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bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoce
cf z bilančnej činnosti
celkový cash flow
cash flow z finančnej činnosti
cash flow z investičnej činnosti
cash flow z prevádzkovej činnosti
čistý obrat
čistý pracovný kapitál
časové rozlíšenie aktív
časové rozlíšenie pasív
daň z príjmov
dlhodobé bankové úvery
dlhodobé cudzie zdroje
dlhodobý finančný majetok
dlhodobý hmotný majetok
pozemky
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
stavby
dlhodobý majetok
dlhodobý nehmotný majetok
doba obratu aktív
doba obratu čra
doba obratu dlhodobého finančného majetku
doba obratu dlhodobého hmotného majetku
doba obratu dlhodobého majetku
doba obratu dlhodobého nehmotného majetku
doba obratu finančných účtov
doba obratu krátkodobého finančného majetku
doba obratu krátkodobého majetku
doba obratu zásob
dlhodobé pohľadávky
dlhodobé rezervy
doba splatnosti dlhodobých pohľadávok
doba splatnosti krátkodobých pohľadávok
doba splatnosti krátkodobých pohľadávok z obchodného styku
doba splatnosti krátkodobých záväzkov
doba splatnosti krátkodobých záväzkov z obchodného styku
dlhodobé záväzky
dlhodobé záväzky z obchodného styku
emisné ážio
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po odpočítaní dane z príjmov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred odpočítaním dane z príjmov
výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov a daní

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov / tržby
finančná páka
finančné účty
ostatné fondy zo zisku
index dlhodobého hmotného majetku
index dlhodobého hmotného majetku > index osobných nákladov
index čistého zisku
index čistého zisku > index pridanej hodnoty
index nákladov
index osobných nákladov
index pridanej hodnoty
index pridanej hodnoty > index tržieb
index tržieb
index tržieb > index dlhodobého hmotného majetku
index tržieb > index nákladov
index tržieb > index zásob
index zásob
bežné bankové úvery
krátkodobé cudzie zdroje
ostatné kapitálové fondy
krátkodobý finančný majetok
krátkodobé finančné výpomoci
krátkodobý majetok
krátkodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky z obchodného styku
krátkodobé rezervy
krátkodobé záväzky
krátkodobé záväzky z obchodného styku
likvidita bežná
likvidita celková
likvidita pohotová
majetok (aktíva)
náklady / tržby
náklady na finančnú činnosť
náklady na hospodársku činnosť
neobežný majetok
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
náklady na predaný tovar / tržby
nákladové úroky
obrat aktív
obratový cyklus peňazí
odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku
odpisy / tržby
obežný majetok
osobné náklady
osobné náklady / tržby
oceňovacie rozdiely z precenenia
ostatné náklady / tržby
spolu vlastné imanie a záväzky
pridaná hodnota
podiel pridanej hodnoty v tržbách
pohľadávky
prevádzkový cyklus peňazí
rezervy
zákoné rezervné fondy
rentabilita aktív
rentabilita vlastného imania
rentabilita tržieb
služby
služby / tržby
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
spotreba materiálu / tržby
tržby okrem predaja k dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu.
tržby z predaja služieb
tržby z predaja tovaru
tržby z predaja vlastných výrobkov
ukazovateľ zadĺženosti
úrokové krytie
úverová zadĺženosť aktív
výnosy z finančnej činnosti
výsledok hospodárenia za účt. obdobie po zdanení (EAT)
výnosy z hospodárskej činnosti
výsledok hospodárenia za účt. obdobie pred zdanením (EBT)
výsledok hospodárenia minulých rokov
vlastné imanie
výnosové úroky
celková zadĺženosť aktív
zásoby
záväzky
výsledok hospodárenia z fin. činnosti
výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
základné imanie
zmena čistého pracovného kapitálu
zmena finančného účtu

