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Prvý okruh otázok: Ú tovníctvo

1. Oce ovanie vo finan nom ú tovníctve

Význam oce ovania. Oce ovanie aktív (majetku a iných aktív) a pasív (záväzkov a iných pasív)
vo finan nom ú tovníctve. asová hodnota pe azí. Vplyv oce ovania majetku a záväzkov na
zachovanie majetkovej podstaty (kapitálu).

2. Splatná a odložená da  z príjmov

Podstata a význam splatnej a odloženej dane z príjmov. Dôvody vzniku odloženej dane z príjmov,
metódy výpo tu. Odložená da  z príjmov z do asných rozdielov – postup zis ovania výšky
a charakteru odloženej dane z príjmov, výpo et odloženej dane z príjmov, ú tovanie
a vykazovanie v ú tovnej závierke.

3. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok

Vymedzenie pojmov a ú tovné zobrazenie (prvotné oce ovanie, úprava hodnoty, ú tovanie
a vykazovanie) pod a slovenskej právnej úpravy ú tovníctva a pod a medzinárodných
štandardov ú tovného vykazovania (IAS 16, IAS 38, IFRS 5, IAS 40, IAS 36)

4. Prenájom dlhodobého hmotného majetku

Vymedzenie prenájmu dlhodobého hmotného majetku, jeho druhy. Odpisovanie pri finan nom
prenájme a ú tovanie finan ného prenájmu u prenajímate a a u nájomcu. Vykazovanie
finan ného prenájmu u nájomcu a u prenajímate a v ú tovnej závierke. Technické zhodnotenie
u nájomcu. Pred asné ukon enie finan ného prenájmu. Prenájom z h adiska dane z príjmov
a dane z pridanej hodnoty.

5. Prenájom neobežného majetku pod a IFRS
Rozdiely medzi právnou úpravou prenájmu pod a slovenských  ú tovných predpisov a pod a
IFRS 16. Práva na využívanie prenajatého majetku u nájomcu, ich oce ovanie a vykazovanie.
Výnimky u nájomcu v prípade vykazovania prenajatého majetku s nízkou hodnotou a v prípade
krátkodobého prenájmu. Rozlišovanie finan ného a operatívneho prenájmu u prenajímate a
pod a IFRS 16.

6. Cenné papiere a podiely

Charakteristika a triedenie cenných papierov a podielov. Ú tovné zobrazenie podielov
a majetkových a dlhových cenných papierov (oce ovanie, ú tovanie a vykazovanie). Finan né
nástroje ako predmet ú tovníctva, ich lenenie a ú tovné zobrazenie (oce ovanie, ú tovanie
a vykazovanie).

7. Da  z príjmov právnickej osoby a jej vz ah k ú tovníctvu.

Celková charakteristika a základné konštruk né prvky dane. Zis ovanie základu dane a dane
z príjmov podnikate a právnickej osoby. Úprava základu dane závislých osôb. Ú tovníctvo ako
informa ný zdroj na zistenie základu dane a dane z príjmov právnickej osoby.

8. Transformácia výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane z príjmov

Problémy transformácie výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane z príjmov a jej
dôsledky.  Da ová strata právnickej osoby. Ú avy na dani z príjmov právnickej osoby (príjemcu
investi nej pomoci, príjemcu stimulov na výskum a vývoj, da ové zvýhodnenie – „super
odpo et“ nákladov pre oblas  výskumu a vývoja).

9. Základné princípy uplat ovania mechanizmu dane z pridanej hodnoty
Všeobecná charakteristika dane, zdanite ná osoba, zdanite né obchody. Da ová povinnos  pri
jednotlivých zdanite ných obchodoch, oslobodenie od dane, odpo ítanie dane platite om.

10. Da  z pridanej hodnoty a jej vz ah k ú tovníctvu

Ú tovné zobrazenie zdanite ných obchodov, zistenie vlastnej da ovej povinnosti a nadmerného
odpo tu. Vedenie záznamov na ú ely dane. Osoby povinné plati  da  a ich povinnosti.
Legislatívne a administratívne nástroje na elimináciu da ových únikov v oblasti dane v SR.

11. Uplatnenie výsledku hospodárenia zisteného v súlade s IFRS pre potreby zákona o dani
z príjmov
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Vymedzenie ú tovných jednotiek, ktoré pod a zákona o ú tovníctve musia alebo môžu
zostavova  individuálnu ú tovnú závierku v súlade s IFRS. Možnosti uplatnenia výsledku
hospodárenia zisteného pod a IFRS pod a § 17 zákona o dani z príjmov. Príklady rozdielov
medzi IFRS a slovenských ú tovných predpisov ktoré môžu ovplyvni  výsledok hospodárenia.

12. Konsolidovaná ú tovná závierka pod a IFRS

Podstata a ú el konsolidovanej ú tovnej závierky a využitie jej informácií.  Štruktúra a obsah
konsolidovanej ú tovnej závierky pod a IFRS a jej osobitosti v porovnaní s individuálnou
ú tovnou závierkou. Zverej ovanie informácií v poznámkach konsolidovanej ú tovnej závierky
pod a IFRS 12. Zostavovanie individuálnej/separátne ú tovnej závierky pod a IAS 27.

13. Právna úprava konsolidovanej ú tovnej závierky v SR

Povinnos  zostavi  konsolidovanú ú tovnej závierku pod a slovenskej právnej úpravy. Výpo et
hlasovacích práv. Oslobodenia od povinnosti zostavi  konsolidovanú ú tovnú závierku pod a
slovenskej právnej úpravy. Osobitosti právnej úpravy konsolidovanej ú tovnej závierky ú tovnej
jednotky verejnej správy, konsolidovanej ú tovnej závierka ústrednej správy a súhrnnej ú tovnej
závierka verejnej správy. alšie povinnosti súvisiace s konsolidovanou ú tovnou závierkou pod a
slovenskej právnej úpravy.

14. Akvizi ná metóda ú tovania pod a IFRS a jej uplatnenie v konsolidovanej ú tovnej
závierke

Identifikácia podnikovej kombinácie a  spôsoby vzniku podnikových kombinácií pod a IFRS 3.
Podstata akvizi nej metódy a jej sú asti pod a IFRS 3. Aplikácia akvizi nej metódy
v konsolidovanej ú tovnej závierke (de  akvizície, vykazovanie a oce ovanie nadobudnutých
aktív a prevzatých záväzkov dcérskeho podniku a nekontrolujúcich podielov, vykazovanie
a oce ovanie goodwillu alebo zisku z výhodnej kúpy pod a IFRS 3). Testovanie goodwillu na
zníženie hodnoty pod a IAS 36.

15. Model kontroly a postupy konsolidácie dcérskych podnikov pod a IFRS

 Model kontroly  pod a IFRS 10. Výnimky z pôsobnosti IFRS 10. Vymedzenie d a, ku ktorému
sa zostavuje konsolidovaná ú tovná závierka pod a IFRS 10 (pravidlo troch mesiacov). Jednotná
ú tovná politika pod a IFRS 10.  Oce ovanie v konsolidovanej ú tovnej závierke pod a IFRS 10.
Postupy konsolidácie dcérskych podnikov pod a IFRS 10 (metóda úplnej konsolidácie)
a možnosti požitia iných metód (metóda podielovej konsolidácie). Zmeny vlastníckeho podielu
materského podniku v dcérskom podniku bez straty kontroly a so stratou kontroly
(odkonsolidácia dcérskeho podniku).

16. Zah anie pridružených podnikov a spolo ných podnikov do konsolidovanej ú tovnej
závierky pod a IFRS

 Vymedzenie spolo nej kontroly  pod a  IFRS 11. Typy spolo ných dohôd a ich ú tovné
zobrazenie pod a IFRS 11. Vymedzenie podstatného vplyvu pod a IAS 28. Podstata metódy
vlastného imania a výnimky z jej uplatnenia. Zah anie spolo ných podnikov a pridružených
podnikov do konsolidovanej ú tovnej závierky metódou vlastného imania pod a IAS 28.

Druhý okruh otázok: Finan ný manažment

1. Externé vplyvy pôsobiace na finan ný manažment podniku. Stav konjunktúry, rozpo tová
politika štátu, stav meny a monetárna politika bánk, vývoj miery inflácie, rozvoj finan nej
infraštruktúry. Komplexné pôsobenie externých faktorov.

2. Finan ná stratégia podniku a jej väzby na ostatné podnikové stratégie. Základné zložky finan nej
stratégie – dlhová politika, úverová politika, politika v oblasti likvidity, da ová politika, politika
rozde ovania hospodárskeho výsledku a politika finan ného výkazníctva.

3. Finan ná analýza ako nástroj predbežnej, priebežnej a kone nej kontroly finan ných výsledkov
podniku. Finan ná analýza ex post a ex ante (bonitné a bankrotné modely).

4. Finan né plánovanie podniku. Štruktúra, obsah a postup tvorby finan ného plánu. Charakteristika
jednotlivých astí dlhodobého a krátkodobého finan ného plánu.
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5. Metódy, techniky a modely tvorby finan ného plánu – klasické metódy, komplexné metódy,
metódy prognózovania cie ových hodnôt. Hodnotenie a kontrola finan ného plánu.

6. Finan ný trh ako zdroj podnikového kapitálu. Finan ný trh a jeho úloha. Štruktúra finan ného
trhu. Nástroje finan ného trhu. Inštitúcie finan ného trhu.

7. Náklady kapitálu podniku (WACC). Metódy kvantifikácie nákladov vlastného kapitálu. Metódy
kvantifikácie nákladov cudzieho kapitálu. Náklady finan ných ažkostí, úrokový da ový štít,
finan ná páka a bod indiferencie kapitálovej štruktúry.

8. Modelové prístupy k riešeniu kapitálovej štruktúry podniku. Klasický prístup. Prístup
tradicionalistov. Koncepcia Modiglianiho a Millera. Teória hierarchického poriadku,
signaliza ná teória a kompromisná teória. Väzba agentstva na procesy optimalizácie finan nej
a kapitálovej štruktúry.

9. Postup kvantifikácie kapitálových výdavkov, pe ažných tokov a životnosti projektu. Význam
asovania projektu a využitie reálnych opcií.

10. Statické a dynamické metódy hodnotenia preferencie investi ných projektov. Využitie
špecifických metód pri hodnotení preferencie investi ných projektov.

11. Magický trojuholník finan ného investovania – kvantifikácia výnosnosti, rizikovosti a likvidity
finan ného nástroja. Systematické, systémové a špecifické riziko pri finan nom investovaní.

12. Základné princípy tvorby portfólia finan ných nástrojov. Využitie CAPM, APT a behaviorálnych
prístupov. Postup tvorby portfólia finan ných nástrojov v praxi.

13. Finan né riziká podniku a ich zmier ovanie. Kvantifikácia finan ných rizík podniku. Spôsoby
a prístupy zmier ovania finan ných rizík.

14. Základné princípy, filozofia, oce ovanie, vykazovanie a použitie forwardových kontraktov.

15. Základné princípy, filozofia, oce ovanie, vykazovanie a použitie futuritných kontraktov.

16. Základné princípy, filozofia, oce ovanie, vykazovanie a použitie op ných kontraktov.

17. Základné princípy, filozofia, oce ovanie, vykazovanie a použitie swapových kontraktov.

18. Manažment medzinárodných finan ných vz ahov podnikov. Formy vstupu podnikov do
medzinárodných finan ných vz ahov. Menový kurz, kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika.
Menové  riziká (transak né, transla né a ekonomické) a ich riadenie v podniku.

19. Manažment pracovného kapitálu. Faktory ovplyv ujúce výšku a štruktúru pracovného kapitálu.
Metódy analýzy a plánovania pracovného kapitálu. Manažment a optimalizácia zásob.

20. Manažment krátkodobých poh adávok – stanovenie potreby a efektívnosti, rozhodovanie
o poskytnutí obchodného úveru.

21. Manažment pohotových pe ažných prostriedkov – prístupy optimalizácie, riadenie výnosnosti,
rizikovosti a likvidity pe ažných prostriedkov.

22. Dividendová politika. Základné druhy a formy dividend. Faktory ovplyv ujúce projektovanie
dividendovej politiky. Dividendové rozhodnutia a ich vz ah k ostatným astiam finan ného
plánu. Dividendové teórie, druhy a modely dividendovej politiky.

23. Finan né otázky fúzií podnikov. Motívy a formy fúzií. Finan ná analýza predpokladaných
výsledkov fúzie. Spôsoby finan ného vyrovnania fúzie. Postupy a problémy po uskuto není
fúzie.
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