hodnoty skutočného výstupu sú rovnaké ako v prípade odchýlky v produktivite
uvedenej vyššie.
£
Kategória 1 (8 640 - 6 000) x (4 – 3,5625)
1 155 (F)
Kategória 2 (6 720 - 10 000) x (3 – 3,5625)
1 845 (F)
3 000 (F)
Odchýlka v produktivite:
Štandardné hodiny pre skutočný výstup mínus skutočné hodiny vynásobené váženou
priemernou sadzbou v rozpočte.
£
Kategória 1 (8 640 - 6 000) x 3,5625
9 405 (F)
Kategória 2 (6 720 - 10 000) x 3,5625
11 685 (A)
2 280 (A)
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Príkladom situácie, kde dochádza k rôznym typom práce je napríklad štandardná
operácia alebo výkon v nemocnici. Karta štandardných nákladov pre Operáciu X
napríklad vykazuje potrebu 2 hodín všeobecnej premedikácie na každú hodinu času
špecialistu - operatéra. Takže normálny/ štandardný mix času medzi špecialistom a
podporným tímom by mal byť v pomere 2:1. Pri skúmaní aktuálnych nákladov a času
na sledované obdobie sme však dospeli z poznaniu, že je rovnaký.
12.5.4 POTVRDENIE VYROVNANIA ZISKU
Jedným z ďalších využití analýzy odchýlky je umožnenie vypracovania potvrdenia
o vyrovnaní zisku, ktoré vyrovnáva štandardný zisk za určité obdobie so skutočným
dosiahnutým ziskom. Dosiahneme to pripočítaním/odpočítaním odchýlok k/od
štandardného zisku, zvyčajne podrobným, a nie celkovým, aby sme získali skutočný
zisk. Potom môže manažment jednoducho a rýchlo zistiť dôvody rozdielov medzi
štandardným a skutočným ziskom. CVIČENIE 12.5.4 nám ukazuje, ako to môže
fungovať.
CVIČENIE 12.5.4
V období 3 finančného roka AB Co Ltd bol štandardný zisk £26 800 dosiahnutý
nasledovne:
Štandardný
Odbyt 4 000 jednotiek x £46

£
184 000

Náklady na odbyt:
Materiál 4 000 x 2 kilogramy x £4

32 000

Práca 4 000 x 3 hodiny x £5

60 000

Réžia

65 200

Celkové náklady

157 200

Štandardný zisk

26 800

Skutočné dosiahnuté výsledky boli:
Odbyt 3 900 jednotiek za

187 200

Materiál 7 800 kilogramov za cenu

32 760

Práca 12 600 hodín za cenu

62 370

Réžia (ako štandardná pre jednoduchosť výpočtov)

65 200

Skutočná produkcia bola 4 000 jednotiek.
Vašou úlohou je vypočítať všetky odchýlky a vypracovať potvrdenie vyrovnania zisku.
Vaše výsledky
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Výpočty
Odchýlka
Odbyt

£
Celkom £187 200 - £184 000

3 200 F

Objem (3 900-4 000) x £46

4 600 A

Cena £187 200 delené 3 900 = £48
(£48 - £46) x 3 900

7 800 F
3 200 F

Materiál

Celkom £32 760 - £32 000

760 A

Využitie (7 800 - 8 000) x £4

800 F

Cena £32 760 delené 7 800 = £4,20
(£4,20 - £4,00) x 7 800

1 560 A
760 A

Práca

Celkom £62 370 - £60 000

2 370 A

Efektívnosť (12 600 hodín - 12 000) x
£5

3 000 A

Cena £62 370 delené by 12 600 =
4,95
Štandardná
5,00
0,05
12 600 x 0,05

630 F
2 370 A

Potvrdenie vyrovnania zisku
£
Štandardný zisk
určité obdobie

za

£
26 800

Pripočítať/(odpočítať)
odchýlky
Odbyt

Objem

(4 600)

Cena

7 800
3 200

Materiál

Využitie

800

Cena

(15 600)
(760)

Práca

Efektívnosť

(3 000)

Cena

630
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(2 370)
Skutočný
mesiac

zisk

za

26 870

Hoci tento príklad ukazuje zosúladenie medzi očakávaným a aktuálnym ziskom,
rovnaký proces sa môže použiť aj na podmienky neziskových organizácií alebo
organizácií verejnej správy. Analýza odchýliek (Variance analysis) môže byť použitá
na zosúladenie – vyrovnanie z „očakávanej“ pozície/ukazovateľov či údajov na
„aktuálnu“ – s individuálnymi odchýlkami, ktoré zvýraznia kde problém vznikol a na
čo by sa malo úsilie manažmentu zamerať.
Pravdou je, že táto jednoduchá forma štandardného výpočtu nákladov/analýza
odchýliek je adekvátna predovšetkým v podmienkach opakujúcej sa výroby, kde sa
vyrábajú identické produkty vo veľkom rozsahu. Napríklad efektívnosť odchýliek
môže poukázať na to, kde dochádza k potrebe príliš veľkého množstva času na daný
výrobok. Akákoľvek snaha o porovnanie aktuálnych a štandardných údajov vedie
k zisteniu odchyliek, ktorých príčinu potom následne môže manažment skúmať
hlbšie.
12.5.5 DÔVODY EXISTENCIE ODCHÝLOK
Existuje mnoho dôvodov vzniku odchýlok v nákladoch, ktoré môžeme nasledovne
rozdeliť do niekoľkých hlavných kategórií:
a) Chyby v stanovovaní noriem.
b) Zmeny v mzdových sadzbách.
c) Efektívnosť/neefektívnosť v prevádzke.
d) Poplatky za výmenný kurz v prípade dovozu materiálu alebo vývozu odbytu.
e) Normy môžu byť priemerne stanovované na rok a priaznivá odchýlka môže byť
stanovená v skorých mesiacoch a nepriaznivá odchýlka v neskorších. Napríklad,
firma môže posudzovať svoje normy pre materiálové náklady X na rok 2003. Cena
v novembri 2002, keď sa normy stanovujú, bola £2,20 na kilogram, ale cena
pravdepodobne vzrastie v lete 2003 na £2,50 za kilogram, za predpokladu, že zmena
v cene sa objaví 1. júla 2003 alebo približne v tomto dátume. Január/jún 2003
vykazuje priaznivú odchýlku v cene, ale júl/december 2003 vykazuje nepriaznivú
odchýlku ceny. Teoreticky by mal byť výkaz v odchýlky cien na konci roku 2003
nulový.
Príklady uvedené dolu sú návodom k niektorým bežnejším vysvetleniam základných
odchýlok. V niektorých prípadoch môžu chyby v zaúčtovaní materiálu alebo ceny
práce určitým aktivitám spôsobiť odchýlky, ale tieto nie sú zahrnuté v tabuľke.
Druhy odchýlky

Priaznivá

Nepriaznivá

(i)
Využitie Efektívne využitie materiálu Neefektívne využitie materiálu
materiálu
znižuje
množstvo a zvýšený odpad.
nepoužiteľného odpadu.
Materiál vyššej kvality.

Úbytok/krádež/lúpež.
Prísnejšie inšpekcie a vyššia
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Druhy odchýlky

Priaznivá

Nepriaznivá
úroveň zamietnutia.
Materiál nižšej kvality.

(ii) Cena materiálu

Nákup
kvality.

materiálu

Nákupy
vo
(nepredvídané)

veľkom Znížená zľava

Zmena v zásobovaní trhu.

Pokles v trhovej ponuke.

Zlepšený nákup.

Nedostatočný nákup.

Odstránenie
jedného zdroja.
(iii) Efektívnosť
práce

nižšej Nákup materiálu vyššej kvality.

využívania Presun k využívaniu jediného
zdroja.

Zlepšené výrobné metódy

Výrobné problémy

Lepšia motivácia

Nízka motivácia

Zlepšené vybavenie

Nedostatočné školenie

Dohoda o produktivite

Zámerné obmedzenie výstupu

(iv) Sadzba platby Nižšia úroveň zamestnancov
za prácu
využila napr. učňovskú
prípravu, ako štandard
Predpovedaný nárast nebol
zavedený.
Nadbytočná
znižuje sadzby.
(v) Objem odbytu

Vyššia úroveň zamestnancov
sa využíva ako bežná
Prevýšený predpovedaný
nárast.

dostupnosť Nedostatok pracovníkov
zapríčiňuje zvýšenie sadzieb.

Silný trh.

Slabý trh.

Znížená cena.

Cenové nárasty.

Efektívne odbytové oddelenie. Nedostatočný výkon odbytu.

(vi) Cena odbytu

Nové výrobky boli vyvinuté/
úspešné.

Opätovné meškanie/problémy
s produktmi.

Skoršie/vyššie nárasty cien.

Neskoršie/nižšie
nárasty.

Nižšia úroveň obchodnej
zľavy.

Nárast zliav.

cenové

Z tabuľky na predchádzajúcej strane uvidíte, že určité odchýlky sú vzájomne
prepojené (príčina jednej odchýlky sa dá úplne alebo čiastočne vysvetliť príčinou inej
odchýlky).
Príklady toho zahŕňajú:(i) Organizácia nakúpi materiál vyššej kvality ako je štandard, ale pri vyššej cene. To
vyústi do zníženia nepoužiteľného materiálového odpadu. Objaví sa tu preto
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pravdepodobne nepriaznivá cenová odchýlka, ale priaznivá odchýlka vo využití, aj
keď najpravdepodobnejšie nebudú rovnaké.
(ii) Zamestnanci možno v jednom mesiaci využili menej kvalifikovaných pracovníkov,
ako predpokladal štandard. Budú platení pri nižšej mzdovej sadzbe, ako je
štandardná, ale pravdepodobne vyprodukujú menej. Preto sa vyskytne priaznivá
odchýlka v mzdovej sadzbe, ale nepriaznivá odchýlka v efektívnosti.
(iii) Objem odbytu a cena sú často prepojené v tom, že pokles cien by mal (ale nie
vždy sa to stane) vyústiť do nárastu objemu.
OTESTUJTE SA
1. Odpovedajte na nasledovné otázky bez toho, aby ste sa pozerali späť do textu.
Urobte spätnú kontrolu presnosti výsledkov.
a) Definujte
i) Normované náklady
ii) Výpočet normovaných nákladov
(12.4.1)
b) Ako vypočítame normované náklady pre:
i) Materiál
ii) Prácu
iii) Réžiu
(12.4.2)
c) Uveďte tri úrovne noriem
(12.4.3)
d) Čo je normovaná hodina?
(12.4.3)
e) Uveďte šesť hlavných odchýlok tvoriacich súčasť pyramídy odchýlky.
(12.5.2)
f) Popíšte výpočet odchýlky odbytovej ceny.
(12.5.4)
g) Popíšte výpočet odchýlky využitia materiálu.
(12.5.4)
h) Popíšte výpočet celkovej odchýlky práce.
(12.5.4)
i) Načrtnite návrh formy potvrdenia vyrovnania zisku.
(12.5.5)
j) Uveďte dva dôvody, prečo by sa každá z nasledovných odchýlok mohla objaviť:
i) Nepriaznivá odchýlka vo využití materiálu
ii) Nepriaznivá odchýlka v cene materiálu
iii) Priaznivá odchýlka efektívnosti práce
iv) Nepriaznivá odchýlka v mzdovej sadzbe za prácu
v) Priaznivá odchýlka v objeme odbytu
vi) Nepriaznivá odchýlka v predajnej cene
(12.5.5)
k) Uveďte, ktoré z položiek vo vašej odpovedi na otázku f) by mohli byť vzájomne
prepojené premenné
(12.5.5)
2. Vypočítajte štandardnú predajnú cenu jednotky na základe nasledujúcich údajov:
Materiál 8 kilogramov pri cene £12,50 za kilogram
Kvalifikovaná práca 5 hodín pri cene £6,50
Nekvalifikovaná práca 4 hodiny pri £5,25
Variabilná réžia 100% práce
Fixná réžia 40% celkových variabilných nákladov
Zisk 15% celkových nákladov
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3. Vysvetlite termíny ‘v súčasnosti dosiahnuteľný štandard’ a ‘ideálny štandard’
a uveďte, prečo sa bežne využívajú pri stanovovaní štandardov.
4) V období 5 je hrnčiarska výroba v rozpočte 6 000 šálok, 5 000 podšálok a 8 000
tanierov. Za jednu bežnú hodinu sa od pracovníka očakáva, že bude schopný vyrobiť
jedno z nasledujúcich:
30 šálok
alebo 40 podšálok
alebo 25 tanierikov.
Vypočítajte výstup v štandardných hodinách predstavujúcich výrobu v období 5.

5. Normované náklady na vyrobený produkt sú nasledovné:
£
Materiál 4 kilogramy
9,00
Mzdy 30 minúty
2,00
11,00
V období 8 roku 2003 boli zaznamenané nasledujúce výsledky:
Výroba 2 840 jednotiek
Materiál 11 840 kilogramov za cenu £26 048
Mzdy za 1 360 hodín v cene £5 510
Vypočítajte rôzne odchýlky materiálu a práce.
6. Grapevine Ltd vyrába súčiastku do rámov bicyklov. Táto súčiastka, obzvlášť
bezpečná spodná konzola, má nasledovné normované náklady:
Materiálové náklady
£1,20 za kilogram
Materiál potrebný na výrobu jednej konzoly
1,5 kilogramu
Mzdová sadzba, hodinová
£7,60
Čas požadovaný na výrobu jednej konzoly
36 minút
Štandardná predajná cena
£7
Grapevine využíva systém normovaných nákladov a za mesiac február 20003 boli
zaznamenané nasledovné údaje:
Vyprodukované a predané obzvlášť bezpečné konzoly
7 020
Príjem z odbytu
£49 140
Zakúpený a využitý materiál
5 480 kilogramov pri £1,16 a
4 630 kilogramov pri £1,24
Mzdy zaplatené za výrobu
1 760 hodín pri £7,60 za hodinu
2 600 hodín pri £8 za hodinu
Vašou úlohou je vypracovať správu pre manažment firmy Grapevine, ktorá bude
obsahovať analýzu výkonu za február vrátane:
i) vyrovnania štandardného a skutočného hrubého zisku vykazujúceho odchýlky
v materiály a v práci;
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ii) navrhnutia možných dôvodov zistených odchýlok.
7. Safe Drive Drink Company Limited
Pred dvoma rokmi p. Newt, výskumný chemik firmy Safe Drive Drink Company
Limited vyvinul nealkoholické pivo, ktoré sa teraz predáva na severe Anglicka. Pán
Newt vytvoril tento nápoj kombináciou dvoch tajných tekutín – prvú získal z Kentu
(hnedá tekutina) a druhú doviezol z Afriky (zelená tekutina).
Pán Tight, účtovník firmy, má systém normovaných nákladov a výsledky za október
2003 boli nasledovné:
Výstup za mesiac v rozpočte 60 000 litrov nealkoholického piva.
Normované náklady na 100 litrov:
55 litrov hnedej tekutiny pri 40p za liter
55 litrov zelenej tekutiny pri 20p za liter
Priame mzdy (4 hodiny) £12,00
Variabilná réžia £16,00
Predajná cena na 100 litrov je £74,00
Fixný režijný rozpočet je £6 000 za mesiac.
Štandardný nepoužiteľný odpad je 10 litrov na 110 litrov vstupu.
Skutočné výsledky za október 2003 boli:
Hnedá tekutina - 24 000 litrov za 10 600
Zelená tekutina 28 000 litrov za 5 200
Priame mzdy (1 800 hodín) za 6 200
Variabilná réžia 7 000
Fixná réžia 5 800
Výstup za mesiac bol 50 000 litrov. Odbyt bol 40 000 litrov s celkovou hodnotou
odbytu dosahujúcou £29 200.
Predpokladajme, že sa variabilná réžia odlišuje od výstupu.
Požadované:
Vypracovať správu pre pána Tighta:
(a) pri výpočte nasledovných odchýlok:
1. ceny za materiál, kombináciu a výnos
2. priamej mzdovej sadzby a efektívnosti práce
3. odchýlky vo variabilnej réžii
4. fixných režijných výdavkov a objemu
5. marže odbytu;
A
(b) kde budú uvedené odchýlky a indikácie akýchkoľvek ďalších úspor, ktoré môžu
byť pre tieto prípady potrebné.

Vaše výsledky
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Odpovede
1. Prekontrolujte text a nájdite odpovede.
2. £333,27.
3. V súčasnosti dosiahnuteľné normy sú stanovené na úrovni, ktorá má odrážať
úrovne výkonov, na ktorých by zamestnanci mohli pracovať s ohľadom na existujúce
výrobné podmienky. Ideálne štandardy sú stanovené na maximálnej možnej úrovni
efektívnosti. Ideálne štandardy zvyčajne nie je možné dosiahnuť a budú mať za
následok nevyhnutné nepriaznivé odchýlky. Preto nie sú zvyčajne vhodné.
V súčasnosti dosiahnuteľné normy predstavujú dosiahnuteľnú úroveň a mali by byť
použité.
4 Štandardná hodina predstavuje množstvo práce, ktorú je nutné vykonať za jednu
hodinu pri štandardnom výkone.
Štandardná hodina
Šálky

6 000/30

200

Podšálky

5 000/40

125

Taniere

8 000/25

320

Celkový
výstup
v štandardných hodinách

645h

5.
Štandard
Jednotky
Materiál
Práca
Celkom

Skutočný stav Odchýlka
2 840

2 840

(Celkom)

£

£

£

25 560

26 048

488 A

5 680

5 510

170 F

31 240

31 558

318 A

Materiál
Využitie
Cena

{(2 840 x 4) – 11 840} x
£2,25

1 080 A

(2,25 – 2,20) x 11 840

592 F
488 A

Práca
Efektívno
sť
Sadzba

{(2 840 x 1/2) – 1 360} x £4

240 F

( 4,00 – 4 051) x 1 360

70 A
170 A
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6. Grapevine Ltd
a) Na základe množstva 7 020 vyprodukovaných a predaných jednotiek
Štandard

Skutočný stav

Odchýlka

£

£

£

49 140

49 140

Nula

Materiál x 1,80

12 636

12 098

538 F

Práca x 456

32 011

34 176

2 165 A

Celkové náklady

44 647

46 274

1 627 A

4 493

2 866

1 627 A

£

£

Odbyt
Náklady na odbyt

Hrubý zisk
Odchýlky
pozostávajú z
Materiál
Využitie (10 530 – 10 110) x £1,20
Cena

504 F

4p x 5 480

219 F

4p x 4 630

185 A
34 F
538 F

Práca
Efektívnosť (4 212 – 4 360) x
£7,60

1 125 A

Sadzba 2 600 x 40p

1 040 A
2 165 A

b) Dôvody odchýlok by mohli byť:
Materiál
i) Lepšie využitie materiálu, t.j. menej nepoužiteľného odpadu
ii) Zlepšenie kvality materiálu v priebehu
iii) Cenový nárast spôsobil, že sa zvýšila kvalita materiálu z neskorších nákupov
iv) Vysoký štandard
v) Lepšia supervízia, pozri (i) dolu.
Práca
i) Zvýšený dohľad nad materiálom zvýšil čas na aktivitu
ii) Možná úroveň dohľadu
iii) Noví zamestnanci vo výukovej krivke
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iv) Nízka počiatočná morálka až do nárastu sadzby.
7. SAFE DRIVE DRINK COMPANY LIMITED
Otázka od vás vyžaduje, aby ste vypracovali správu a pri skúške na ňu nesmiete
zabudnúť. Forma správy je veľmi jednoduchá:
• Začnite tým, že naznačíte, pre koho je správa, od koho pochádza (pri skúške
nepoužívajte vlastné meno) a aký je predmet správy. Do správy by ste mali
vpísať aj dátum.
• Prvý odstavec využite ako stručný úvod, v ktorom uvediete dôvody a ciele
správy.
• Hlavná časť správy by mala obsahovať zhrnutie odchýlok, ktoré ste vypočítali.
Môžeme ich zahrnúť do tabuľky, aj keď budete možno chcieť v dodatku uviesť
viac podrobností. Mali by ste uviesť požadované pripomienky.
• Nakoniec by ste mali uviesť niektoré celkové závery a odporúčania.
V súvislosti s danou otázkou by to pravdepodobne zahŕňalo indikáciu ďalších
šetrení, ktoré odporúčate realizovať.
Vaše výpočty by mali súhlasiť s tými, ktoré sú uvedené dolu.
Odchýlky
v materiály:
Hnedá

Zelená

Celkom

£

£

£

1 000 (A)

400 (F)

600 (A)

Kombinácia

800 (F)

400 (A)

400 (F)

Výnos

600 (F)

300 (F)

900 (F)

Cena

700 (F)
Priame mzdy:
Sadzba

800 (A)

Efektívnosť

600 (F)
200 (A)

Odchýlka o variabilnej réžii:

1000 (F)

Fixná réžia:
Výdavky
Objem

200 (F)
1 000 (A)
800 (A)

Odchýlky
v celkových
nákladoch
Odchýlka v marži odbytu:

700 (F)
1 000 (A)
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Vaše čísla by mali súhlasiť s týmito. Výpočet kombinácie a výnosov využíva metódu
štandardnej individuálnej ceny.
Nakoniec musíte zvážiť dôvody odchýlok. Preštudujte si poznámky k tejto téme
a porozmýšľajte o akýchkoľvek relevantných bodoch. Bolo by potrebné ďalšie
prešetrenie. Je na vás, aby ste sa rozhodli, kde by to bolo vhodné.
Výpočet krok po kroku a vyrovnanie je na druhej strane.
Normované náklady na 100 litrov
Materiál:
55l hnedej @ 40p na l
(£22)
55l zelenej @ 20p na l
(£11)
Priame mzdy (4 hodiny @ £3 za hodinu
Variabilná réžia (odlišuje sa podľa výstupu)
Fixná réžia (£6 000 za 60 000l)
Normované náklady 100l
71
Odchýlka v materiálových nákladoch
Normované náklady – skutočné náklady
500 x £33 = £16 500 – £15 800 = £700(F)
Odchýlka v cene materiálu
(24 000 l @ 40p) - £10 600
(28 000 l @ 20p) - £ 5 200
= £1 000 (A) - £400 (F)
= £600 (A)
Odchýlka vo využití materiálu
(SQ - AQ) x SP
(27 500 l – 24 000 l) @ 40p
(27 500 l – 28 000 l) @ 20p
= £1 400 (F) + £100(A)
= £1 300 (F)
Odchýlka v kombinácii materiálu
52 000 l využitých
Štandardná kombinácia
Skutočná kombinácia
(26 000 l - 24 000L)
x 40p
(26 000 l 28 000L)
x 20p
= £800 (F) – £400 (A)
= £400 (F)
Odchýlka v materiálovom výnose
Mali byť využité
Boli využité
55 000 l pri štandardnej kombinácii 52 000 l pri štandardnej kombinácii
(27 500 l 260 00L)
x 40p
(27 500 l –
260 00L)
x 20p
= £600 (F) + £300 (F)
= £900 (F)

£
33
12
16
10
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NB: Nepoužitý odpad je 10 litrov na každých 110 litrov vstupu. Takže, 50 000 litrov
vyprodukovaného vstupu by malo zahŕňať 55 000 litrov vstupu namiesto 52 000
litrov, ktoré sa skutočne využili. Odchýlka v nákladoch porovnáva normované náklady
50 000 litrov na výstup so skutočnými nákladmi. Odchýlka v cene porovnáva
štandardnú cenu so skutočnou pre skutočné množstvá použitého materiálu.
Odchýlka vo využití porovnáva množstvo materiálu, ktoré malo byť využité
s množstvom skutočne využitým.
Odchýlka v úplných vlastných nákladoch
Normované náklady – skutočné náklady
500 x £12 = £6 000 – £6 200 = £200 (A)
Odchýlka v sadzbe práce
AH (SR - AR)
1800 hodín x 3 - £6 200
= £800 (A)
Odchýlka v efektívnosti práce
(SH - AH) x SR
(2000 hodín - 1800 hodín) x 3
= £600 (F)
Odchýlka vo variabilnej réžii
(Predpokladá, že sa bude V.R. odlišovať s výstupom)
V.R. vyúčtovaná (pokrytá) – V.R. Skutočná
500 x £16 = £8 000 – £7 000 = £1 000(F)
Odchýlka vo fixnej réžii
£6 000 rozpočet 10p na L. O.A.R.
60 000 l
P.R. Vyúčtovaná (krytá) – Skutočná P.R.
50 000 l x 10p = £5 000 – £5 800 = £800 (A)
P.R. Odchýlka vo výdavkoch
Rozpočet P.R. – Skutočné P.R.
£6 000 – £5 800 x10p na l
= £200 (F)
P.R. Odchýlka v objeme
60 000 l – 50 000 l
= £1 000 (A)
Odchýlka v odbytovej marži
NB
Štandardná cena £74
Skutočná cena £73
Štandardná cena £71
Štandardné náklady £71
Štandardná marža £ 3
“Skutočná” marža £ 2 (na základe
štandardných
nákladov)
Štandardný zisk je 600 x £3 = £1 800
Skutočný zisk je 400 x £2 = £800
Odchýlka v odbytovej marži = £1 000 (A)
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Cenová odchýlka odbytovej marže
400 x (NN - SC)
400 x (ŠM - SM)
= 400 x £1 = £400 (A)
Objem odbytovej marže
(600 - 400) x Št. M
= 200 x £3
=£600 (S)
Vyrovnanie:
Zisk v rozpočte = 600 x £3 (Št. Marža)= £1 800
Náklady
34 800
Mínus 10 000l Zásoby @ £71
7 100
27 700
Odbyt 29 200
Skutočný zisk
= £1 500
Priaz.
Nepriaz.
Odchýlky:
Práca
200
Materiál
700
P.R. (fixná réžia)
800
V.R. (variabilná réžia)
1000
Odbyt
1000
300A
=£300A
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Kapitola 13
Rozpočtovanie nákladov (Cost estimation)
13.1 ÚVOD
V tejto a nasledujúcich kapitolách sa naučíte, ako využívať matematické
a nematematické spôsoby rozpočtovania nákladov. Takéto spôsoby rozpočtovania
nákladov sa nazývajú kvantitatívna analýza.
13.2 CIELE
Keď skončíte túto kapitolu, mali by ste byť schopní chápať a použiť rôzne
nematematické a matematické spôsoby rozpočtovania nákladov.
V súvislosti s vaším štúdiom týkajúcim sa nematematických spôsobov, budete
schopní:
• vysvetliť správanie sa nákladov;
• v grafickej forme znázorniť rôzne nákladové modely;
• popísať niekoľko nematematických spôsobov určovania správania sa
nákladov;
• vysvetliť metódu rozpočtovania nákladov s názvom vysoké/nízke úrovne
aktivít.
V súvislosti s vaším štúdiom týkajúcim sa matematických spôsobov, budete schopní:
• vysvetliť vzťahy medzi premennými;
• vytvoriť rozptylový graf na určenie nákladovej schémy;
• interpretovať koeficient korelácie;
• vysvetliť využitie jednokrokovej regresie a príslušného vzorca;
• vysvetliť požiadavky na využitie matematických spôsobov.

13.3 PLÁNOVANIE ŠTÚDIA
Táto kapitola sa zaoberá niektorými matematickými koncepciami. Čas potrebný na jej
ukončenie bude závisieť do určitej miery od toho, ako zdatní ste pri riešení
matematických rovníc a chápaní matematických koncepcií.
Nepotrebujete žiadne predchádzajúce vedomosti o matematických spôsoboch, ktoré
v tomto module uvádzame. Budete musieť porozumieť koncepciám fixných
a variabilných nákladov a stupňovaných nákladov. Budete si musieť zopakovať lekciu
2, ak tieto pojmy neviete úplne presne definovať.
Na túto kapitolu budete potrebovať približne dve hodiny.
13.4. NEMATEMATICKÉ SPÔSOBY ROZPOČTOVANIA NÁKLADOV
13.4.1 SPRÁVANIE SA NÁKLADOV
V mnohých oblastiach manažmentu, vrátane rozhodovania, plánovania, kontroly atď.,
sú determinanty vzťahu medzi nákladmi a úrovňami aktivity veľmi dôležité.
Správanie sa nákladov je ťažké predvídať, keďže rôzne okolnosti môžu spôsobiť
rôzne správanie sa nákladov; príklady nájdete v kapitole 12 tohto materiálu.
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Náklady môžeme všeobecne rozdeliť do štyroch nasledovných kategórií:a) Variabilné náklady – tie, ktoré sa rôznia podľa úrovne aktivity. Tieto zvyčajne
zahŕňajú jednicový materiál, jednicovú prácu, niektorú variabilnú výrobnú réžiu
a menej bežne, ostatnú variabilnú réžiu, ako je provízia obchodníkov.
b) Fixné náklady – tie sa bežne nemenia s úrovňou aktivity medzi stanovenými
úrovňami aktivity. Príklady fixných nákladov bežne zahŕňajú odpisy, platy
pracovníkov, prenájom a sadzby.
c) Zmiešané – polovariabilné náklady – sú to náklady, ktoré sú čiastočne fixné
a čiastočne variabilné. Príklady takýchto nákladov zahŕňajú účty za
telefón/plyn/elektrinu (fixné poplatky plus jednotkové spotrebné poplatky), náklady
jedálne a iné takéto položky.
d) polofixné náklady – sú to náklady, ktoré môžu byť fixné vrámci určitého rozsahu
činnosti, ale menia v momente, keď činnosť dosiahne určitú úroveň.
Všimnite si, že politika organizácie/firmy môže zmeniť kategóriu; napríklad, ak
samospráva alebo firma garantuje každý týždeň minimálnu mzdu, potom môžeme
jednicovú prácu považovať za fixné náklady alebo za zmiešané náklady, podľa
úrovní výstupu.
13.4.2 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE NÁKLADOV
Rôzne druhy správania sa nákladov môžeme znázorniť grafickou formou – tak, ako
to vidíme na nasledujúcich príkladoch.
Príklad 13.4.2 a) Variabilné náklady
Jednotka výroby využíva materiál v hodnote £5 za každú jednotku. Ide o konštantné
variabilné náklady a graf by vyzeral nasledovne:
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Variácie grafu variabilných nákladov predstavujú prémiový systém splatný len po
dosiahnutí určitej úrovne výstupu. Graf je potom nasledovný:
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Až do výšky 10 výrobných jednotiek nie je možné získať prémiu.
Príklad 13.4.2 b) Fixné náklady
Ako príklad fixných nákladov môžeme uviesť odpisy (vypočítané na časovej báze),
prenájom továrne, platy pracovníkov. Graf by vyzeral nasledovne:
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Príklad 13.4.2(c) Polofixné náklady
Niektoré položky fixných nákladov sú fixné len pri určitých úrovniach aktivity, po
prekročení ktorých vzrastú na novú úroveň. Ako príklad môžeme uviesť odpisy, keď
je potrebný dodatočný stroj nad určitú úroveň aktivity, alebo skladové náklady, keď
sa zvýšia požiadavky na priestor, alebo stredný manažment, keď sa zvyšuje počet
zamestnancov. Graf bude vyzerať nasledovne:

313

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Legenda: Cost – náklady; units of production – výrobné jednotky
Príklad 13.4.2 d) Zmiešané alebo polovariabilné náklady
Existujú nákladové položky, ktoré sú čiastočne fixné a čiastočne variabilné. Ako
príklad môžeme uviesť štvrťročný účet za energiu nemocnice, ktorý môže
predstavovať £11 240, z toho £3 000 sú fixné poplatky a £8 240 sú variabilné, t.j.
odvíjajúce sa od spotreby. Graf bude vyzerať nasledovne:

Legenda: Cost – náklady; variable – variabilné; fixed – fixné; units of production –
výrobné jednotky
Existujú aj iné variácie grafu, ktoré sa vyskytnú pri veľkoobchodných zľavách, pri
kĺzavých stupniciach cenových hladín atď., ale tieto nepatria do náplne tohto textu.
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CVIČENIE 13.4.2
Porozmýšľajte o dvoch príkladoch opakovaných nákladov, ktoré Vám osobne
v minulosti vznikli a zakreslite grafické znázornenie nákladovej štruktúry.
13.4.3 NEMATEMATICKÉ SPÔSOBY
Existuje celý rad spôsobov, matematických aj nematematických, ktoré sa používajú
na vytvorenie štruktúry správania sa nákladov na rôznych úrovniach aktivity.
Matematické spôsoby sú uvedené v časti 13.5. Nematematické spôsoby zahŕňajú:
a) Technické metódy – tieto zahŕňajú využitie technických analýz, ktoré zohľadňujú
vzťah medzi nákladovými vstupmi a jednotkami výstupov. Medzi tieto metódy patrí
snímanie vzoriek, štúdium metód, štúdium času a pohybu a pokročilé spôsoby
využívajúce sofistikované počítačové programy. Podrobnosti týchto metód netvoria
súčasť tohto textu.
b) Účtovná inšpekcia a analýza – ide zvyčajne o spoločný prístup výrobného
manažéra/manažéra oddelenia a finančného manažéra. Prešetria každú položku
výdavkov a klasifikujú ju ako fixnú, variabilnú alebo zmiešanú. V poslednom prípade
rozdelenie medzi fixnými a variabilnými predstavuje posudok. Opäť, pre Vašu
súčasnú potrebu je dôležité len vedieť o existencii tejto metódy, nie o
podrobnostiach.
c) Metóda vysokých a nízkych úrovní – pracuje s výberom najvyšších a najnižších
úrovní aktivít z predchádzajúcich období a porovnáva zmeny v nákladoch, ktoré
pochádzajú zo zmeny v úrovniach výstupov. Všetky stredné úrovne výstupu sa
ignorujú, preto čísla nie sú vždy spoľahlivé, keďže aktivita v extrémnom rozsahu
môže odrážať skôr abnormálne ako normálne nákladové vzťahy. Keď však už bola
stanovená nákladová štruktúra podľa metódy vysokých/nízkych úrovní, môžeme ju
porovnať so skutočnými výsledkami na ostatných úrovniach aktivity, aby sme videli,
či je táto štruktúra vo všeobecnosti správna. Výhodou vysokých/nízkych úrovní je, že
sa zakladajú na skutočných výsledkoch, a nie na pozorovaniach/úsudkoch, a že ide
o rýchlu a jednoduchú metódu.
Uvádzame dve aktivity, ktoré znázorňujú výpočet vysokých/nízkych úrovní.
Vyskúšajte každú z nich predtým, než začnete s výpočtami.
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CVIČENIE 13.4.3 a)
V priebehu dvanásťmesačného obdobia boli najnižšie a najvyššie úrovne výstupov
(nemusí ísť o obdobia najvyšších/najnižších nákladov) nasledovné:
Jednotky výstupov

Náklady £

Obdobie 7 (najnižšie)

28 000

68 000

Obdobie 10 (najvyššie)

38 000

82 000

Vašou úlohou je vypočítať
najvyšších/najnižších úrovní.
Vaše výsledky

štruktúru

správania

sa

nákladov

pri

metóde

316

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Výsledky
Rozdiel vo
úrovňami

výstupoch

medzi

vysokými/nízkymi

Rozdiel v nákladoch medzi vysokými/nízkymi úrovňami
Variabilné jednotkové náklady £14 000 ÷ 10 000
jednotiek

10 000 jednotiek
£14 000
£1,40

Fixné náklady
Vysoké

Nízke

£

£

Celkové náklady

82 000

68 000

Variabilné náklady (výstup
x1.40)

53 200

39 200

Fixné náklady

28 800

28 800

Nákladová štruktúra sa potom stanoví ako fixné náklady z £28 800 plus £1,40 vo
forme variabilných jednotkových nákladov. Preto by mal výstup, povedzme, 36 400
vyžadovať náklady vo výške £79 760 nasledovne:
£
28 800
50 960
79 760

Fixné náklady
Variabilné náklady = 36 400 x £1,40

CVIČENIE 13.4.3. b)
V priebehu posledných mesiacov boli výrobné náklady vo firme Food Processing Co
Ltd nasledovné:
2002
November
December
2003
Január
Február
Marec
Apríl

Výrobné jednotky
200 000
190 000

Celkové náklady £
84 000
84 500

205 000
260 000
225 000
230 000

84 900
110 050
87 000
98 600

Podrobnosti o mesiacoch december a február sú:

Materiál
Jednicová práca

December
£
19 000
28 500

Február
£
26 000
39 000
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Režijná práca
Odpisy
Údržba továrne
Všeobecné výdavky

14 500
7 000
3 000
12 500

18 000
7 000
3 000
17 050

84 500

110 050

Vašou úlohou je:
a) vypočítať nákladovú štruktúru na základe nízkych/vysokých úrovní
b) predpovedať náklady na máj 2003, ak sa vyrobí 250 000 jednotiek.
Vaše výsledky
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Výsledky
a) Všimnite si, že december 2002 je označený ako nízka úroveň, keďže ide o mesiac
s najnižšou úrovňou výstupu, ale nie najnižšími nákladmi, ktoré sú v novembri 2002.
Kategór
ia

Jednotky

Nízke

Vysoké

Fixné
náklady

Jednotková
premenná

190 000

260 000

£

£

£

p

V

Jednicový
materiál

19 000

26 000

-

10,0

V

Jednicová práca

28 500

39 000

-

15,0

S

Režijná práca

14 500

18 000

5 000

5,0

F

Odpisy

7 000

7 000

7 000

-

F

Údržba továrne

3 000

3 000

3 000

-

S

Všeobecné
výdavky

12 500

17 050

150

6.5

84 500

110 050

15 150

36,5p

Výsledky pre zmiešané náklady
Zvýšený výstup medzi vysokými a nízkymi úrovňami
Zvýšené náklady
Jednotkové
náklady

70 000 jednotiek

Režijná práca

£3 500

Všeobecné výdavky

£4 550

variabilné Režijná práca £3 500 ÷ 70
000

5p

Všeobecné £4 550 ÷ 70
000

6.5p

Fixné náklady sa potom vypočítajú pri ktorejkoľvek úrovni výstupu nasledovne:
Režijná práca

Všeobecné výdavky

£

£

Celkové náklady (260 000
jednotiek)

18 000

17 050

Variabilné
jednotiek

000

13 000

16 900

fixné

5 000

150

Zostatok
náklady

x

260

tvoriaci

Každú z vyššie uvedených položiek môžeme dokázať, ak je to nutné, použitím nižšie
uvedených údajov nasledovne:
Režijná práca £5 000 + (190 000 x 5p) £14 500
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Všeobecné výdavky £150 + (190 000 x 6.5p) £12 500
b) Rozpočtované náklady v máji 2003, ak sa vyrobí 250 000 jednotiek:
£15 150 + (250 000 x 36,5p) 106 400
Všimnite si, že ide o variabilné náklady, ak sú jednotkové náklady rovnaké na
rôznych úrovniach aktivity, a že ide o fixné náklady, ak sú celkové náklady rovnaké
na rôznych úrovniach aktivity. Ak ani jednotkové náklady, ani celkové náklady nie sú
rovnaké, ide o zmiešané náklady.

13.5 MATEMATICKÉ SPÔSOBY ROZPOČTOVANIA NÁKLADOV
13.5.1 VZŤAH MEDZI PREMENNÝMI
V časti 13.4 sme videli, že vzťah medzi nákladmi a úrovňami aktivity je v mnohých
oblastiach riadenia často najdôležitejší. V tejto časti sa pozrieme na použitie
matematických spôsobov na stanovenie vzťahu medzi nákladmi a úrovňami aktivity.
Matematické spôsoby, ktoré budeme používať v tejto časti by bežne v praxi boli
presnejšie a spoľahlivejšie, ak by boli isté požiadavky splnené. Tieto požiadavky sú
uvedené v časti 13.5.5.
Aké vzťahy medzi nákladmi poznáme? Ak sa jedny náklady zmenia, čo sa stane
s ostatnými nákladmi? Aké ďalšie faktory môžu ovplyvniť náklady alebo príjmy?
Medzi známe príklady patria:
• Výdavky na reklamu a odbyt.
• Výdavky na inšpekciu a opravy chybných častí.
• Autom precestované kilometre a výdavky na údržbu auta.
• Počasie a návštevnosť kúpaliska.
Menej známe príklady sú:
• Úroveň služieb a miera obývanosti izieb v rámci skupiny hotelov.
• Výdavky na výklad a odbyt v rámci skupiny obchodov.
• Úroveň vyplatených miezd/platov a dosiahnuté úrovne výstupov.
• Presnosť hromadnej dopravy a počet cestujúcich.
Vzťah môže byť pozitívny alebo negatívny a môže byť aj dokonalý. Dokonalý
vzťah sa vyskytne vtedy, ak je možné znázorniť jednu priamku prechádzajúcu cez
všetky body. Graf vzťahu by vyzeral nasledovne:
Príklad 13.5.1. a)
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Dokonalý vzťah môže fungovať aj opačným smerom, takže, ak jedna premenná
vzrastie, iná poklesne rovnakou mierou.
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Príklad 13.5.1. b)

Vzťah môže byť okrem toho, že je pozitívny alebo negatívny, aj vysoký alebo nízky
(t.j. prvá premenná môže mať väčší alebo menší vplyv na druhú premennú).
Príklad 13.5.1. c)

Vysoko pozitívny vzťah
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Príklad 13.5.1. d)

Vysoko negatívny vzťah
Príklad 13.5.1. e)

Žiadny konkrétny vzťah
CVIČENIE 13.5.1
Porozmýšľajte nad dvoma premennými vo Vašej práci alebo osobnom živote, ktoré
myslíte, že majú nejaký vzťah. Ako by ste tento vzťah popísali na základe vyššie
uvedených príkladov?
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13.5.2 ROZPTYLOVÝ VZŤAH
Ako sme videli vyššie, manažér môže mať pocit, že sa dve premenné správajú tak,
ako keby sa ovplyvňovali a môže chcieť prešetriť túto otázku hlbšie, aby zistil, či je
jeho zdanie podložené faktami. Manažér môže použiť nasledovnú metódu na zistenie
toho, čo sa deje.
a) Pozorovať čo sa deje systematicky.
b) Zaznamenať pozorovania.
c) Zakresliť graf pozorovaní – nazýva sa aj rozptylový graf alebo bodový diagram.
d) Použiť výsledky.
Uvádzame príklad použitia.
Príklad
Manažér firmy s desiatimi prevádzkovými továrňami podobnej veľkosti vyrába malé
súčiastky a spozoroval pri inšpekcii nasledujúcu štruktúru výdavkov a chybných
súčiastok doručených zákazníkovi.
Číslo
továrne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výdavky na inšpekciu na 1 000 Chybné súčiastky na 1 000
jednotiek
dodaných jednotiek
Pence
250
500
300
350
150
600
750
150
400
460
650
200
450
280
240
450
350
420
700
220

Manažér rozmýšľa, ako silný je vzťah medzi výdavkami na inšpekciu a počtom
chybných dodaných položiek, a do akej miery je možné predpovedať počet dodaných
chybných súčiastok, na základe vedomostí o výdavkoch na inšpekciu.
V príkladoch sa nezávislá premenná (výdavky) používa ako x (horizontálna) os
a závislá premenná chybných súčiastok predstavuje os y.
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Bodový diagram

Legenda: Defective parts per 1 000 delivered – Počet chybných jednotiek na 1 000
dodaných jednotiek; Inspection expenditure per 1 000 units – Výdavky na inšpekciu
1 000 jednotiek
Rozptylový graf znázorňuje zistený pokles v počte chybných súčiastok pri zvýšených
výdavkoch na inšpekciu, t.j. je tu silný, aj keď nie dokonalý negatívny vzťah. Bolo by
však dobré vedieť matematicky vyjadriť, ako je tento vzťah silný, a tento spôsob sa
nazýva koeficient korelácie a vysvetľujeme ho nižšie.
13.5.3 KOEFICIENT KORELÁCIE
Koeficient korelácie sa odvíja od r. Získame tak mieru sily spojitosti dvoch
premenných – jedna je závislá premenná, a druhá je nezávislá premenná. r môže byť
od +1, t.j. dokonalá pozitívna korelácia, kde premenné menia hodnotu rovnakým
smerom ako jedna a druhá, po -1, t.j. dokonalá negatívna korelácia, kde y klesá
lineárne so stúpajúcim x.
Z koeficientu nám vyplýva sila lineárneho vzťahu medzi dvoma premennými. Existuje
niekoľko možných vzorcov, ktoré môžeme použiť na popísanie tejto situácie, ale
praktické je použiť nasledovný:
r=
nÝxy - ÝxÝy
š[nÝx2 - (Ýx)2] . š[nÝy2 - (Ýy)2]
V praxi sa používa funkcia výkazov z ponuky softvérových programov na kalkuláciu
hodnoty r.
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Aplikáciou vzorca získame napríklad negatívny korelačný koeficient -0,93. To
naznačuje silný negatívny lineárny vzťah. Korelačná hodnota predstavujúca menej
ako 0,5 by naznačila veľmi slabý vzťah a hodnota rovnajúca sa 0 žiaden vzťah medzi
dvoma premennými.
13.5.4 JEDNOKROKOVÁ REGRESIA
Grafická metóda znázornená na príklade je jednoducho zakresliteľná a použiteľná,
ale najlepšia krivka (priamka) môže byť rôzne interpretovaná. Je preto lepšie
matematicky určiť najlepšiu krivku použitím metódy najmenších štvorcov, ktorá
matematicky determinuje najlepšiu krivku.
Metóda najmenších štvorcov sa zakladá na princípe, že súčet štvorcov vertikálnych
odchýlok od krivky, ktorá je stanovená použitím tejto metódy, je menší ako súčet
štvorcov vertikálnych odchýlok od akejkoľvek inej krivky, ktorú môžeme znázorniť.
Regresná rovnica pre priamku, ktorá spĺňa tieto požiadavky sa dá odvodiť
z nasledujúcich dvoch rovníc a riešení pre a a b.
ÝY = Na + bÝx
ÝxY= aÝx + bÝ x2
kde N je počet pozorovaní.
Teraz by ste mali pozorne venovať nasledujúcej aktivite.
CVIČENIE 13.5.4
Tripp PLC vyrábala mnoho rokov plechovky s priemyselným lepidlom. Nový
manažment práve prebral funkciu a chcel by do svojich budúcich úrovní odbytu
vniesť určitý stupeň analýzy. Nasledujúce informácie máme k dispozícii:
Rok

1

Predané
280
plechovky (000’s)

2

3

4

5

6

320

340

290

380

306

Manažment chce výpočet pravdepodobného objemu odbytu v roku 7.
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Vašou úlohou je vypočítať objem odbytu v roku 7 za predpokladu, že vzťah medzi
úrovňou odbytu a časom je lineárny.
Vaše výsledky

Výsledky
Rok X

Odbyt (Y)

XY

X2

1

280

280

1

2

320

640

4

3

340

1 020

9

4

290

1 160

16

5

380

1 900

25

6

360

2 160

36

21

1 970

7 160

91

Ýx

Ýy

Ýxy

Ýx2

1. 1 970 = 6a + 21b
2. 7 160 = 21a + 91b
3. 6 895 = 21a + 73,5b (1 vynásobené 3,5)
teda 265 = 17,5b (2 mínus 3)
teda b = 15,143
teda a = 275,33
Regresná krivka y = 275,33 + (n X 15,143)
Rok 7
preto y = 275.33 + 106,00 = 381,33
povedzme 380 000 plechoviek
13.5.5 POŽIADAVKY NA MATEMATICKÉ SPÔSOBY
Požitie týchto spôsobov korelácie a jednokrokovej regresie nám môže dať presnú
odpoveď na rozpočtovanie nákladov pokiaľ splníme určité základné predpoklady.
Tieto predpoklady sú:
a) CVIČENIE je adekvátna a je tým najlepším meradlom štruktúry správania sa
nákladov v organizácii.
b) Vzťah medzi nákladmi a aktivitou je lineárny.
c) Výsledky nie sú skreslené neadekvátnymi alebo zmenenými účtovnými praktikami
d) Máme k dispozícii dostatočné množstvo pozorovaní na validáciu výsledkov.
e) Nákladové údaje sa týkajú toho istého obdobia ako CVIČENIE. Preto, ak sú
vyplácané mzdy alebo provízie či vznikajú iné náklady v omeškaní, potom by sa
platby mali týkať časového obdobia aktivity.
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f) Akékoľvek údaje z minulosti (na základe minulých nákladových vzťahov) budú
pravdepodobne odrážať okolnosti existujúce v budúcnosti.
Bod f) je obzvlášť dôležitý v dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom
a verejnom prostredí.
OTESTUJTE SA
1. a) Uveďte, alebo stručne popíšte tri kategórie nákladov, (pre účely správania sa
nákladov).
(13.4.1)
b) Uveďte štyri rôzne druhy správania sa nákladov, ktoré je možné znázorniť
v grafickej podobe.
(13.4.2)
c) Uveďte tri nematematické spôsoby používané v rozpočtovaní nákladov.
(13.4.3)
d) Popíšte ako sa využíva metóda vysokých/nízkych úrovní na výpočet nákladovej
štruktúry.
(13.4.3)
e) Navrhnite tri príklady faktorov, ktoré budú mať pravdepodobne určitý stupeň
korelácie
(13.5.1)
f) Nakreslite skupiny vykazujúce:
i) dokonalý pozitívny vzťah
ii) žiadny konkrétny vzťah.
(13.5.1)
g) Uveďte, aké kroky by mohol manažér použiť pri meraní vzťahu medzi dvoma
premennými.
(13.5.2)
h) Stanovte vzorec koeficientu korelácie.
(13.5.3)
i) Stanovte vzorec regresnej rovnice pre priamku.
(13.5.4)
j) Uveďte zoznam požiadaviek matematických spôsobov rozpočtovania nákladov tak,
aby ste dosiahli presnosť.
(13.3.5)
2. Odbor zdravotníctva má vozový park, ktorý využívajú zamestnanci. Každé auto je
taký istý model a má päť rokov, pričom počiatočné a prevádzkové náklady sa
odhadujú na:
a) Odpisovanie prebieha už viac ako päť rokov na báze priamky, bez
zostatkovej hodnoty a každé auto stojí £9 500.
b ) Benzín a nafta stoja 8p na míľu.
c) Bežná údržba bola nulová v roku 1 a potom £400 v nasledujúcich rokoch
(rozkladá na ročnej báze).
d) Daň a poistenie tvoria £600 ročne na jedno auto.
e) Jedna sada pneumatík stojí £280 a je potrebné ju nahradiť po 25 000
míľach.
f) zvláštna údržba a opravy predstavujú £1 000 každých 50 000 míľ.
Vypočítajte ročné náklady na jedno auto, ak sa prejazdí:
i) 10 000 míľ ročne;
ii) 20 000 míľ ročne.
3. Samospráva zaplatila dva telefónne účty za posledné mesiace:
Štvrťrok do 31. marca

Využitých jednotiek

Celková suma (£)

14 200

569,20
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Štvrťrok do 30. júna

16 800

636,80

Vašou úlohou je:
a) vypočítať štruktúru správania sa nákladov
b) vypočítať pravdepodobnú sumu na celkovom telefónnom účte v každom
z nasledujúcich dvoch štvrťrokov za predpokladu, že použité jednotky
predstavujú 11 150, respektíve 15 290.
4. Vašou úlohou je vypracovať zvláštne grafy, ktoré budú vykazovať štruktúru
správania sa nákladov pre každú výdavkovú položku uvedenú nižšie. Mali by ste
jasne naznačiť os každého grafu a stručne popísať každý druh nákladov, ktorý Váš
graf odhalí.
i) Účet za fotokópie – paušálny poplatok za každé obdobie plus poplatok za
každú vyrobenú fotokópiu.
ii) Práca supervízorov, kde jeden supervízor je schopný dozerať na 20 mužov.
Celkový počet mužov, ktorí sú zamestnaní vo výrobe je 60.
iii) Provízia z predaja, ktorá tvorí 4% z obratu z odbytu.
iv) Prémie, ktoré sú splatné, ak výstup presiahne 8 000 jednotiek pri £10 za
jednotku za dodatočný výstup presahujúci 8 000 jednotiek až po maximum 15
000 jednotiek.
v) Náklady na prenájom strojov na jednu položku vybavenia. Prenájom je £20
za každú strojovú hodinu odpracovanú v mesiaci až po maximálny mesačný
poplatok £500.
5. V priebehu posledných mesiacoch boli náklady vo Widget Manufacturing Ltd
nasledovné:
Výrobné jednotky

Celkové náklady £

November

20 000

185 000

December

19 000

181 800

Január

20 500

186 900

Február

25 000

222 876

Marec

22 500

207 000

Apríl

23 000

208 600

Podrobnosti pre mesiac december a február sú nasledovné:
December

Február

£

£

Materiál

57 000

75 000

Jednicová práca

47 500

62 500

Režijná práca

20 274

24 150

Odpisy

19 000

19 000

Údržba továrne

22 000

22 000
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Všeobecné výdavky

16 026

20 226

181 800

222 876

Vašou úlohou je:
a) vypočítať nákladovú štruktúru na základe spôsobu vysokých/nízkych nákladov;
b) predpovedané náklady na máj, ak sa vyrobí 23 860 jednotiek;
c) aplikovať nákladovú štruktúru stanovenú v a) na skutočné výrobné úrovne v
novembri a v januári. Boli skutočné náklady v súlade s nákladovou štruktúrou? Ak
áno, povedzte prečo.
6. Máte k dispozícii nasledovné informácie o vzťahu medzi veľkosťou dávky (v
jednotkách) a jednicovými úplnými vlastnými nákladmi:
Veľkosť dávky (jednotky) (x)

Jednicové úplné vlastné náklady (y)
£

15

200

18

240

18

260

21

290

23

300

23

320

26

380

28

370

32

400

37

470

Vašou úlohou je vypočítať regresnú krivku najmenších štvorcov, ktorá bude
vyjadrovať vzťah medzi úplnými vlastnými nákladmi a veľkosťou dávky.
Vaše výsledky
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ODPOVEDE
1. Prekontrolujte si odpovede v texte.
2.
Na auto na rok £
Fixné náklady (aplikovateľné na oboch úrovniach počtu prejazdených míľ)
Odpisy
Bežná údržba

£9 500/5

1 900

(£400 x 4)/ 5

320

Dane a poistenie

600
£2 820

Variabilné náklady

10 000 míľ

25 000 míľ

Benzín a nafta x 8p

800

2 000

Pneumatiky 280/ 2,5 roka

112

280

Zvláštna údržba
£1 000/ 5

200

£1 000/ 2

500

Variabilné náklady

1 112

2 780

Plus fixné náklady

2 820

2 820

£3 932

£5 600

Celkové náklady
3 a) Štruktúra správania sa nákladov

Jednotky
Pohyb v priebehu štvrťroka
+ 2 600
Z toho jednotkové variabilné náklady =67,60 =2,6p
2 600
14 200 x 2,6p
369,20
Celkové náklady
569,20
Z toho fixné náklady
200,00
[Dôkaz £200 + (16 800 x 2.6p) = £636,80]
b) Telefónne účty
11 150
£p
Fixné (ako hore)
200,00
Variabilné pri 2,6p na jednotku
289,90
489,90

£p
+ 67,60

15 290
£p
200,00
397,54
597,54
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4. Grafy
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Legenda: total cost – celkové náklady; fixed – fixné; copies – kópie; employee –
zamestnanec; commission – provízia; sales - odbyt
5. a)
Jednotky
Jednotkový nárast

December

Február

Fixné

Variabilné

19 000

25 000

£

£p

6 000

Súvaha nákladov
V

Materiál

57 000

75 000

3,000

V

Jednicová práca

47 500

62 500

2,500

PV

Režijná práca

20 274

24 150

8 000

F

Odpisy

19 000

19 000

19 000

F

Údržba továrne

22 000

22 000

22 000

PV

Celkové výdavky

16 026

20 226

2 726

0,700

£181 800

£222 876

£51 726

6,846

0,646

Legenda: V variabilné náklady, PV polovariabilné F fixné
Výsledky pre zmiešané, polovariabilné náklady
Režijná práca
Všeobecné výdavky
Poplatok za 6 000 jednotiek
£3 876
£4
200
Jednotková premenná
64,6p
70p
Na 25 000 jednotiek
Variabilné
16 150
17 500
Celkom
24 150
20 226
Z toho fixné =
£8 000
£2
726
Nákladová štruktúra je teda £51 726 + £6,846 na jednotku.
b) Náklady v máji (predpoveď) £51 726 + (23 860 x £6,846) = £215 072
c) November £51 726 + (20 000 x £6,846) £188 646
Január £51 726 + (20 500 x 6,846) £192 069
Oba mesiace sú relatívne blízko k predpovediam podľa metódy vysoké/nízke úrovne,
čo naznačuje relatívnu presnosť metódy, keďže rozsah vysokých/nízkych úrovní je
obmedzený (žiadne extrémy).
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Legenda:

sales

–

odbyt;

display

expenditure

–

výdavky

na

výklad
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6.
X

Y

x2

xy

15

200

225

3 000

18

240

324

4 320

18

260

324

4 680

21

290

441

6 090

23

300

529

6 900

23

320

529

7 360

26

380

676

9 880

28

370

784

10 360

32

400

1 024

12 800

37

470

1 369

17 390

241

3 230

6 225

82 780

Rovnice sú
10a + 241b = 3230
Rovnica 1
241a + 6225b = 82780
Rovnica 2
Vynásobte rovnicu 1 x 24,1 a dostanete rovnicu 3
241a + 5808,1b = 77843
Rovnica 3
Odpočítajte rovnicu 3 od rovnice 2
416,9b = 4 937
potom b = 11,84217
potom a = 37,6037
(10a = 3230 - 241b = 376,037)
potom y = 37,6037 + 11,84217x
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Kapitola 14
Praktické kontrolné otázky

Zostávajúca časť tohto materiálu poskytuje kompletné praktické kontrolné otázky na
preskúšanie. Mali by ste si ich vyskúšať v typických podmienkach, ktoré sú
vytvorené pri skúškach, pričom na vyplnenie testu potrebujete 3 hodiny.

14.1 VZOROVÝ TEST 1
Otázka 1
Výrobná jednotka samosprávy vyrába a predáva jeden produkt – betónový blok.
Do rozpočtu vypracovali nasledovný výkaz zisku a strát na najbližších 6
mesiacov od júla do decembra 1999.
Júl
£
Odbyt

18 000

Náklady na
odbyt:
Priamy materiál 12 000
Priame mzdy
Elektrina
Kancelárske
výdavky
Odpisy
Celkové náklady
Zisk

2 000
1 200
300
900
16 400
1 600

Aug
£

Sep
£

Okt
£

Nov
£

Dec
£

25
200

19
600

21 600

26 000

26 000

16
800
2 800
1 200
340

13
200
2 200
1 200
200

14 400

18 000

18 000

2 400
1 000
320

3 000
800
360

3 000
800
360

900
22
040
3 160

1 800
18
600
1 000

1 800
19 920

1 800
23 960

1 800
23 960

1 680

2 040

2 040

Odstránené: ¶
Brian plc

Dodatočné informácie:
(i)

Počiatočný hotovostný zostatok k 1. júlu 1999 by mal podľa očakávaní
dosiahnuť £4 000 k dispozícii.

(ii)

Všetok odbyt prebieha na úver. Skúsenosti z minulosti ukázali, že 60%
veriteľov platí v mesiaci nasledujúcom po predaji a 40% zaplatí v druhom
mesiaci nasledujúcom po predaji. Odbyt v mesiaci máj 1999 a jún 1999
by mal byť £16 000, respektíve £18 000.
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(iii)

Nákup materiálu prebieha na báze úveru; veritelia umožňujú
jednomesačný úver. Nákup na mesiac jún 1999 by mal dosiahnuť celkom
£12 000.

(iv)

Mzdy a administratívne výdavky sú platené v mesiac, kedy vznikajú.

(v)

Nahradia istú časť vybavenia v auguste 1999. Nový stroj stojí £44 000
a starý sa v auguste predá za hotovostnú zostatkovú hodnotu £2 000.
Platba na nový stroj bude prebiehať v dvoch rovnakých splátkach v októbri
a novembri 1999.

Odstránené: Brian n
Odstránené: í

(vi)

Za elektrinu sa platí štvrťročne dozadu a to v septembri a v decembri.

(vii)

Daň je potrebné zaplatiť v decembri a bude dosahovať £1 600.

•

Požiadavka na otázku 1

(a)

Vypracujte mesačný hotovostný rozpočet na šesťmesačnú obdobie od júla
do decembra 1999.
12

(b)

Poraďte samospráve, čo by mohli urobiť, aby predišli riziku nedostatku
hotovosti. Využite mesačný hotovostný rozpočet, ktorý ste vypracovali v
(a) na ilustráciu rady a na zdôraznenie dôležitosti vypracovania
hotovostného rozpočtu.
8

(c)

Stručne vysvetlite päť rozdielov
a Finančným účtovníctvom.

medzi

Manažmentom

nákladov
5
(25)
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Otázka 2
Firma vyrába elektrické komponenty v jej výrobnom sortimente je iba jediný
produkt, Blemma. Výkazy nákladov dokladujú, že štandardné hraničné náklady
Blemmy sú nasledovné:

Priamy materiál
Priame mzdy
Variabilná výrobná réžia

Odstránené: Florence plc
Odstránené: a sídli v
GlendaleFirma v
Odstránené: , ktorý sa
používa pri výrobe gitarových
zosilňovačov

£
50 00
32 50
2 50
85 00

Na zasadnutí predstavenstva v minulom mesiaci požiadali prevádzkového
účtovníka firmy, Billyho Mountaina, aby zodpovedal niekoľko otázok týkajúcich sa
vyhliadok na nadchádzajúci rok. Aj keď Billy povedal, že nemá presné informácie
a že si nepriniesol podrobnosti zo sebou, vedel poskytnúť nasledovné informácie:
Počet jednotiek Blemmy, ktoré majú byť
vyrobené a predané
Celkový očakávaný príspevok
Fixné náklady celkom:
pozostávajú z:
výrobnej réžie
správnej réžie
marketingovej réžie

Odstránené: Florence

100 000

£3 000 000
£2 500 000
£1 200 000
£700 000
£600 000

Od skončenia zasadnutia napísali Billymu traja manažéri návrhy, ktoré by podľa
nich mali zlepšiť situáciu a zvýšiť ziskovosť firmy. Alternatívne stratégie sú
nasledovné:

Odstránené: riaditelia

Možnosť 1
Finančný riaditeľ navrhol, aby sa znížila cena Blemmy a že trh znesie 10%
cenový nárast. Okrem toho navrhol zvýšenie reklamy o £150 000, pričom by mal
odbyt vzrásť na 120 000 jednotiek. Pri zvýšenej predajnej cene by sa zvýšili
pevné výrobné režijné náklady o £300 000 a správna réžia by vzrástla o £250
000.
Možnosť 2
Výrobný riaditeľ navrhuje, aby sa znížila predajná cena Blemmy o 10%. Verí, že
by sa tým zvýšil odbyt o približne 25%, pevné výrobné režijné náklady by sa
zvýšili o £100 000 a pevná marketingová réžia by vzrástla o £50 000.
Možnosť 3
Marketingový riaditeľ verí, že je potrebný radikálnejší prístup. Navrhuje, aby sa
zakúpil nový americký stroj (náklady £1 500 000), čím by sa znížili jednotkové
materiálové náklady na £45,00 za kus. Mzdové náklady by tiež mali klesnúť na
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£30 za každú Blemmu. Očakávaná dĺžka fungovania nového stroja je 5 rokov,
bez akejkoľvek zostatkovej hodnoty. S malým navýšením marketingového
rozpočtu v hodnote £75 000 očakáva marketingový riaditeľ, že by odbyt mierne
vzrástol na 105 000 (za predpokladu, že predajná cena zostane rovnaká ako v
súčasnosti) a pevná výrobná réžia by vzrástla amortizáciou tohto stroja. (Použite
metódu priamky na výpočet.)
•

Požiadavky na otázku 2

(a)

Ohodnoťte existujúcu očakávanú ziskovosť Blemmy a zvážte alternatívny
zisk alebo straty, ktoré by mohli vzniknúť z prijatia každého z troch riešení,
ktoré navrhli riaditelia..
15

(b)

Uveďte pripomienky k výsledkom Vašej analýzy v bode (a) a dajte radu
Predstavenstvu, vrátane výhrad, ktoré máte k číslam (hodnotám), ktoré
uviedli riaditelia.
5
(20)
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Otázka 3
Ermintrude plc je stredne veľký podnik, ktorý vyrába a predáva špecializované
cukrárske výrobky. Firma je združená do niekoľkých nákladových centier,
z ktorých jedno je zodpovedné za výrobu čokolády. Ermintrude funguje na báze
systému normovaných nákladov a má k dispozícii nasledovné informácie:
(a)

(b)

Údaje za štandardný výkon v prípade čokolády sú nasledovné:
(i)

Každá čokoláda by mala obsahovať 100 g kokosovej a banánovej
plnky, okolo ktorej by malo byť 150 g mliečnej čokolády.

(ii)

Normované náklady na plnku sú £0,25 na 100 g normované
náklady na mliečnu čokoládu sú £0,20 na 100gms.

(iii)

Štandardný výkon pracovnej sily je 2 minúty na jednu čokoládu pri
hodinovej mzde £10,00 za hodinu.

Skutočný výkon nákladového centra pre čokolády za posledné 4 týždne
nákladového obdobia bol nasledovný:
Vyrobené čokolády
Použitá plnka
Využitá mliečna čokoláda
Náklady na plnku
Náklady
na
mliečnu
čokoládu
Odpracované
pracovné hodiny
Úplné
vlastné
náklady

25 000
2 600
3 800

k
g
k
g

£6 400
£7 500
850 hr
£8 400

Pozn.: 1000 g = 1 kg
•

Požiadavka na otázku 3

Z vyššie uvedených informácií je Vašou úlohou:
(a)
Vypočítať všetky odlišnosti materiálu a práce pre nákladové centrum pre
čokoládu za posledné 4 týždne nákladového obdobia.
12
(b)

Uveďte pripomienky k možným príčinám odlišností.

4

(c)

Oblasť výroby čokolády je nákladové centrum. Vymenujte dva ďalšie
druhy centra zodpovednosti a stručne vysvetlite, ako sa odlišujú od
nákladového centra.
4
(20)
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Otázka 4
Dylan plc je malá firma, ktorá rafinuje z ropu a vyrába z nej benzín. Základná
surovina, ropa, prechádza cez proces A a potom je prevedená do procesu B,
kde sa k nej pridáva ďalší materiál (antidetonačné činidlá) a prebieha ďalšie
spracovanie. Máme k dispozícii nasledovné informácie o výpočte nákladov:
Proces A
Vstup ropy: 10 000 litrov pri £0,25 na liter
Úplné vlastné náklady: £1 600
Výrobná réžia: 50% úplných vlastných nákladov
Proces B
Pridané činidlá: 8 000 litrov pri £0,10 na liter
Úplné vlastné náklady: £1 298
Výrobná réžia: 100% úplných vlastných nákladov
Bežná strata predstavuje 10% vstupu do procesu A a 20% vstupu do procesu B.
Výrobná strata sa môže predať vo forme použiteľného odpadu bez ďalšieho
spracovávania za 4 pence za liter z procesu A a 2 pence za liter z procesu B.
Skutočný výstup z procesu je 8 500 litrov a z procesu B 13 300 litrov. Na
začiatku alebo konci nákladového obdobia neprebieha žiadna práca a na
začiatku nákladového obdobia neboli žiadne dokončené výrobky (benzín) v
zásobách.
•

Požiadavka na otázku 4

(a)

Vašou úlohou je vypracovať:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Výkaz práce pre proces A a B.
Výkaz nezvyčajnej straty.
Výkaz bežnej straty.
Výkaz nezvyčajného zisku.
16

(b)
V termonológii tvorby nákladov vysvetlite rozdiel medzi nerecyklovateľným
a použiteľným/recyklovateľným odpadom
4

Odstránené: (b)

(20)
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Otázka 5
Pracovná skupina Oddelenia údržby zelene vyrába jeden
používa vo výrobe vybavenia detských ihrísk.

produkt, ktorý sa

Odstránené: Dougal plc je
malá výrobná firma, ktorá sa
nachádza v meste Magicville.
Odstránené: V

Náklady na túto výrobu sú nasledovné:

Odstránené: jú
Odstránené: jediný

Priamy materiál
Priame mzdy
Pevná výrobná réžia

£7 za jednotku
£10 za jednotku
£3 za jednotku (na základe bežnej výrobne
úrovne 20 000 jednotiek v danom období)
Predajná cena výrobku je £30 za kus.
Množstvá výroby a odbytu za obdobia I a II sú nasledovné:

Výroba
Odbyt

Obdobe I
20
000
jednotiek
18
000
jednotiek

Obdobie II
20
000
jednotiek
22
000
jednotiek

(Poznámka: Na začiatku obdobia I neboli žiadne počiatočné zásoby)
•

Požiadavka na otázku 5

(a)

Vypracujte prevádzkové výkazy pre každé z týchto dvoch období
s použitím:
(i)
(ii)

(b)

(c)

Odstránené: NB

Výpočtu hraničných nákladov.
Prirážkovej kalkulácie.

8

Vypracujte výkaz, ktorý zosúladí rozdiel medzi ročnými ziskami uvedenými
v správe a ziskami uvedenými v prevádzkovými výkazmi v (a).

3

Popíšte výhody a nevýhody každého prístupu.

4
(15)
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14.2 VZOROVÝ TEST 2
Otázka 1.
Univerzita Axford má výrobnú jednotku, ktorá vytvára extra príjem výrobou
a predajom elektrických komponentov používaných do rádií. Existuje jeden
všeobecný model ale aj niekoľko variantných, ktoré sa používajú do iných modelov
rádií.
Posledné dva roky boli pre výrobnú jednotku problematické, zaznamenali po prvý
krát aj stratu. Variabilné náklady výroby sú £3 za výrobok a univerzita im vykazuje
ročné fixné náklady £500 000. Počet predaných komponentov bol v uplynulom roku
240 000 a aktuálny prieskum trhu odporúča na nasledujúci rok rovnaký počet.
Aktuálny stav operátorov a zariadenia je na maximum výroby 300 000 komponentov.
Predajná cena je £5 za kus.
Na schôdzi manažmentu prebehla diskusia zameraná na úlohy v nasledujúcom roku,
jej výsledkom boli tri odporúčania:ODPORÚČANIE 1 :Znížiť cenu komponentov na £4.50; predpokladá sa, že to zvýši
dopyt o 67500 komponentov.
ODPORÚČANIE 2: Inou možnosťou je znížiť počet variácií vyrábaných
komponentov. Keďže niektorí odberatelia môžu prejsť na používanie zvyšných
variant, je nepravdepodobné, že by došlo k príliš veľkému celkovému poklesu
predajov. Očakáva sa, že dopyt klesne na 200 000 ročne. Ušetria sa tým určité fixné
náklady (čím klesnú na £400 000 za rok) ale aj nevyhnutné náklady na zníženie
počtu pracovníkov – o jedného, čo znamená £20000 ročne.
ODPORÚČANIE 3: Spustiť reklamnú kampaň cez rádio stanicu Profesionál v oblasti
elektrotechniky. Axford má fixný centrálny rozpočet na marketing a reklamu ale
£30000 by mohlo byť prevedených na reklamu iných aktivít. Predchádzajúce
kampane odporúčali, aby sa predaje zvýšili o 1000 extra komponentov za každých
£500 minutých na reklamu.
Boli ste menovaný ako samostatný konzultant a máte poradiť tejto výrobnej jednotke
univerzity, aký by mala mať výhľad. Požaduje sa od vás :
1.
Stanoviť aktuálnu úroveň predajov vyžadovaných pre dosiahnutie
rovnováhy v budúcom roku a možný zisk/stratu ak sa predá len 240 000
komponentov.
(4 BODY)
2.
najlepšie.

Analyzovať tri uvedené odporúčania a vybrať z finančného hľadiska
(10 BODOV )

Zhodnotiť aj iné faktory, ktoré by mal manažment vziať do úvahy pred akýmkoľvek
konečným rozhodnutím.
( 6 BODOV )
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TOTAL 20 BODOV

Otázka 2

Echidna a Filmore sú stavebné firmy špecializujúce sa na betónové základy
a bezpečnostné zátarasy v špeciálnych podmienkach ako napríklad proti radiačné
bunkre a iné vojenské zariadenia. Najbežnejší výrobok sa nazýva Blastcrete, vyrába
sa zo zmesi piesku, cementu a materiálu, ktorý sa volá Antiphon. Bežná zmes sa
vyrába v pomere:Piesok
Cement
Antiphon

50%
30%
20%

Echidna a Filmore používajú štandardný systém tvorby nákladov na ich kontrolu
a manažment oddelenia účtovníctva pripravuje mesačné výkazy o odchýlkach.
Výrobný proces Blastcrete zahŕňa miešanie piesku, cementu a Antiphonu
v požadovaných pomeroch a materiál sa následne mieša niekoľko hodín, aby
prebehla požadovaná chemická reakcia. Reakcia znamená, že dochádza
k normálnej/očakávanej strate 10% pôvodného materiálu.

Bežná cena troch materiálov:Piesok
Cement
Antiphon

£0-50 za kg
£1-00 za kg
£6-00 za kg

Bežný vklad práce potrebnej na výrobu jednej dávky/batch ( 10000 kg ) Blastcrete
znamená 3 robotníkov a 8 hodín práce každého z nich. Bežná mzda je £20 na
hodinu. Výrobný čas musí ostať nezmenený, inak by mohlo dôjsť k prerušeniu
chemickej reakcie a požadovaná sila zmesi by sa nedosiahla. Ak by bol čas potrebný
na výrobu jednej dávky dlhší ako 8 hodín potom by bolo potrebné vyplatiť 50% bonus
za nadčas.

Čo sa týka nákladov na materiál a čas, treba brať do úvahy aj iné náklady vzťahujúce
sa k testovaniu finálneho výrobku. Ide o £0-10 p za kg finálneho produktu Blastcrete.

Počas posledného účtovaného obdobia bola vyprodukovaná jedna dávka Blastcrete.
Mixovací tanker bol naplnený do jeho kapacity 10 000 kg daným množstvom
materiálu:
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piesok
cement
Antiphon

5100kg
2700kg
2200kg

( náklad £3060 )
( náklad £3240 )
( náklad £12980 )

Aktuálny výstup vo forme Blastcrete bol 8100 kg.

Náklady na robotníkov a čas boli nasledovné:Robotník 1.
Robotník 2.
Robotník 3

odpracoval 8 hodín za štandardnú mzdu
odpracoval 9 hodín ( 1 hodina nadčas)
odpracoval 10 hodín ( 2 hodiny nadčas)

Náklady na testovanie £790.

Ako nový účtovník Echidna a Filmore máte pripraviť informáciu pre riaditeľa
s analýzou pracovných výkonov za mesiac. Taktiež kalkulovať všetky odchýlky
(vrátane mixovania materiálu a dopadu odchýliek - výsledku ), váš materiál by mal
tiež komentovať výkonnosť a dopady odchýliek.

Máte vypracovať materiál, ktorý:

(a) analyzuje výkonnosť kalkuláciou odchýliek materiálu a práce za mesiac
15 BODOV

(b) poskytnúť komentár k výkonnosti a odporučiť možné dopady odchýliek
5 BODOV

TOTAL 20 BODOV

Otázka 3
Štátny ústav pre skúšobníctvo (The Government Aggregate Testing Executive G.A.T.E ) je nezávislý orgán, pre skúšanie materiálov používaných v stavebníctve.
Skúšky materiálov posudzujú ich kvalitu a adekvátnosť danému účelu – príkladom
môže byť tvrdosť tehiel a chemické zloženie cementu a plastov. Vo väčšine prípadov
sú materiály certifikované a dostanú označenie “Gatemark” –otestovaný a bezpečný
pre použitie.

Odstránené: Výkonný orgán
vlády
Odstránené: testovanie
Odstránené: testujúci
Odstránené: y
Odstránené: é
Odstránené:

Certifikačná časť práce, ktorú robí G.A.T.E je financovaná z vládneho grantu. Určitá
časť vlastnej výskumnej práce a certifikácia analýzy chemického zloženia je
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Odstránené: Testy robené na
Odstránené: ch
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účtovaná jednotlivcom a súkromným firmám. Existuje tiež určitý príjem z predaja
odborného časopisu “Gateway Monthly”.
Preto je činnosť G.A.T.E financovaná z vládneho grantu (približne 60% ) ale tiež
súkromnými firmami a jednotlivcami (približne polovica z časopisu a polovica
z ostatných aktivít pre súkromníkov). Za posledné roky sa vládny grant podstatne
znížil a tlak na tok hotovosti sa zvýšil.
Náklady na činnosť možno rozdeliť do 5 kategórií:Náklady na mzdy
Materiály
Náklady na energiu
Režijné náklady
Nákup zariadení
Náklady na mzdy zamestnancov/Staff Costs
Mesačné platby sú £80,000. Zvýšenie miezd, ktoré malo termín 1 júla, mešká
a vyjednávanie posunie jeho uplatnenie o tri mesiace. Celkové zvýšenie sa očakáva
o 2½%.
Materiály
Náklady na špeciálny materiál potrebný na zabezpečenie činnosti sa odhadujú
£300,000 pre nasledujúci rok. 40% nákupov sa robí priebežne počas prvých 6
mesiacov. Nákupy v marci minulého roku boli £25,000. Zvyšok materiálov sa
nakupuje priebežne počas zvyšných mesiacov. Veritelia platia 60% v danom mesiaci
a zvyšok v nasledujúcom mesiaci.
Náklady na energiu
Náklady na energiu sa očakávajú vo výške £30,000 za mesiac v mesiaci november
až marec vrátane. Vo všetkých ostatných mesiacoch budú náklady na energiu
£15,000.

Režijné náklady

Odstránené: ¶

Očakávajú sa vo výške £84,000 za rok a rovnomerne počas celého roku
Nákupy zariadení
G.A.T.E potrebuje vymeniť niektoré testovacie zariadenia, ktorých životnosť sa končí.
Predovšetkým stroj na drtenie potrebuje obmenu. Cena najnovšieho takéhoto
počítačom riadeného zariadenia je £200,000. Dodávateľ je ochotný akceptovať
platbu v piatich mesačných splátkach £40,000 – prvá splátka mesiac po dodávke.
Príjmy /Income

347

MANAŹÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Grantové príjmy od vlády boli schválené vo výške £1,312,000. Ako zvyčajne budú
preplatené v dvoch splátkach v septembri a v marci. Platby za súkromnú certifikáciu
dosiahnú £432,000, a budú rovnomerné počas roka. Z predplatného za časopis
£400,000 (za rok) v platbách 1 apríla a 1 októbra. Skúsenosť však ukázala, že 50%
dostávajú zaplatené informácie
Finančný rok v danom mesiaci, 40% až nasledujúci mesiac a 10% až v ďalšom
nasledujúcom mesiaci.
Iné v G.A.T.E je od 1 apríla do 31 marca. Hotovosť na začiatku finančného roka ( 1
apríla) sa očakáva vo výške £20,000. Súčasný odsúhlasený limit kontokorentného
úveru v banke je £200,000. Ľubovolné sumy čerpané do tejto sumy podliehajú
normálnym bankovým poplatkom, ktoré sú súčasťou všeobecných výdajov. Banka
neúčtuje ústavu G.A.T.E administratívne náklady na šeky a výkazy, ale ani mu
súčasne neplatí žiadny úrok na zostatky na účtoch. Banka neakceptuje žiadne
debetné sumy presahujúce dohodnutý limit £200,000. vrchný skúšobný technik chce
objednať na mesiac máj dodávku skúšobného lisu na meranie tlakovej pevnosti
skúšobných vzoriek kameňa materiálov
Na predošlom zasadaní Predstavenstva G.A.T.E bolo dohodnuté, že zamestnanci
budú podporovaní vo využívaní verejnej dopravy, bicyklov, pešej chôdze
a v cestovaní plne obsadenými osobnými autami viacerí zamestnanci naraz, aby sa
znížila úroveň emisií výfukových plynov. Týmto získa vrchný skúšobný technik voľnú
plochu na mieste bývalého parkoviska, ktorú je možné predať ako pozemok
stavebnej firme. Dohodnutá cena za tento pozemok cenu je £300,000 a
Predstavenstvo rozhodlo že takto utŕžená suma £300,000 bude investovaná do
jednej z dvoch navrhovaných alternatív. Po prvé suma £300,000 by mohla byť
investovaná do štátnych dlhopisov s úrokovým výnosom 4% p.a.. Druhá investičná
alternatíva má viac špekulatívny charakter - je tu možnosť investovať do projektu
výroby debnenia z recyklovateľného plastu. Podľa predbeťných odhadov by tento
projekt mohol potenciálne priniesť nasledovné výnosy:s pravdepodobnosťou 50% by ročný výnos mohol dosiahnuť £14,000 p.a.
s pravdepodobnosťou 30% by ročný výnos mohol dosiahnuť £15,000 p.a.
s pravdepodobnosťou 20% môže byť ročný výnos rovný nule.

Odstránené: v danom
mesiaci, 40% až nasledujúci
mesiac a 10% až v ďalšom
nasledujúcom mesiaci. ¶
¶
Iné
Odstránené: T…he present
agreed overdraft … with the …
is… overdrawn… Any…
balances o…verdrawn within
t…hat limit are covered within
the bank’s… normal …charges
which are part of general
expenses… The b… do not
charge…fo…r cheque
printin…g and statement…s but
accordingly do not pay any
interest on credit balances…
The b… will …ot …c… …y…i…
balan…ces over the agreed …
limit…T…h…e Chief Testing…
Officer woul…d… like delivery
of the R…ock Crushing
machine to take place in May.¶
¶
Investments
... [1]
Odstránené: A…t… an earlier
meeting of the Execut…ive
Board of Management of …it
was agreed that… e…l…yees
would be… encou…ag…d… to
use public transport…c…ling
walking an…d car s…haring to
reduce pollution. …h…s… the
Executive have a plot of
unwanted car park land for sale
and … price of … has been
agreed with a developer.…The
Ex…ecutive Board d…cided
that this …should …ed an…
tw… options have been
p…roposed… F…irstly
th…e…cou…ld be …ed in... [2]
Odstránené: ¶
¶
There i… …chance …f
receiving…er …nnum.

... [3]

Odstránené:
Odstránené: There is a 30%
chance of receiving £15,000
per annum. ¶

Obe vyššie uvedené investície sú povolené podľa finančných predpisov GATE, aj
keď tieto predpisy hovoria, že „stupeň podstupovaného rizika má byť vyvážený oproti
očakávanému výnosu“. Pozn.: Predstavenstvo rozhodlo uskutočniť túto uvažovanú
investíciu v budúcom finančnom roku.

Vašou úlohou je:
Vypracovať správu pre ďalšie zasadanie Predstavenstva G.A.T.E.. Táto správa bude
zahrňovať:a)
projekciu cash flow pre fiškálny rok začínajúci 1.apríla
(9 BODOV)

Odstránené: There is a 20%
chance of no return at all.
Odstránené: ¶
¶
¶
B…oth of the above
investments are allowed
according to the financial ... [4]
Odstránené: Y…are required
to
... [5]
Odstránené: Produce…a
re…o…t…for… the next
meeting of the Execut…ive
Boa… of… …he report should
include
... [6]
Odstránené: A…foreca…st for
the year beginning … A…i... [7]
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Odstránené: An appraisal of
the cas…sition…hown with
suggestions fo… improvements
where necessary
... [8]

b)
Vyhodnotenie vyššie ukázanej hotovostnej pozície spolu s návrhmi pre
zlepšenia, kde to bude potrebné
(7 BODOV)

Odstránené: A …c…s…ion
of… the options for investment
nd any… other …on
cial…c…s… which should be
taken into account
... [9]

c)
diskusiu jednotlivých investičných alternatív a ľubovolných ďalších
nefinančných faktorov, ktoré by bolo teba vziať do úvahy.

Odstránené: OV

(4 BODY)

Odstránené: Tota
Odstránené: Question

(Celkove 20 BODOV)

Odstránené: ar…manufactu…
rers of two…es …f… computer
desk…h…e…nd…h…e…Both
desk… use a mixture of
woo…m…etal and …ic with the
s… amounts used being as
follows
... [10]

Otázka 4

Odstránené: Woo…Metal…P
ic
... [11]

Firma Inca Roads je výrobcom dvoch typov písacích stolov - typ Compact a typ
Executive. Oba písacie stoly sú vyrobené zo zmesi dreva, kovy a plastu, s
nasledovnými štandardne používanými množstvami:drevo
kov
plast
písací stôl Compact 4 kg
písací stôl Executive

3 kg
6 kg

Odstránené: Com… desk
... [12]
Odstránené: desk

1 kg
4 kg

6 kg

Na výrobe oboch typov stolov pracujú robotníci s polovičnou kvalifikáciou (stupeň 7)
a s úplnou kvalifikáciou (stupeň 11) pričom na výrobu jedného kusa boli stanovené
nasledovné štandardné časy:
kvalifikovaný rob. (stupeň 11)
polokvalifikovaný rob.(stupeň 7 )

Compact
Executive

2 hod
3 hod

Štandardné hodinové mzdy:
kvalifikovaný rob. (stupeň 11)
£12/ hod

Odstránené: desk …urs…urs
... [15]
Odstránené: desk…urs…urs
... [16]
Odstránené: S…pri…s for
the…als used are
... [17]

4 hod
5 hod

Štandardné ceny platené za použité materiály:
drevo
kov
£4/kg
£6/kg

Odstránené: Production of the
two desks involves semi…skilled workers…Grad…nd
i…lled workers…
Gra…d…with… the
fol…ow…g… standard times
... [13]
needed to produce each desk
Odstránené: illed…
G…rade… … …Semi-skilled
Grade
... [14]

Odstránené: Woo…Metal…P
ic
... [18]
Odstránené: per … per …
per
... [19]

plast
£2/kg

Odstránené: S… wage rates
are
... [20]

polokvalifikovaný rob.(stupeň 7 )
£8/ hod

Odstránené: per hour… per
hour
... [22]

Odstránené: S…illed…
G…rade… … …Semi-skilled
Grade
... [21]

K hlavným nákladom (priame materiál plus priame mzdy) pripočítame výrobnú réžiu
čím dostaneme výrobné náklady na jeden kus písacieho stola. Výrobná réžia bude
absorbovaná s použitím priamych nákladov na časové mzdy ako základnej sumy pre
výpočet absorbovaných nákladov. Výška rozpočtovaných výrobných režijných
nákladov pre nasledovný rok je £320 000 a rozpočtované náklady na časové mzdy
predstavujú 40.000 pracovných hodín. Výšku nevýrobnej réžie odhadujeme ako 20%
z výrobných nákladov a po sčítaní týchto dvoch položiek dostávame celkové náklady
na výrobu produktov. Firma Inca Roads si určila zisk vo výške 20% z celkových
nákladov, a po pripočítaní dostávame predajnú cenu výrobkov.
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Odstránené: Production
Overhead is added to
the…p…r…ime cost…Di…ct
M…a…s…Di…ct Wages … to
arrive at the P…duction Cost
for each desk…P…duction
Over…hea… is …ed u…ing
d…i…ect l…b…ur hours as the
a…ption base…For the…
coming year Budgeted
Production Overhead …is
exp…cted to be… …n…d the
bu…dgeted labour hours are
expected to be… …labo…ur
hours…N…o…n production
overheads are recovered...
by[23]
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Odhadované zásoby materiálov na začiatku a na konci budúceho roka (ocenené
v štandardných cenách) budú nasledovné:
drevo
kov
plast
£
£
£
1 januára
4000
6000
3000
31 decembra 6000
3000
4000
ďalšie dostupné informácie sa týkajú očakávaných objemov predaja a zásob
hotových výrobkov v budúcom roku. Hodnoty zásob hotových výrobkov boli určené
na základe výrobných nákladov a odhadovaných objemov predaja ohodnotených
v štandardných predajných cenách
Typ Compact
Typ Executive
£
£
hotové výrobky k 1.januáru
28000
60000
hotové výrobky k 31.decembru
98000
80000
Objem predaja
735000
570000
Vašou úlohou je vypracovať :

Odstránené: Y

(i)
obchodný rozpočet vo finančných objemoch aj v počte kusov vrátane celkovej
sumy obratu
7 BODOV
(ii)
výrobný rozpočet v počte kusov
6 BODOV
(iii)
rozpočet nákupu materiálov vo finančných objemoch a v počte kusov
vrátane celkovej nákupnej sumy
7 BODOV
(Celkove 20 BODOV)

Odstránené: are required to
pre
Odstránené: a
Odstránené: e

Odstránené:
Odstránené: T

Otázka 5

Odstránené: otal

Firma Leech a Eddie je výrobcom celého radu výrobkov, z ktorých jeden výrobok sa
nazýva Pogen. Objem predaja za posledné 3 kvartály kolísal a očakáva sa že tento
kolísavý trend bude pokračovať. Počet predaných kusov výrobkov v jednotlivých
kvartáloch bol nasledovný:
1.kvartál
2. kvartál
3.kvartál
25 000
32 000
29 000
Náklady súvisiace s výrobou počas prvých 3 kvartálov sú uvedené v tabuľke nižšie-

Materiály
Práca –kvalifikovaná
Práca – polokvalifikovaná
Priame výdaje
Výrobná réžia
Administratívna réžia
Obchodná a distribučná réžia

1.kvartá
l
£
93750
212500
143750
50000
69000
26250
73500

2.kvartál

3.kvartál

£
120000
272000
184000
64000
84400
31500
93100

£
108750
246500
166750
58000
77800
29250
84700
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Obchodná provízia
Tantiémy a licenčné poplatky
CELKOVÉ NÁKLADY

62500
5000
736250

80000
5000
934000

72500
5000
849250

Firma nevyrába na sklad a každá nákladová položka je zaradená presne do
variabilných, polovariabilných alebo fixných nákladov. Aktuálna odbytová cena
výrobku Pogen je £30. Výkonný riaditeľ predpokladá, že objem predaja v 4-tom
kvartáli bude 36000 kusov a chcel by zistiť aký bude mať podnik zisk/ stratu v 4-tom
kvartáli. Okrem výkazu predpokladaného zisku pred a po zdanení je treba vyčísliť aj
príspevok generovaný výrobkom Pogen v 4-tom kvartáli.
Vašou úlohou je vypracovať:

Odstránené: Y

(a)
výkaz hrubého a čistého zisku/strát očakávaných v 4-tom kvartáli ako aj
výkaz príspevkov od samotného produktu v 4-tom kvartáli
11 BODOV
(b)
slovný komentár k návrhu okamžitého zastavenia výroby produktu
Pogen s popisom následkov, ktoré by takáto zmena firme priniesla.
5 BODOV
(c)
Firma Leech and Eddie v súčasnosti zvažuje ako bude riadiť svoje
aktivity. Výkonný riaditeľ uprednostňuje systém zodpovedného účtovníctva. Požiadal
Vás aby ste vypracovali stručné memorandum v ktorom načrtnete koncept a ktoré
necháte cirkulovať v rámci firmy všetkým manažérom.
4 BODOV
CELKOVE 20BODOV

Riešené príklady 1 – ODPOVEDE.
Otázka 1
(a)

Rozpočet na 6 mesiacov od júla do decembra 1999

Zostatok b/f

Júl
£

Aug
£

Sept.
£

4,000

6,900

11,760 11,280 (4,800)

(23,760
)

18,000

22,320 21,840 20,800

24,240

Objem predaja 17,20
0
Predaj
nepodarkov
Celkové
17,20
príjmy
0

Okt.
£

Nov
£

Dec
£

½

2,000
20,000

3

22,320 21,840 20,800

24,240
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12,000

16,800 13,200 14,400

18,000

1

2,800
340

2,200
200

3,000
360

1
1

2,600

2
½

1,600

½

Nákupy
materiálu
Mzdy
Kancelárske
potreby
Elektrina
Stroje a
zariadenia
Obchodné
sadzby
Platby celkom

12,00
0
2,000
300

14,30
0

15,140

22,800 37,920 39,760

25,560

Zostatok c/f

6,900

11,760

11,280 (4,800
)

(25,080
)

2,400
320

3,000
360

3,600
22,000 22,000

(23,760
)

Napríklad odpisy nesmú byť včlenené do rozpočtu hotovosti.
1 bod za úpravu atď.

1

½

(12)
Vypracovanie
Objem predaja
Množstv
o
Máj
16,000
Jún
18,000
Júl

18,000

Aug

25,200

Sep

19,600

Okt

21,600

Nov
Dec

26,000
26,000

Jún

Júl

Aug

9,600

6,400
10,80
0

7,200
10,80
0

Okt

Nov

Dec

7,200
15,12
0

10,08
0
11,76
0

7,840
12,96
0

8,640
15,600

9,600

(b)

Sep

17,20
0

18,00
0

22,32
0

21,84
0

20,80
0

24,240

Aby sem sa vyhli nedostatku hotovosti (s odvolaním sa na (a))

upozorniť banku o nedostatku hotovosti a prejednať možnosť otvorenia
úverovej linky, ak to bude možné.
pokúsiť sa primäť dlžníkov aby platili skôr (napr. tak, že im ponúkneme malú
zľavu za rýchlu platbu, resp. za platbu v hotovosti).
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pozdržať platby veriteľom (aj keď si musíme byť vedomí straty dobrého mena
ako dodávateľ a získanie reputácie firmy ktorá neskoro platí pohľadávky).
Je možné oddialiť nákup zariadení? Je možné rozložiť platbu na viac splátok
počas dlhšieho obdobia? Nedajú sa kupované zariadenia prenajať alebo kúpiť na
leasing?
(1 bod za každú platnú pripomienku, maximálne 4 BODY)
Prečo je potrebný rozpočet hotovosti (s odkazom na vysvetlenie v bode (a))
hovorí o hotovostných príjmoch a výdavkoch;
ukazuje bilanciu - zostatky (napr deficit hotovosti od októbra do
decembra
stanovuje predpoveď prebytku alebo deficitu
umožňuje nasledujúcu reakciu
pôžička na vykrytie deficitu
investovanie existujúceho prebytku;
pomáha vyhnúť sa problému z tzv. “papierové zisku” ale hotovostným
problémom.
(1 bod za každú platnú pripomienku, maximálne 4 BODY)
(8)
Rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom
je vyžadované zákonom, zatiaľ čo manažérske účtovníctvo nie je
vyžadované zákonom
má presne určenú formu, zatiaľ čo manažérske účtovníctvo nemá stanovenú
formu
pozerá sa dozadu
cf pozerá dopredu
celková činnosť
cf časti
využíva sa smerom k externým subjektom, zatiaľ čo manažérske
účtovníctvo sa využíva iba v rámci podniku,
je presné, zatiaľčo manažérske účtovníctvo je približné
(1 bod za každú platnú pripomienku maximum 5 BODOV)
(5)
(25)
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Otázka 2
(a)
Súčasná pozícia:

£

Objem predaja (100,000)
mínus variabilné
náklady (100,000 × 85)

11,500,0
00
8,500,00
0
3,000,00
0
2,500,00
0
500,000

∴ SP = £115

= Príspevok k
zisku
mínus fixné náklady
Zisk

{

}

výroba
1,200,000
administratíva 700,000

Marketing

600,000

3
Návrhy:
(i)
Finančný riaditeľ
Objem predaja (120,000 ×
126.5)
mínus variabilné
náklady (120,000 × 85)
= Príspevok k
zisku
mínus fixné náklady
Zisk

£
15,180,0
00
10,200,0
00
4,980,00
0
3,200,00
0
1,780,00
0

∴ SP = £126.50

{

}

výroba
1,500,000
administratíva 950,000

Marketing

750,000

4
(ii)
Výrobný riaditeľ
Objem predaja (125,000
×103.5)
mínus variabilné
náklady (125,000 × 85)
= Príspevok k
zisku
mínus fixné náklady
Strata

£
12,937,5
00
10,625,0
00
2,312,50
0
2,650,00
0
337,500

}

{
výroba
1,300,000
administratíva 700,000

Marketing

650,000

4
(iii)
Obchodný riaditeľ
(105,000 ×115)
mínus variabilné
náklady (105,000 × 77.50)
= Príspevok k
zisku

£
12,075,0
00
8,137,50
0
3,937,50
0

{

výroba1,500,000
administratíva 700,000

}
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mínus fixné náklady
Zisk

2,875,00
0
1,062,50
0

Marketing

675,000

4
(b)

Poznámky

Návrh finančného riaditeľa (zvýšiť cenu) ukazuje možnosť najväčšieho zisku.
Je potrebné poznať presne projekcie objemov predaja? Budú sa fixné náklady
pohybovať podľa prognózy? Dokáže sa výroba vysporiadať s rastom fixných
nákladov? Aby sa zachoval účinok reklamy v budúcnosti, budú potrebné
intenzívnejšie inzertné kampane (hradené zo zvláštnych nákladov)? Sú jednotliví
manažéri viac zameraní na svoju “vlastnú” oblasť, než na organizáciu ako celok?
(1 bod za každú platnú pripomienku, maximálne až 5 BODOV)
(20)
Otázka 3
(a)

Odchýlky materiálov:
Plnka
Čokoláda

(AQ x AP) - (SQ x SP)

£6,400 - £6,250
£7,500 - £7,500

= £150 ADV 1½
= nil 1½

Odchýlky ceny materiálov:
Plnka £6,400 - (2,600 @ £2.50) = £100 FAV 1½
Čokoláda
£7,500 - (3,800 @£2)
= £100 FAV 1½
Odchýlky množstva použitého materiálu:
Plnka (2,600 kg - 2,500 kg) @ £2.50 = £250 ADV 1½
Čokoláda
(3,800 kg - 3,750 kg) @ £2
= £100 ADV

1½

Odchýlky množstva práce: (AH x AR) - (SH x SR)
£8,400 - £8,333.33 = £66.67 ADV

1

Odchýlky časovej mzdy:
850 hrs. (×£10) - £8,400

= £100 FAV 1

Efektivita práce:
(850 hod. - 833.33 hod.) @ £10 = £166.67 ADV

1

(12)
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(b)
nákladové stredisko čokolády nakupuje suroviny ‘lepšie’ ale využíva ich
neefektívne (viď odchýlky cien and odchýlky využívaných množstiev).
Pravdepodobné nakupovanie za lacnejšie ceny (a menej kvalitných?) materiálov
spôsobuje že ich vyššiu spotrebu pri výrobe. To si vyžaduje aj revíziu noriem. Aj keď
na výrobu mohla byť použitá lacnejšia práca (nižšie hodinové mzdy) výsledkom je
nižšia efektivita (je tu negatívny vplyv odchýlky efektivity práce).
(1 bod za každú platnú pripomienku, maximálne až 4 BODY)
4 BODY za pripomienky
(c)
Ziskové stredisko - zahrňuje zodpovednosť za príjem/ceny ako aj za
náklady
Investičné stredisko zahrňuje zodpovednosť za investície/kapitálové výdaje
ako aj za príjmy aj náklady.
(2 BODY za platnú definíciu)
4
(20)
Otázka 4
(a)

Proces A a/c

½

Ropa (10,000L)

½

Práca

½

Výrobná réžia

£
2,50
0
1,60
0
800
4,90
0

Bežné straty (1,000L)
Mimoriadne straty
(500L)
Prenos do B (8,500L)

£
40

1

270

1

4,590
4,900

½

Náklady na jednotku
£4,900 - £40 (hodnota nepodarkov pre bežné straty)
9000L
54p/ liter
1
(5)
Proces B a/c
½

Prenos z A (8500L)

½

Reagencie (8000L)

½
1

Práca
Výrobná réžia
Mimoriadny zisk
(100L)

£
4,59
0
800

Bežné straty (3300L)
Prenos do hotových
výrobkov (13300L)

£
66

1
½

7,98
0

1298
1298
60
8046

8046
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Náklady na jednotku
£7986 - £66
13200L
60p/ liter
1
(5)
Bežné straty a/c
£
Proce 40 Predaj
sA
nepodar
kov
Proce
ss B

66

Predaj
nepodar
kov
Mimoria
dny zisk

10
6
2
(b)

2

£
40

64

Mimoriadna strata a/c
£
£
Proce 27 Preda 20
sA
0
j
nepod
arkov
nákla 25
dovos 0
ť p+l

Mimoriadny zisk a/c
£
£
Bežná 2 Proce 6
strata
sB
0

náklad 5
ovosť 8
p+l

2
10
6

27
0

27
0

6
0

6
0

2

Porovnanie z hľadiska odpadu a nepodarkov.

Z hľadiska analýzy nákladov procesu, odpad sú stratené materiály, ktoré už
nemajú žiadnu hodnotu. Nepodarky sú materiály, ktoré majú nejakú zostatkovú
hodnotu (ktorú je možné pripísať na účty procesu a tým kompenzovať náklady).
(Maximálne 4 BODY za jasné, dobré vyjadrené vysvetlenie týchto dvoch
pojmov))
4
(20)
Otázka 5
(a)

Metóda marginálnych nákladov

½

Objem
predaja

(18,000x£
30)

£
Obdobi
e1
540,00
0

Výrobné
náklady
(20,000x£
17)
(20,000x£
3)

340,00
0
60,000

Objem
predaja
Vstupné
zásoby
Výrobné
náklady

(22,000x£
30)

(20,000x£
17)
(20,000x£
3)

£
Obdobi
e2
660,00 ½
0
34,000

340,00
0
60,000
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1

1

400,00
0
Mínus
konečné
zásoby
Náklady na
predaj

(2,000x£1
7)

Zisk

Náklady na
predaj

434,00
0

1

34,000
366,00
0
174,00
0

Zisk

226,00
0

4 BODY za vypracovanie výkazu marginálnych nákladov
Metóda absorpcie nákladov

½

Objem
predaja

(18,000x£
30)

£
Obdobi
e1
540,00
0

Výrobné
náklady
(20,000x£
17)
(20,000x£
3)
1

1

340,00
0
60,000
400,00
0

Mínus
konečné
zásoby
Náklady na
predaj

(2,000x£2
0)

Zisk

Objem
predaja
Vstupné
zásoby
Výrobné
náklady

(22,000x£
30)

(20,000x£
17)
(20,000x£
3)
Náklady na
predaj

£
Obdobi
e2
660,00
0
40,000

340,00
0
60,000
440,00
0

40,000
360,00
0
180,00
0

Zisk

220,00
0

4 BODY za výkaz absorpcie nákladov
(8)
(b)

£3)

Zosúladenie nahlasovaných ziskov
Obdobie 1
£
Zisk určený metódou absorpcie nákladov
180,000
mínus fixná náklady absorbované v konečných zásobách (2,000 jednotiek x
6,000
Zisk určený metódou marginálnych nákladov 174,000
1½
Obdobie 2
£
Zisk určený metódou absorpcie nákladov

½

220,000
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Plus fixní náklady absorbované vo vstupných zásobách
Zisk určený metódou marginálnych nákladov 226,000

6,000
1½

(3)
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(c)

Výhody a nevýhody oboch vyššie uvedených metód

Absorpcia nákladov :
Výhody metóda absorpcie ukazuje plnú výšku nákladov (pre určenie
ceny výrobku ); za všetky prostriedky spotrebované na výrobu produktu/ služby
zodpovedajú manažéri; 1
Nevýhody- ľubovolné delenie nákladov a absorpčných základov. 1
Marginálne náklady:
Výhody – užitočná pre krátkodobé rozhodnutia;
Najlepšia metóda pre oceňovanie nadbytočných výrobných kapacít/ výrob na
zvláštnu objednávku.
1
Nevýhody - pri metóde marginálnych nákladov môžu byť zanedbané fixné
náklady; Metóda marginálnych nákladov môže podceniť a neobjaviť fixné režijné
náklady.
1
Pozn.: pre výkazy zasielané externým subjektom sa bežne používa metóda
absorpcie nákladov, kedy sa zosúlaďuje výška príjmov s výškou výdajov.
(4)
(15)

Riešené príklady – ODPOVEDE 2
Otázka 1

Odpoveď

V súčasnosti je podiel režijných nákladov/contribution každého predaného
komponentu £2 za jednotku/per unit ( predajná cena £5 mínus variabilné náklady £3)
Pri fixných nákladoch £500 000, nastane vyrovnanie/ break even point keď fixné
náklady ÷ podielu režijných nákladov na jednotku
t.j

£500 000

÷ £2 za jednotku=

250 000 jednotiek
Súčasný zisk/ strata:Predaj
240 000 x £5
=
1 200 000
Variabilné náklady
240 000 x £3 =
720 000
Podiel režijných nákladov 240 000 x £2 =
480 000
mínus Fixné náklady
500 000
STRATA (20 000)
4 BODY
NÁVRH 1
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Predajnú cenu znížiť na £4,50 za jednotku.
Výška príspevku k zisku sa tým zmení na £1,50 na jednotku (£ 4,5 predajná cena
mínus £ 3 variabilné náklady)
Dopyt na trhu bude teraz 307.500 kusov (pôvodných 240.000 kusov plus 67.500
kusov)
Nová hodnota zisku/ straty :Predaj
307 500 x £4-50
=
1 383 750
Variabilné náklady 307 500 x £3-00
=
922 500
Podiel režijných nákladov 307 500 x £1-50
=
461 250
mínus Fixné náklady
500 000
STRATA (38 750)
( je treba poznamenať, že tieto údaje platia pre väčší objem výroby než je súčasná
výrobná kapacita)
NÁVRH 2
Predajná cena £5-00 za jednotku.
Znamená to, že podiel režijných nákladov je £2-00 za jednotku ( £5,00 - £3
variabilné náklady )
Dopyt je teraz 200 000 jednotiek
Nový zisk / strata :Predaj
200 000 x £5-00
=
1 000 000
Variabilné náklady 200 000 x £3-00
=
600 000
Podiel režijných nákladov200 000 x £2-00
=
400 000
mínus Fixné náklady(£400 000 plus £20 000 )
420 000
STRATA (20 000)

NÁVRH 3
Predajná cena je £5,00 za jednotku.
Výška príspevku k zisku je teda £2-00 na jednotku (£5,00 mínus £3 variabilné
náklady)
Dopyt je teraz 300 000 jednotiek ( pôvodných 240 000 plus 60 x 1000 jednotiek )
Nový zisk / strata :Predaj
300 000 x £5-00
=
1 500 000
Variabilné náklady 300 000 x £3-00
=
900 000
Podiel režijných nákladov300 000 x £2-00
=
600 000
mínus Fixné náklady
500 000 plus £30 000 )
530 000
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ZISK
(70 000)
( POZN.: vyššie uvedené údaje platia na úrovni maximálnej výrobnej kapacity)
10 BODOV
Z čisto finančného hľadiska a s uvážením vyššie uvedených predpokladov sa
teda Návrh 3 javí ako najlepší, lebo v tomto prípade sa vyprodukuje zisk £70.000.
POZNÁMKY
Návrh 1 uvažuje dopyt vyšší než je súčasná výrobná kapacita, takže pravdepodobne
vzniknú ďalšie náklady, ktoré prehĺbia stratu ešte viac further.
Návrh 3 predpokladá, že dopyt bude na úrovni súčasnej maximálnej výrobnej
kapacity a že teda neexistuje priestor pre ďalšiu expanziu výroby, ak by dopyt
vzrástol nad predpokladanú súčasnú hodnotu.
Reklamná kampaň bude pravdepodobne fungovať limitovaný čas a môže ju byť
potrebné opakovať, aby sa dosiahol efekt predaja (pri dodatočných nákladoch/at
further cost )
Návrh 2 ukazuje vznik straty ale pre znížený objem dopytu, tak že bude existovať
väčšia nevyužitá výrobná kapacita, čím sa uvoľnia prostriedky pre využitie na iný
druh výroby.
Všetky vyššie uvedené analýzy sú postavené na predpoklade nemenného
charakteru rozdelenia nákladov (t.j. fixné a variabilné náklady),
Vyššie uvedená analýza závisí na dodržaní predpokladaných zmien
nákladov/dopytu.
Pri analýzach sa nebrali do úvahy žiadne možné vplyvy od správania konkurentov.
Bolo by treba uvážiť aj vplyv príležitostných nákladov spôsobených presunom
prostriedkov na reklamu z iných oblastí. Potenciálne straty v iných oblastiach by
mohli anulovať časť zvýšených ziskov v prípade tohto návrhu.
Zmenšenie rozsahu výroby produktov by mohlo spôsobiť problémy, ak dôjde
k opätovnej expanzii objemu predaja na trhu a vtedy je ťažké obnoviť výrobu
v pôvodnom rozsahu ak už robotníci boli prepustení, alebo výrobné prostriedky boli
odstránené.
Náklady na vybudovanie redundantných zariadení sú jednorázové.
6 BODOV
CELKOM 20
BODOV

Otázka 2 Odpoveď
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Vypracovanie.
Vstup bol 10000 kg materiálu.
Štandardná zmes ( 50% / 30% / 20% )
Piesok
Cement
Antiphon

5000kg
3000kg
2000kg

Pri 10 % normálnej straty, vstup 10000kg vyprodukuje 9000kg Blastcrete. ( strata
1000kg )
Aktuálny výstup bol 8100kg Blastcrete. Ak počítame naopak, znamená to, že bolo
použitých len 9000 kg vstupného materiálu( 8100kg x 100 / 90 ) strata 900kg (10%)
V Štandardnej zmesi je množstvo materiálu, ktorý mal byť použitý:Celkové množstvo pri vstupe = 9000kg
obsahovalo
piesok 4500kg (50%)
Cement 2700kg (30%)
Antiphon 1800kg (20%)

Výpočet
Odchýlky materiálových nákladov:( SC - AC )
štandardné náklady
S.
4500kg x 50p = £ 2250
810 (A)
C.
2700kg x £1 = £ 2700
540 (A)
A.
2200kg x £6 = £10800
£2180 (A)

aktuálne náklady
£ 3060

Odchýlky
£

£ 3240

£

£12980
£3530 (A)

Odchýlky ceny materiálov:AQ ( SP - AP )
S.
5100kg
C.
2700kg
A.
2200kg

AQ
SP
AP
( 50p/kg - 60 p/kg )
( £1/kg - £1.20/kg )
( £6/kg - £5.90/kg )

Odchýlky použitých množstiev materiálov:(SQ - AQ ) SP
SQ
AQ
SP
S.
( 4500kg - 5100kg ) x 50p/kg
C.
( 2700kg - 2700kg ) x £1/kg
A.
( 1800kg - 2200kg ) x £6/kg

=£510(A)
=£540(A)
=£220(F)
£830(A)

=£ 300(A)
= NIL
=£2400(A)
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£2700(A)

Odchýlky zmesi materiálov:(AQ@ štand zmes - AQ@aktuálna zmes) x SP
S.
C.
A.

(5000kg - 5100kg) x 50p/kg
(3000kg - 2700kg) x £1/kg
(2000kg - 2200kg) x £6/kg

=
£ 50(A)
=
£ 300(F)
=
£1200(A)
£ 950(A)

Odchýlky výťažnosti materiálov:(celkové štandardné množstvo @ štand. zmes - celkové aktuálne množstvo
@ štand zmes ) x SP
S.
C.
A.

(4500kg - 5000kg) x 50p/kg
(2700kg - 3000kg) x £1/kg
(1800kg - 2000kg) x £6/kg

=

£ 250(A)
=
£ 300(A)
=
£1200(A)
£1750(A)

Odchýlky mzdových nákladov
(SC - AC)
štandardné náklady = 24 hod x £20/hod = £480
Aktuálne náklady :3 x 8 hod x £20/hod
plus 1 hod x £30/hod
plus 2 hod x £30/hod
= £570
Odchýlky mzdových nákladov

= £ 90(A)

Odchýlky mzdových nákladov
AH( SR - AR)
27 hod (£20/hod - £570/27 hod)= £ 30(A)
Odchýlky efektivity práce
(SH - AH) SR
(24 hod - 27 hod) x £20/ hod

= £ 60(A)

Ostatné náklady:Náklady na štandardné skúšky:
8100kg x £0,10/kg = £810
Aktuálne náklady = £790
Odchýlky
= £ 20(F)
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15 BODOV

Oddiel (b) Komentár a rozbor možných príčin
S uvážením bežných strát vo výške 10% malo byť v tomto procese vyrobených
9000kg produktu Blastcrete; v dôsledku normálnych strát bolo však vyrobených iba
8100kg. Táto skutočnosť je dokladovaná odchýlkou výťažnosti materiálov £1750(A).
Uvedený problém úbytku prenášaného materiálu si vyžaduje ďalší prieskum.
Odchýlky materiálov sú vo všeobecnosti negatívne, pričom veľký problém
predstavuje ich využitie. Efektivita práce robotníkov vyžaduje ďalší prieskum, ale
môžu to byť aj problémy s kvalitou spracovávaných materiálov.
Odchýlky cien materiálov ukazujú že piesok aj cement stoja viac než sa
predpokladalo, zatiaľ čo Antiphon bol lacnejší než udávaná štandardná cena.
Nakupujú sa tieto 3 materiály z toho istého/normálneho zdroja? Existuje nejaká
možnosť nákupu lacnejších materiálov (napr. ak by sa nakupoval vo veľkom? Mohlo
by to však spôsobiť nadbytočné skladovacie náklady)
Použitá zmes nemala celkom správne percentuálne zloženie aj keď podiely
komponentov sa nelíšili veľmi od normy. Pretože zmes bola vyrobená s väčším
podielom Antiphonu (najdrahší materiál ) a s menším podielom Cementu, výsledkom
bol negatívny odchýlky zmesi.
S uvážením charakteru výrobku a možných problémov v oblasti ochrany zdravia pri
práci, vyžadujú výsledky skúšok (ohľadom kvality atď.) starostlivú kontrolu. Je
zaujímavé poznamenať, že náklady na skúšky boli o niečo nižšie než sa pôvodne
predpokladalo.
Odchýlky mzdových nákladov sú negatívne, pretože boli odpracované 3 hodiny
navyše, za ktoré je treba zaplatiť príplatky za nadčasy – je treba preskúmať príčiny
vzniku týchto nadčasov.
Je treba skontrolovať či ešte stále platí norma pre zloženie zmesi alebo či bola táto
norma aktualizovaná a zloženie zmesi treba zmeniť podľa tejto novej normy .
Vo všeobecnosti môže byť odchýlky spôsobený efektivitou práce robotníkov, slabou
kvalitou materiálov, zmenou výrobných metód, zmenami platov robotníkov a cien
tovaru, záležitosťami týkajúcimi sa strojných zariadení, a niekedy nesprávnymi
informáciami a výpočtami.
5 BODOV
CEKOM 20 BODOV
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Otázka 3 Odpoveď
Ústav pre skúšky stavebných materiálov (GATE)

prítok
hotovosti
36
Celkový
prítok
Odtok
hotovosti

Apr
£’00
granty 0
Dotáci 100
e
Poplat
36
ky
Úroky
136

Máj
£’0
00
80

Jún
£’00
0
20
36
3
116 60

Jul Aug Sep Oct
£’0 £’00 £’00 £’00
00 0
0
656 0
100
36 36
36 36
3
36 36
696 136

Nov
£’00
0
80
36

Dec
£’00
0
20
36
3
116 60

Jan Feb Mar
£’00 £’00 £’00
0
0
0
656

Mzdy
materi
álys
Energi
e
Zariad
enia
všeobe
cne

80
20
15

80
20
15
40
7
161

82
30
30

80
22
15

80
20
15
40
7
7
7
123 121 161

80
20
15
40
7
161

80
20
15
40
7
161

88
26
15
40
7
175

Celkový
odtok
Príjem
13
-5 -101 -125 535 -39
netto
125 -198 -323 212
Zostatok
20
33 28 -73
b/f
Zostatok
33
28 -73 -323 212 173
c/f
198
b)
Vyhodnotenie hotovostnej pozície (cash flow):

82
30
30

36

36

36

36

36
3
696

82
30
30

82
30
30

82
30
30

7
7
7
7
7
148 148 148 148 148
-32 -88 -112 -112 548
173 141 53 -59 -171
141 53
-59 -171 377
9 BODOV

Úverová linka má limit £200,000. Podľa finančnej projekcie bude úverová linka
vyčerpaná v auguste. Inštitút GATE by mal zvážiť nasledovné okolnosti, ktoré by
mohli zlepšiť jeho hotovostnú pozíciu:Dal by sa získať štátny grant trochu skôr?
Môže štátny grant vyplatený po častiach?
Je možné inkasovať členské poplatky k dátumu ich splatnosti? Nebolo by
vhodné ponúknuť malú zľavu v prípade včasnej hotovostnej úhrady, aby sme
podporili platenie týchto poplatkov?
Je možné odložiť plánovaný nákup skúšobného zariadenia na neskôr?
Je možné rozložiť platbu za kúpené skúšobné zariadenie na dlhšie obdobie?
Napr.: nákup na leasing alebo prenájom, atď.
Ak nemôžeme urobiť nič na zlepšenie toku hotovosti, tak musíme informovať
banku a dojednať vyšší limit na poskytnutú úverovú linku.
7 BODOV
c)
Investičné alternatívy s uvedením miery rizika/ návratnosti
“bezpečná” alternatíva vyprodukuje príjem £12,000 v porovnaní s očakávaným
výnosom £11,500 (50% zo £14,000 plus 30% s £15,000) “rizikovej” alternatívy.
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ocenenie investícií môžeme urobiť výpočtom smerodajnej odchýlky alebo
koeficientu Beta
Musíme oceniť dopady časového plánu splátok/ toku hotovosti v závislosti na
dátumoch príjmu (načas resp. neskoro, DCF atď.)
ako je postoj firmy GATE k riziku (podľa prehlásenia o hotovostnej politike
alebo podľa finančných predpisov?)
Je investícia do “výrobnej linky na plasty” prijateľná?
Je možné investovať nadbytočnú hotovosť, aby zarobila nejaké úroky?
4 BODOV
Celkove: 20 BODOV

Otázka 4 – Odpoveď
Pre vypočítanie objemov výroby potrebujeme poznať objemy predaja. V tomto
prípade použijeme objem predaja v cenovom vyjadrení – ten prevedieme na počty
predaných kusov ak sumy predaja vydelíme predajnou cenou. Sumy predaja zistíme
sčítaním priamych nákladov, výrobnej réžie (tým dostaneme výrobné náklady)
a nevýrobná réžia (tým dostaneme plné náklady) a nakoniec pripočítame
požadované percento zisku čím dostaneme predajnú cenu.

Typ
Compa
ct
£

Typ
Executiv
e
£

Priame náklady
na materiály
Drevo
4kg@£4
Kov
3kg@£6
Plast
1kg@£2

16
18
2

6kg@£4
4kg@£6
6kg@£2

24
24
12

Priame mzdy
Kvalifikovaná

2hrs@£1
2
4hrs@£8

24

36

32

3hrs@£1
2
5hrs@£8

6hrs@£8

48

8hrs@£8

64

Polokvalifikova
ná práca

40

Výrobná réžia

VÝROBNÉ
NÁKLADY

[£140]

[£200]

Ostatná réžia
PLNÉ
NÁKLADY
Zisková marža

28
[£168]

40
[£240]

42

60

PREDAJNÁ

[£210]

[£300]
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CENA

Objemy predaja pre oba typy výrobkov sú nasledovné:Compact
Executive
£735 000
£570 000
po vydelením predajnou cenou
£210
dostaneme počet predaných kusov
3500 units

£300
1900 units

Obchodný rozpočet
Compact
Počet predaných jednotiek3500 ks
× predajná cena £210
Objem predaja
£735 000

Executive

SPOLU
1900 ks

£300
£570 000

£1 305 000

7 BODOV

Výrobný rozpočet

Objem predaja (ks)
Vstupné zásoby
£60000/£200)
Konečné zásoby

Compact
3500

Executive
1900

200 ( £28000/£140) 300
700 ( £98000/£140)

(

400 ( £80000/£200)

Objem výroby (ks) 4000 ks
2000 ks
(zásoby sú ocenené vo výrobných nákladoch)
6 BODOV

Rozpočet nákupu materiálov
Wood
Metal
kg
kg
4000 písacích stolov Compact – použitý materiál 16000
4000
2000 písacích stolov Executive – použitý materiál 12000
12000
28000
20000
Vstupné zásoby

1000

1000

Plastic
kg
12000

Total

8000
16000
1500
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Konečné zásoby
1500
500
2000
Množstvo kupovaných materiálov (kg) 28500
19500
16500
@ cena za kg
£4
£6
£2
Objem nákupu materiálov (£)
£114000
£117000
£33000
£264000

7 bodov
CELKOM 20 BODOV

Otázka 5 Odpoveď
Výkaz hrubého/čistého zisku za 4 štvrťrok

Predaje/Sales
(36000 x £30 )
Výrobné
náklady/Production
Cost:
Materiál/Materials
Kvalifikovaná
pracovná
sila/Labour-skilled
Nekvalifikovaná
pracovná
sila/Labourunskilled
Priame
náklady/Direct
Expenses
Výrobná
réžia/Production
overhead
Hrubý zisk
Nevýrobné
náklady
Administratívna
réžia
Obchodná réžia
Obchodná provízia
Práva a licencie

1 080 000

( £3-75 za jednotku)
( £8-50 za jednotku)

135 000
306 000

( £5-75 za jednotku)

207 000

(£2 za jednotku)

72 000

(£14000 fix+£2-20 za
jednotku)

93 200

813 200

266 800

(£7500 fix+£0-75 za
jednotku)
(£3500 fix+£2-80 za
jednotku)
( £2-50 za jednotku)
( £5000 fix)

34 500
104 300
90 000
45 000

273 800
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Čistá strata

7 000

Výkaz prínosu za 4 štvrťrok/Statement showing contribution for quarter 4.
Objem predaja
(36000 x £30 )
Variabilné náklady:
Materiály
Mzdy
kvalifikovaných
robotníkov
Mzdy –
nekvalifikovaných
robotníkov
Priame náklady
Výrobná réžia
Administratívna
réžia/Admin.
overhead
Obchodná réžia
Obchdná provízia
Príspevok

1 080 000

( £3-75 za jednotku)
( £8-50 za jednotku)

135 000
306 000

( £5-75 za jednotku)

207 000

(£2 za jednotku)
(£2-20 za jednotku)
(£0-75 za jednotku)

72 000
79 200
27 000

(£2-80 za jednotku)
(£2-50 za jednotku)

100 800
90 000

Fixné náklady
Výrobná
réžia/Production
overhead
Administratívna
réžia/Admin
overhead
Obchodná
réžia/Selling
overhead
Práva
a licencie/Royaltie
s and Licences
Čistá strata

1 017 000
63 000

14 000

7 500

3 500

45 000

70 000

7 000

11 bodov
(b)

Zastavenie výroby produktu Pogen

Ak by výroba produktu POGEN bola zastavená s okamžitou účinnosťou, tak by
spoločnosť stratila príspevok k fixným nákladom v súčasnej dobe generovaný
produktom Pogen.
Existuje priestor na zníženie fixných nákladov v strednodobom a dlhodobom výhľade,
ak by firma odpredala svoje výrobné stroje a zariadenia.
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Môže však vzniknúť problém s nadbytočnosťou resp. nutnosťou preškolenia
pracovníkov, čo môže mať za následok vznik ďalších nákladov.
Spoločnosť musí urobiť prieskum trhu pre výrobky Pogens ako aj vykonať podrobnú
analýzu nákladov. Ak bude zastavená výroba a vzápätí vzrastie dopyt na trhu resp.
objavia sa možnosti úspory nákladov, potom bude ťažšie začať výrobu odznova
v porovnaní s prípadom, keď ponecháme výrobu produktu Pogen bežať nepretržite
ďalej na nižšie obrátky.
Môžu existovať zmluvné záväzky na dodávky produktu Pogens, alebo tento produkt
môže vystupovať ako vzorový stratový artikel pre ostatné produkty, čo môže
znamenať že sa oplatí zachovať výrobu aj keď vytvára malú stratu.
Strata vytváraná produktom Pogens môže byť výsledkom náhodného prideľovania
režijných nákladov, čo si vyžiada ďalší výskum.

5 BODOV

(c)

Prehlásenie (memorandum) o účtovníctve zodpovednosti

POZN.: Dokument s formátom / štruktúrou memoranda - t.j. Pre: Od:
Názov, atď. Krátke textové odstavce, číslované nadpisy, atď.

Vec: /

Zodpovednostné účtovníctvo prenáša zodpovednosť za kontrolu rozpočtov na
nižšie úrovne manažmentu.
Vysvetliť manažérom aké ciele sú sledované a čo bude realizované
zavedením zodpovednostného účtovníctva
Treba rozhodnúť o tom, aké podnikneme kroky, ak jednotliví manažéri
prečerpajú alebo podčerpajú pridelený rozpočet.
Treba rozdeliť niektoré výdajové a nákladové položky aby sme ich prispôsobili
priradeným zodpovednostiam - v ideálnom prípade by za jednotlivé položky mal
zodpovedať vždy iba jeden manažér.
Manažérov treba informovať o zvýšenej možnosti kontroly, o lepšom
rozhodovacom procese a lepšej motivácii pracovníkov, ktoré vyplývajú z nového
systému zodpovednostného účtovníctva.
Manažéri musia absolvovať školenia a budú potrebovať určitý čas aby mohli
začať plniť povinnosti podľa systému zodpovednostného účtovníctva.
4 BODY
CELKOM 20 BODOV
SLOVNÍK

•

Absorpcia nákladov Absorption Costing - postup určovania jednotkových
nákladov produktov, podľa ktorého každá vyprodukovaná jednotka je
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zaťažená plným podielom fixných nákladov. Niekedy sa tento postup nazýva
tiež anglickým termínom „full costing“.
•

Amortizácia znamená
investičného majetku.

•

Blame Weapon
z rozpočtového hľadiska, využitie pomeru pracovnej
výkonnosti a príslušného rozpočtu ako prostriedku na vyjadrenie slabej
výkonnosti manažéra alebo slabej úrovne riadenia.

•

Bod zlomu objem hospodárskych aktivít, pri ktorom sú tržby generované
podnikom práve rovné vzniknutým nákladom, a podnik nemá ani stratu ani
zisk.

•

Degenerácia Pri riešení problému s prepravou, ak počet alokácií je nižší než
“počet radov + počet stĺpcov – 1” potom nastane degenerácia.

•

Empire Building je to stav, keď sa manažéri pokúšajú zvýšiť rozpočet (z
hľadiska výšky súm a rozsahu pokrývaných oblastí) v snahe rozšíriť oblasti
významu a vplyvu (viď tiež rozťahovanie rozpočtu).

•

Exceptions Reporting - postup, keď sú zvýrazňované iba tie položky, ktoré
nejdú podľa plánu a tieto sú nahlasované manažmentu.

•

Family tree - diagram znázorňujúci prepojenia medzi položkami v podobnom
tvare ako je kmeň prepojený s vetvami stromu.
Finančné účtovníctvo poskytovanie informácií externým subjektom mimo
organizácie o finančnej výkonnosti za uplynulé obdobie.

•

odpis

alebo

zníženie

hodnoty

nehmotného

•

Fixed Assets - Investičný majetok aktíva, ktoré podnik vlastní za účelom
dlhodobého používania pri svojej hospodárskej činnosti, a nie pre opätovný
predaj.

•

Fixed Cost - sú to náklady výška ktorých by sa nemala meniť počas daného
obdobia (obvykle jeden rok) bez ohľadu na úroveň aktivít vykonávaných
podnikom.

•

Goodwill - dobré meno - v účtovnom slova zmysle je to hodnota nehmotných
aktív a táto hodnota bude zaplatená, keď nejaká spoločnosť/organizácia
kupuje druhú. Tým bude zaplatené za nehmotné aktíva ako je reputácia,
obchodná značka, databáza existujúcich zákazníkov, atď.. Iná všeobecnejšia
definícia hovorí, že dobré meno je jednoducho ochota jednej organizácie
obchodovať s druhou – pričom verí že dlhy budú včas zaplatené a dobrý vzťah
medzi firmami bude zachovaný.

•

Hedging Instrument – zabezpečovací finančný inštrument - je to vo
všeobecnosti ľubovolný kontrakt, cenný papier alebo iný inštrument, ktorým
úplne alebo čiastočne kompenzujeme rizikový element.
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•

Inžinierske štúdie sú to metódy zisťovania nákladov
množstiev vynaloženej práce a použitých materiálov.

•

Kapitálové výdaje sú to výdavky na investičný majetok (ako napr. pozemky,,
budovy, strojné zariadenia, vozidlá atď.) ktorý má obvykle životnosť/ poskytuje
prínosy počas doby dlhšej než 1 rok.

•

Krížové účtovanie stav keď nákladové strediská (obvykle odbory služieb) si
vzájomne účtujú poplatky za poskytované služby.

•

Learning Curve – výučbová krivka - pracovníci vo všeobecnosti vykonávajú
pracovnú úlohu rýchlejšie, keď pochopia čo sa vlastne od nich požaduje.
Takéto zlepšenie výkonu môžeme graficky zobraziť ako “výučbovú krivku”.

•

Ledger- účtovná kniha, formálny názov účtovných kníh kam sú
zaznamenávané transakcie (teraz bývajú účtovné záznamy uchovávané
v elektronickej forme v počítači).

•

Management Accounting – manažérske účtovníctvo – poskytovanie
informácií (predovšetkým finančného charakteru) pre rozhodovanie,
plánovanie, kontrolu a meranie výkonnosti v rámci podniku.

•

Management by exception – riadenie pomocou výnimiek je využívanie
hlásenia “Exceptions Report” na riadenie – inými slovami je to koncentrácia
manažérskeho času a úsilia na tie oblasti a položky, ktoré nefungujú podľa
plánu.

•

Marginal Cost – marginálne náklady – ekonomický koncept ktorý meria
prírastok celkových nákladov súvisiaci s prírastkom výstupov/ úrovne aktivity
(obvykle o 1 jednotku).

•

Mothballing – konzervácia do naftalínu - v dobe zníženého dopytu za
produktom alebo službou môže manažment firmy rozhodnúť, že neodpredá
nadbytočné výrobné kapacity (ako sú stroje a zariadenia) ale že ich
zakonzervuje v nádeji, že bude môcť znovu uviesť do prevádzky, keď
následne dopyt za produktom vzrastie.

•

Nákladové účtovníctvo zhromažďovanie nákladov na výrobky a služby,
obvykle pre podávanie hlásení na externé orgány resp. pre účely merania
výkonnosti rôznych odborov v rámci podniku.

priamym meraním
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•

Nákladové stredisko
zodpovedné stredisko v rámci podniku, ktorého
výkonnosť je hodnotená z hľadiska ním poskytovanej služby a jemu
vzniknutých nákladov v súvislosti s poskytovaním tejto služby.

•

Nakupovanie vo veľkom To znamená, že materiály sú nakupované vo
väčších množstvách než obvykle, aby sa platila nižšia cena za jednotku ako
pri normálnom predaji a tým sa usporili celkové kúpne výdaje.

•

Odpisové náklady je suma odpisov zahrnutá do Výkazu ziskov a strát
podniku za dané účtovné obdobie, ktorá predstavuje podiel tohto účtovného
obdobia na celkových odpisov príslušných aktív.

•

Odchýlka Variance -– rozdiel medzi rozpočtovaným a aktuálnym množstvom
(spravidla však náklady sa môžu vzťahovať aj k príjmu)

•

Penalty Clauses – klauzula o pokutách – ak bude porušená dohoda medzi
dvoma organizáciami, tak bude splatná určitá forma zmluvnej pokuty.

•

Plant – výrobný závod – je to iný názov pre stroje a zariadenia (obvykle veľké
položky).

•

Pro Forma – určené usporiadanie alebo formát (obvykle pre systém účtov
alebo pre finančné hlásenie).

•

Posting – formálny termín znamenajúci zapísanie položiek do účtovných
záznamov.

•

Professional Body Fees – ročné členské poplatky platené za členstvo
v profesionálnom združení
(napr.:
právnická komora alebo asociácia
účtovníkov).

•

Príspevok rozdiel medzi variabilnými príjmami a variabilnými nákladmi
prislúchajúcimi konkrétnej činnosti..

•

Provízia predajcu Salesmen’s Commission –– platba vyplácaná
predavačom na podporu dosahovania vyšších objemov predaja. Výška
provízie závisí od objemu alebo hodnoty predaja.

•

Segmental Analysis – segmentová analýza – analyzuje výkonnosť rôznych
častí organizácie (napr.: porovnanie odborov alebo geografických oblastí )

•

Semi-fixed Cost – odstupňované náklady – ich výška je pevne stanovená
v rámci určitého rozsahu aktivít alebo výstupov a zmení sa vtedy, keď
vykonávaná aktivita/ dosahovaný výstup ležia mimo tohto rozsahu.

•

Semi-variable Cost - polovariabilné náklady - obsahujú fixný aj variabilný
komponent.
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•

Shareholders . akcionári – sú to členovia spoločnosti prostredníctvom ich
vlastníctva akcií.

•

Single Sourcing – nakupovanie materiálov alebo dodávok od jediného
dodávateľa.

•

Stock Out – stav keď dôjdu zásoby materiálov alebo hotových výrobkov.

•

Sunday Trading – umožnenie prevádzky v nedeľu ako aj počas zvyšných 6
dní v týždni pre organizácie (hlavne maloobchodné organizácie).

•

Rates - obchodné sadzby – výdavok, ktorý firma platí formou dane
odvádzanej orgánu miestnej samosprávy alebo centrálnej vláde za obsadené
budovy a výrobné haly.

•

Relevant Range – príslušný rozsah – z hľadiska nákladov je to rozsah
podnikateľskej aktivity alebo výstupu, v rámci ktorého platia predpoklady
o konkrétnom priebehu nákladov.

•

Road Fund Licences – cestná daň platená centrálnej vláde za používanie
motorových vozidiel na cestách pre podnikateľské účely.

•

Rozpočet formálny kvantifikovaný výkaz (obvykle vyjadrený vo finančných
pojmoch) plánu činnosti.

•

Rozťahovanie rozpočtu proces, ktorým sa manažéri pokúšajú zabudovať do
rozpočtov dodatočné sumy, čo umožní ľahšie dosiahnuť stanovené ciele (viď
príklad projekt výstavby Empire Building)

•

Teething Problems – detské nemoci – sú to počiatočné problémy, z ktorými
sa musíme potýkať počas rozbehovej etapy procesu alebo systému (keď sa
ešte stále musíme učiť metódam používania a operátori ešte nie sú plne
vyškolení) (viď heslo „Learning Curve“ ).

•

Tracing Factors v rámci nákladov na výrobnú činnosť, je to prepojenie medzi
produktom alebo službou a činnosťou (ktorá je pre daný produkt alebo službu
potrebná) spôsobujúcou vznik nákladov.

•

Účtovné obdobie časové obdobie medzi vydaním dvoch po sebe idúcich
účtovných súvah a príslušných výkazov zisku a strát. Pre obchodné
spoločnosti je účtovným obdobím obvykle 1 rok (12 kalendárnych mesiacov).

•

Účtovateľné hodiny odpracovaný čas, ktorý je možné naúčtovať zákazníkovi.

•

Utilities - služby poskytované predovšetkým dodávateľmi energií ako sú
energetické rozvodné závody a plynárenské spoločnosti.
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•

Variabilné náklady Variable Cost - náklady, ktorých celková výška sa mení
v závislosti na zmenách činností

•

Vstupné zásoby Opening Stock –– množstvo resp. hodnota materiálov
alebo hotových výrobkov k dispozícii na začiatku účtovného obdobia.

•

Verejná súťaž proces kontrahovania dodávky tovarov alebo služieb inej
organizácii.

•

Záverečné zásoby suma resp. hodnota materiálov alebo hotových výrobkov
existujúcich na konci účtovného obdobia.
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