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1 Základné pojmy
Celkové náklady

vyjadrujú sumu v²etkých nákladov, ktoré napo£ítame

(kumulujeme) na príslu²ný výkon, stredisku, alebo inú organiza£nú
zloºku, podnik za ur£ené obdobie.

Náklady v príslu²nom £lenení na

stanovené obdobie a na stanovený ú£el eviduje, spracováva, prira¤uje
a kontroluje v podniku v rámci jeho informa£nej sústavy ú£tovníctvo.

Priemerné náklady

náklady na jednotku výroby, náklady pripadajúce ne

jeden výrobok (nazývame ich tieº ako jednotkové náklady).

Fixné náklady

stále, nemeniace sa náklady so zmenou objemu výkonov

(patria medzi krátkodobým nákladom).

Variabilné náklady

meniace sa s rozsahom výkonov.

Ak rastie výroba,

rastú aj variabilné náklady a naopka.

Hrani£né náklady

dodato£né náklady, prírastok celkových nákladov v dô-

sledku zvý²enia výroby o 1 jednotku.

Prírastkové náklady

predstavujú prírastok nákladov vyvolaný prírastkom

objemu výkonov.

Priame náklady

je moºné k jednotlivým výkonom prira¤ova´ bezprostred-

ne a uplatni´ pritom aj zodpovedajúce postupy.

Nepriame náklady

(reºijné) sú hlavne náklady na obsluhu a riadenie vý-

roby.

2 Náklady podniku
Náklady podniku sú základnou ekonomickou kategóriou podnikovej ekonomiky, odráºajú podmienky výroby alebo poskytovaných sluºieb konkrétneho
výrobcu alebo obchodníka. Náklady tvoria následne výraznú £as´ ceny produkcie. Nezastupite©ný význam má táto ekonomická veli£ina pre posudzovanie úrovne hospodárenia a rentability, alebo hodnotenia radu £iastkových
efektívností nielen výrobných a obchodných procesov, ale zvlá²´ podniku
ako celku. Zo zásady hospodárnosti vyrobi´ maximum výrobkov (sluºieb) s
minimom spotreby výrobných faktorov vyplýva dôleºitos´ nákladov a nevyhnutnos´ venova´ sústavnú pozornos´ ich teoretickému ²túdiu a praktickému
uplat¬ovaniu.
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3 Podstata a vznik nákladov
Na za£iatku si vyjasníme rozdiel medzi pojmami výdavky a náklady .

Výdavky

znamenajú zmen²enie objemu nan£ných prostriedkov podniku,

vznikajú v okamihu úhrady.

Náklady

predstavujú pouºitie (spotrebu) výrobných faktorov na ur£ité vý-

kony, vznikajú v okamihu spotreby.

3.1

Podstata nákladov

Ekonomická teória a podniková prax poznajú dve ponatia nákladov:

•

vo nan£nom ú£tovníctve

•

vo vnútropodnikovom (manaºérskom) ú£tovníctve

Vo nan£nom ú£tovníctve je ur£ené pre externých uºívate©ov. Vo vnútropodnikovom (manaºérskom) ú£tovníctve to vyuºívajú manaºéri v riadení.
Kaºdá £innos´ podniku je spojená so spotrebou (vyuºívaním) ºivej a zhmotnej práce. Opracované hodiny, spotrebovaný materiál a energia, opotrebovanie majetku sa v naturálnom vyjadrení nedajú summarizova´. Môºeme takto
urobi´ vtedy, ak spotrebu podnikových výrobných faktorov vyjadríme v peniazoch.

Takúto spotrebu nazývame náklady podniku.

Ekonomická teória

ich podstatu denuje tak, ºe náklady podniku predstavujú pe¬aºné ocenenie
spotreby podnikových výrobných faktorov vrátane ostatných ú£elovo vynaloºených nákladov, ktoré sú potrebné na tvorbu podnikových výnosov.

3.2

Vznik nákladov

Ekonomická teória sleduje vznik nákladov v dvoch poloháh:
1. Vznik nákladov ako ekonomická kategória
2. Vznik nákladov ur£itého výrobku v podniku
Náklady podniku ako ekonomická kategória vznikajú sú£asne s tovarovou výrobou. Ich existencia vyplýva z tovarovej £innosti a sú s ¬ou nerozlu£ne späté
po£as v²etkých vstup¬ov jej vývoja. Materiálnym základom vzniku nákladov
je spotreba elementárných výrobných faktorov, ktoré musia by´ v dispozícií v
mnoºstve a v ²truktúre potrebnej na uskuto£nenie plánovaných výkonov. Ide
o po£et pracovníkov v potrebnej kvalika£nej ²truktúre, mnoºstvo príslu²ného materiálu, strojov, budov, dopravných prostriedkov, ... Vznik nákladov
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ur£itého výrobku v podniku sa tak na prvý poh©ad spája so za£atím výrobného procesu (£innosti). Náklady na výrobok ovpliv¬ujú predov²etkým
vlastnosti výrobku a spôsob výroby. O vä£²ine nákladov (80% aº 85%) na
výrobok sa rozhoduje uº v predvýrobných etapách, kedy sa stanovuje technologický postup a vlasnosti výrobku.

4 Klasikácia nákladov
Pod©a najnov²ích poznatkov sa rozde©ujú ²tyri hlavné skupiny:
1. druhové £lenenie nákladov - poskytuje preh©ad o ²truktúre nákladov
pod©a ekonomicky rovnorodých druhov.
2. £lenenie nákladov pod©a poloºiek kalkula£ného vzorca - obsahuje náklady pod©a ich vz´ahu k výrobnému procesu, t.j. pod©a miesta vzniku
a ú£elu vynaloºenia.
3. rozdelenie nákladov pod©a ich závislosti od objemu výkonov - pomocou
koecienta reakcie rozde©ujeme náklady na variabilné a xné.
4. £lenenie nákladov pod©a rozhodovacieho procesu - manaºérske chápanie
nákladov.

4.1

Druhové (ekonomické) £lenenie nákladov

Pod©a tohto h©adiska ich £leníme na ekonomicky rovnorodé skupiny:

•

materiálové náklady (spotreba materiálu a energie)

•

sluºby (externé)

•

mzdové a ostatné osobné náklady

•

dane a poplatky

•

iné prevádzkové náklady

•

odpisy a rezervy

•

nan£né náklady

•

rezervy a nan£né náklady

•

mimoriadné náklady

•

dane s príjmov.

4

4.2

lenenie nákladov pod©a poloºiek kalkula£ného vzorca

Podstata tejto klasikácie spo£íva v tom, ºe v²etky náklady sa rozde©ujú
pod©a ich vz´ahu k výrobnému procesu (£innosti podniku), teda pod©a toho,
aké pouºitie môºe ma´ ten istý druh nákladov.

Pod©a spôsoby priradenia

nákladov k výkonom £leníme náklady na:

•

priame náklady

•

nepriame náklady

Na základe doteraj²ích skúseností sa v²eobecne pre výrobný podnik odporú£a kalkula£ný vzorec s nasledujúcimi kalkula£nými poloºkami:
1. priamy materiál
2. priame mzdy
3. ostatné priamé náklady
4. prevádzková (výrobná) réºia
1.-4.

vlastné náklady výroby

5. správna réºia
1.-5.

vlastné náklady výkonu

6. odbytové náklady
1.-6.

úplné vlastné náklady výkonu

7. zisk, strata
1.-7.

predajná cena výkonu

4.2.1

Priame náklady

Priame náklady je moºné k jednotlivým výkonom priradova´ bezprostredne
a uplatni´ pritom aj zodpovedajúce postupy.

Priamy materiál

tvorí nevyhnutný materiálový prvok výrobného procesu.

Patrí sem výrobná spotreba surovín a základného materiálu, výrobkov,
polotovarov a sluºieb kooperujúcich podnikov, resp. pomocného materiálu, technologického paliva a energie, £iºe pracovné predmety, ktoré
vchádzajú do výrobku a tvoria základ výrobku.
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Priame mzdy

sú mzdy priamo súvisiace s uskuto£nením príslu²ného výko-

nu, ktoré moºno ur£i´ priamo na kalkula£nú jednotku - výkon, výrobok.
Sú to mzdy výrobných robotníkov za odpracovanú dobu, alebo splnenú
prácu, základné mzdy - úkolové, £asové - príplatky a doplatky ku mzde,
prémie a odmeny a pod.

Ostatné priamé náklady

sú náklady ktoré nie sú obsiahnuté v priamých

materiálových nákladov a ktoré moºno zo ztrete©om na ich význam
ur£i´ priamo na kalkula£nú jednotku - konkrétny výkon, napr. technologické palivo a energia, patenti a licencie, náklady na záru£né opravy,
náklady na prevádzku stavených strojov a zariadení.

4.2.2

Nepriame (reºijné) náklady

Prevádzková (výrobná) réºia

je to súhrn nákladov súvisiacich s riade-

ním a obsluhou prevádzky podniku, ktoré nemoºno ur£i´ priamo na
kalkula£nú jednotku, patria do nej napr. materiál, palivo, energia, perpravné, odpisy, osobné náklady, at¤.

Správna réºia

jedná sa o £asovo rozlí²ené prvotné a druhotné náklady, sú-

visiace s riadením a správou podniku, alebo jeho organiza£ného útvaru
ako celku, s organizáciou a v²eobecnou obsluhou výrobnej, alebo nevýrobnej £innosti.

Odbytové náklady

skladajú sa z odbytových nákladov, ako sú náklady na

prieskum trhu, skladovanie, propagáciu, predaj, expedíciu, a dopravu
výrobkov. Tieto náklady môºu by´ priamé (napr. náklady na obaly,
prepravné, reklama, ...) a nepriame (napr. odbytová réºia).

4.3

Rozdelenie nákladov pod©a ich závislosti od objemu
výkonov

lenenie pod©a závislosti nákladov od objemu výkonov vyjadruje tú skuto£nos´, ºe pri zmenách objemu výroby, pri rôznom vyuºití výrobnej kapacity, sa
jednotlivé druhy nákladov správajú rôzne a môºeme ich priebeh sledova´, vyhodnoti´ a ur£i´ správnos´ ich vývoja alebo neºiadúci smer vývoja. Náklady
pod©a uvedeného kritéria £leníme na dve základné skupiny:

•

xné náklady

•

variabilné náklady

Závaºnou ekonomickou kategóriou, nadväzujúcou na variabilné náklady, sú
hrani£né náklady.
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4.3.1

Fixné náklady

Fixné náklady (stále, pevné, nepruºné) sú vyvolané nevyhnutnos´ou zabezpe£i´ prevádzkovú pohotovos´ (výrobnú kapacitu) podniku ako celku.
Guttenberg tvrdí, ºe ich prí£inou sú tzv.

E.

potencionálne výrobné faktory,

ktoré sú jednorázovo vkladané do výroby a zabezpe£ujú ur£itý rozsah výrobnej kapacity.

Prí£inou nutnosti jednorázového vkladu je ich technická

nedelite©nos´ (napr. stroje).

Obrázok 1: Vyuºitie kapacity a xných nákladov podniku
Koecient reakcie pre xné náklady je rovný £íslu nula (Kr

= 0).

Fixné

náklady tvoria jednu z dôleºitých rezerv zniºovania nákladov. Vo svojej absolútnej vý²ke sa menia pri zmenách v rozsahu kapacít. Pri zmenách obmeny
produkcie v rámci existujúcej kapacity sa nemenia vôbec, alebo nepatrne.
Zvy²ovaním objemu výkonov náklady na jednotku produkcie klesajú.

Nie

v²etky náklady, ktoré patria do xných nákladov, sa správaju pri zmene objemu výkonov rovnako. Môºeme ich roz£leni´ do dvoch skupín:

absolútne xné
•

jednorázové náklady

•

priebeºné náklady

relatívne xné
•

vyuºité

•

vo©né (nevyuºité)

Absolútne xné náklady sú také, ktorých celková vý²ka za rovnaké obdobie sa
nemení, hoci sa mení objem produkcie. Sú to mzdy niektorých pracovníkov,
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odpisy z budov a stavieb, náklady na patenty a licencie, náklady na technický
rozvoj a pod. Do skupiny relatívne xných nákladov patria tie náklady, ktoré
sa vo svojom úhrne nemenia iba v rámci ur£itého objemu produkcie.

Ich

vznik vyvolala aº výroba pevného výrobku, nasledujúca výroba nevyºaduje
zvý²enie xných nákladov.

Av²ak len £o objem výkonou prekro£í hranicu

výrobnej kapacity, zmenia sa xné náklady. Nie v²ak postupne, ale naraz skokom.


Vk − Vo
· FN
Vo©né xné náklady F Nvo =
 Vk
Vo
Vyuºité xné náklady F Nvy =
· FN
Vk

FN



- sú xné náklady celkom

F Nvo

- xné náklady vo©né

F Nvy

- xné náklady vyuºité

Vo

- plánovaný (skuto£ný) objem výkonov

Vk

- výrobná kapacita (100% výkon)

Vo©né xné náklady existujú v kaºdom podniku a to v dôsledku disproporcií medzi £iastkovými kapacitami.

Je potrebné ich £o najviac zníºi´, lebo

zhor²ujú ekonomické výsledky podniku.

Stupe¬ vyuºitia xných nákladov

ozna£ujeme zvy£ajne v percentuálnom vyjadrení.

Obrázok 2: Vývoj celkových a jednotkových xných nákladov
Absolútne xné náklady môºeme e²te £leni´ na:

•

jednorázové náklady (napr. náklady spojené so zábehom novej výroby)

•

priebeºné náklady, ktoré sú závislé od £asu (napr. odpisy, platy reºijných zamestnancov)
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4.3.2

Variabilné náklady

Kaºdá zmena objemu produkcie vyvoláva aj zmenu nákladov, ktoré s touto produkciou priamo súvisia. Náklady, ktoré sa menia so zmenou objemu
výroby, ozna£ujeme ako variabylné náklady.
Variabilné náklady rozde©ujeme na:

•

proporcionálne - meniace sa lineárne

•

neproporcionálne - meniace sa nelineárne





progresivne
degresivne
regresivne

Obrázok 3: Vývoj variabilných nákladov
Koecient reakcie (Kr ) je rôzny od £ísla 0. V závislosti od hodnoty, akú
dosiahne koecient reakcie vieme ur£i´ vývoj nákladov takto:

• Kr = 1 jedná sa o proporcionálne náklady - to znamená, priamo úmerne
so zmenou produkcie sa menia aj náklady.

• Kr ∈< 0, 1 >

jedná sa o variabilné náklady degresívne - degresívny

vývoj nákladov znamená, ºe kaºdá nasledujúca jednotka sa vyrába lacnej²ie ako predchádzajúca.

• Kr > 1

jedná sa o variabilné náklady progresívne - znamená predraºo-

vanie výroby zaprí£inené tým, ºe kaºdá nasledujúca vyrobená jednotka
produkcie spotrebuje viac nákladov ako predchádzajúca, t.j. vyrába sa
drah²ie.
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• Kr < 0

jedná sa o variabilné náklady regersívne - regresívne náklady

sa vyvýjajú nepriamo úmerne s objemom produkcie, t.j.

ich celková

vý²ka ich pri raste objemu výkonov klesá a pri ich poklese vstúpa. Ako
regresívne náklady môºeme ozna£i´ mzdy vyplatené za prestoje, za £asy
£akania a pod.

Sú to náklady bezprostredne súvisiace s vyuºívaním

výrobnej kapacity podniku.

4.3.3

Hrani£né a prírastkové náklady

Pouºívajú sa na rozhodovanie o prebratí nasledujúcej jednotky výroby (hlavne pri nevyuºívanej £asti existujúcej kapacity výroby) v priebehu plánovaného obdobia. Pod pojmom hrani£né náklady rozumieme tú sumu z variabilných nákladov, ktorá sa pridáva kaºdým nasledujúcim výrobkom k celkovým
variabilným nákladom vynaloºeným na predchádzajúci po£et jednotiek. Pomer medzi prírastkom variabilných nákladov (∆Nv ) a prírastkom produkcie
(∆V ) nazývame úrov¬ou prírastkových nákladov (∆UN p ) teda platí

UN p =

∆Nv
∆V

Hrani£ný, znamená prírastkový (dodato£ný), rozhoduje sa vºdy na základe porovnania prírastku nákladov a prírastku výkonov (výnosov). Zásadnú
úlohu pri rozhodovaní hrajú hrani£né náklady a hrani£ný úºitok. Hrani£né
náklady sú smernicou krivky celkových nákladov. Význam hrani£ných nákladov je v tom, ºe dávajú odpoved na ve©mi dôleºitú otázku, ktorá znie
nasledovne: pokia© je z ekonomického h©adiska únosné zvy²ova´ objem produkcie jednotlivých výkonov v rámci existujúcej kapacity výroby.

Je to

potia©, kým sa realiza£ná cena výrobku rovná hrani£ným (prírastkovým) nákladom, alebo ich prevy²uje.

4.4

Moºnosti zniºovania nákladov

Jednou z podmienok racionalizácie £innosti podniku je dosahovanie £o najmen²ích nákladov na jednotku produkcie pri rovnakej, alebo pri vy²²ej úrovni
kvality výkonov. Preto treba h©ada´ a vyuºíva´ moºností zniºovania nákladov.

4.4.1

Zdroje a prostriedky zniºovanie nákladov

Zdroje (rezervy) zniºovania nákladov predstavujú nevyuºité moºnosti pri ich
odkrývaní musíme ma´ na zreteli ich vzájomnú súvislos´.
rezervy zniºovania nákladov patrí:
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Medzi základné

Obrázok 4: Vývoj hrani£ných, variabilných a celkových nákladov na jednotku
výroby

•

vyuºívanie obeºného majetku a zrýchlovanie jeho odbratu

•

vyuºívanie kapacity výrobky (£innosti podniku)

•

stanovenie optimálneho sortimentu

•

zvy²ovanie kvality materiálu, výrobku, at¤.

Spôsoby zrých©ovania obratu obeºného majetku sú rozli£né.

Vo výrobe je

pre zrýchlenie obeºného majetku ºiadúce:

•

udrºiava´ na najniº²ej potrebnej úrovni nedokon£enú výrobu, lebo inak
sa um¯tvuje obeºný majetok a s´aºuje organizáciu práce

•

skracova´ výrobný cyklus, ktorý je jedným z hlavných £ini´e©ov zrýchlovania obratu obeºného majetku vo výrobnom procese

Medzi zniºovaním nákladov a zrýchlovaním obratu obeºného majetku je vzájomná súvislos´:

•

úspora v potrebe materiálových prvkov výroby zniºuje vý²ku výrobných zásob a uvo©nuje obeºný majetok

11

•

úspe²né zrýchlenie obratu obeºného majetku zase zniºuje náklady o
u²etrené úroky a zvy²uje zisk podniku

Prostriedky zniºovania nákladov sú konkrétne opatrenia na vyuºitie rezerv.
Sú nevyhnutné preto, lebo odkrytie rezerv e²te nezabezpe£uje, ºe rezervy sa
skuto£ne vyuºijú. Medzi základné prostriedky zniºoanie nákladov patria:

•

zavádzanie modernej techniky a technológie

•

zlep²ovanie organizácie práce

•

zvy²ovanie odborného vzdelania pracovníkov

Prostriedky zniºovania nákladov moºno £leni´, z viacerých hladísk:

•

pod©a stup¬a riadenia, od ktorého závisí relaizovanie opatrení na vyuºitie rezerv

•

pod©a spôsobu, ako sa uhradzujú rôzne druhy opatrení

•

pod©a £asu potrebného na uskuto£nenie ur£itých opatrení a vyuºitie
rezerv

•

4.4.2

pod©a vplyvu na náklady

Zniºovanie priamých nákladov

Význam zhospodár¬ovania £innosti podniku zniºovaním priamých nákladov,
je daný ich vysokým podielom na celkových nákladoch.

Pri sledovaní zni-

ºovania priamých nákladov si treba osobitne v²íma´ priame materiálové a
priame mzdové náklady. Základnými zdrojmi zniºovania priamych materiálových nákladov sú:

•

zníºenie obstarávacích nákladov materiálu, ktoré sa docielili:




správnym výberom materiálov a dodáva´elov
poklesom ved©aj²ích obstarávacích nákladov (straty materiálu pri
doprave, náklady na nakladanie, at¤.)

•

zníºenie spotreby cekového mnoºstva základného materiálu, ktoré moºno dosiahnú´:



zníºením obsahu základného materiálu v zhotovovanom výrobku
(napr. zmenou kon²trukcie)
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zvý²ením vstup¬a vyuºitia materiálu, £iºe zníºením strát materiálu v transforma£nom procese

Spotrebu materiálu stanovujeme oby£ajne normami.

Pri ich vypracúvaní

musíme zoh©and¬ova´ nutný odpad (stratu)

Sn =
kde

H
· 100
100 − P0

Sn je norma spotreby H - hmotnos´ výrobku (£istá spotreba materiálu) P0

- percento odpadu (strát) celkovej hmotnosti spotrebovaného materiálu. Ak
poznáme podie© priamých materiálových nákladov na nákladoch v celkom,
môºeme vypo£íta´ o ko©ko sa zníºia náklady pri zníºení normi spotreby o
ur£ité percento, pod©a nasledovného vzorca


Pz = dN,M −
Pz

kde

dN,M (100 − Um )
100



je percento zmeny priamych materiálových nákladov

priamych materiálových nákladov na celkových nákladoch

Um

dN,M

podie©

úspora mate-

riálových nákladov (%). ím vä£²í bude rozdie© medzi rastom produktivity
práce a rastom miezd tým vä£²ia bude ích úspora na jednotku produkcie.
Percento zmeny (Pz ) priamych miezd na jednotku produkcie vplyvom zmeny
produktivity práce ur£íme vzorcom:

Pz =
kde

pje

4.4.3

p−k
· 100
100 + p

percento rastu produktivity práce

k

percento rastu priamých miezd.

Zniºovanie reºijných (nepriamých) nákladov

V reºijných nákladoch podstatnou £as´ predstavujú náklady na údrºbu, dopravu medzi pracoviskami, odpisy, spotrebu materiálu a mzdy riadiacich pracovníkov. Pri ur£ovaní rozhodujúcich zdorojov zniºovania reºijných nákladov
je východiskom druhové £lenenie nákladov.

Poradie jednotlivých zdorojov

moºno stanovi´ pod©a závislosti jednotlivých poloºiek od zmeny objemu výkonov takto:

•

zniºovanie odpisov investi£ného majetku

•

zniºovanie mzdových nákladov na riadenie a obsluhu výroby

•

zniºovanie nákladov na pomocný materiál, palivo a energiu
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Vplyv zmeny objemu výkonov na reºijné náklady sa dá kvantikova´ nieko©kými spôsobmi.
1. výpo£et percenta zmeny xných nákladov na jednotku výkonov (Pf )


Pf = 100 −
kde

Pv

100
100 + Pv


· 100

je percento zmeny výkonov

2. stanovenie plánovanej vý²ky xných nákladov na jednotku výkonu (Nf,1 )

Nf,1 =
kde

Nf,0

Nf,0
· 100
100 + Pv

sú absolútne xné náklady na jednotku výkonov v predchá-

dzajúcom období

Nf,1 =
kde

Nf,x

Nf,x
· 100
100 + Pv

sú relatívne xné náklady na jednotku výkonov v predchá-

dzajúcom období upravené o predpokladané zníºenie, resp.

zvý²enie

xných nákladov v plánovanom období.
3. zistenie zmeny percentuálneho podielu odpisov (Zda ) na celkových nákladoch


Zda =

4.5

da,0 · 100
Pv


− da,0

Ukazovatele hodnotenia úrovne nákladov

Pre správne pochopenie jednotlivých ukazovate©ov nákladov je potrebné pozna´ základné pojmy: celkové náklady, priemerné náklady, hrani£né náklady,
²truktúra nákladov.

Celkové náklady

vyjadrujú sumu v²etkých nákladov,

ktoré napo£ítame (kumulujeme) na príslu²ný výkon, stredisku, alebo inú organiza£ný zloºku, podnik za ur£ené obdobie. Náklady v príslu²nom £lenení
na stanovené obdobie a na stanovený ú£el eviduje, spracováva, priraduje a

Priemerné (jednotkové) náklady sa kvantikujú ako podiel celkových nákladov,
kontroluje v podniku v rámci jeho informa£nej sústavy ú£tovníctvo.

ktorý pripadá na jednotky výroby pri dosiahnutí ur£itého objemu výroby v
ur£itom období. Niekedy ich nazývame aj jednotkové náklady.
Priemerné (jednotkové) náklday vypo£ítame pod©a vz´ahu

Nj =

CN
Q
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kde

Nj

nákldy jednotkové

CN

celkové náklady

Q

objem produkcie (v na-

turálnom vyjadrení) Hrani£né náklady vypo£ítame pomocou prírastkových
nákladov:

∆N
∆Q

HN =
kde

HN

hrani£né náklady

∆N

prírastok nákladov

∆Q

prírastok produkcie

Prírastkové náklady vypo£ítame:

∆N = N1 − N0 , ∆Nj =
kde

∆Nj

produkcie

∆N
N1 − N0
=
Q1 − Q1
∆Q

sú náklady prírastkové jednotkové

N0

N1

náklady na zvý²ený objem

Q0 pô∆N ∆Q

náklady na pôvodný (východiskový) objem produkcie

Q1

vodný (východiskový) po£et výrobkov

zvý²ený po£et výrobkov

prírastok (zmena) nákladov, produkcie. Rozdiel medzi príjmamy z predaja
výkonov podniku a jeho nákladmi vyjadruje výsledok hospodárenia podniku
zjednodu²ene ide o rozdiel:

Výsledok hospodárenia (+ zisk, - strata) = Výnosy - Celkové
náklady
Rentabilita nákladov (RN) znamená pomer zisku (Z) k nákladom (CN) podniku, vyjadruje sa zvy£ajne percentuálne:


RN =

Z
CN


· 100%

Vyjadruje, ko©ko halierov zisku pripadne na jednu korunu nákladov. Nákladová ú£innos´

Nu

predstavuje vzájomný podie© trºieb (T) a nákladov (CN):

Nu =

T
CN

Je ºiadúce, aby jeho pomer bol vy²²í ako 1,0. Ukazovate© vyjadruje v tvare

Ukazovate© nákladovos´ (h) je recipro£ným ukazovate©om k predchádzajúcemu,
koecienta, ko©ko korún trºieb pripadá na jednu korunu nákladov.
znamená podie© nákladov z výnosov (Vy ) alebo z trºieb (T ):

h=

CN
Vy (T )

Tento ukazovate© sa nazýva aj halierovým ukazovate©ov nákladov, alebo nákladovou náro£nos´ou výnosov.

Výsledok udáva, ko©ko halierov nákladov

pripadáva na jednu korunu výnosov. Je ºiadúce, aby hodnota tochto ukazovat©a bola niº²ia ako 1,0.
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5 Kontrolné otázky
1. Aká je denícia nákladov podniku?
2. Aký je rozdie© medzi nákladmy a výdavkamy?
3. Aké skupiny nákladov sa vyskytujú v £lenení nákladov pod©a poloºiek
kalkula£ného vzorca?
4. o sú priamé a nepriamé náklady?
5. Ako sa £lenia variabilné náklady?
6. ím sú charakteristické xné náklady?
7. o patrí medzi základné rezervy zniºovania nákladov?
8. Aké sú moºnosti zniºovania reºijných (nepriamých) nákladov?
9. Akými spôsobmi sa dá kvantikova´ vplyv zmeny objemov výkonov na
reºijné náklady?
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