Prehľad ukazovateľov hodnotenia výkonnosti podniku

Ukazovatele
rentability

Ukazovateľ
rentabilita
celkového kapitálu
(v %)
rentabilita
aktív (v %)
rentabilita
vlastného
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rentabilita tržieb
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Ukazovatele aktivity

obrat celkových
aktív

obrat stálych aktív

obrat zásob
doba obratu zásob
doba inkasa
pohľadávok

Ukazovatele
zadlženosti

Ukazovatele likvidity

doba splatnosti
záväzkov

likvidita I. stupňa
(okamžitá)

likvidita II. stupňa
(pohotová)

likvidita III.
stupňa (bežná)

celková zadlženosť
stupeň
samofinancovania
úrokové krytie

finančná páka

č. 7

Výpočet

Čo vám tento údaj naznačí...

(čistý zisk +
nákladové úroky) /
celkový kapitál

Vypovedá
o zhodnotení
kapitálu
viazaného
v podniku. Je to ukazovateľ miery zisku. Čím je jeho
hodnota vyššia, tým je celkový kapitál (t.j. vlastný
+ cudzí) zhodnocovaný lepšie.
Vypovedá o zhodnotení celkových aktív (majetku)
podniku.
Vypovedá o zhodnotení (výnosnosti) vlastného
kapitálu. Vypovedá o výnosnosti kapitálu, ktorý do
podnikania vložia vlastníci (akcionári, spoločníci,
investori). Porovnáva sa s úrokom, ktorý by investor
získal pri investovaní jeho kapitálu do banky alebo
do iných investícií.
Vypovedá o zhodnotení tržieb, teda koľko halierov
zisku dosiahnete z každej koruny tržieb.
Udáva počet obrátok za daný časový interval (napr.
rok), teda koľko krát sa aktíva obrátia. Vypovedá
o efektívnosti využívania aktív podniku. Cieľom je
maximalizovať výsledok.
Udáva koľko krát sa stále aktíva obrátia za príslušný
rok, teda vypovedá o efektívnosti využívania stálych
aktív podniku. Má význam pri rozhodovaní o tom, či
obstarať ďalší produkčný dlhodobý majetok.
Udáva intenzitu využitia zásob, teda koľkokrát ročne
firma transformuje svoje zásoby na tržby.
Udáva koľko dní trvá jedna obrátka zásob. Cieľom
firmy je znížiť počet dní jednej obrátky na minimum.
Udáva, koľko dní v priemere trvá, kým sa peniaze
viazané
v pohľadávkach
zinkasujú.
Vypovedá
o platobnej disciplíne odberateľov.
Vypovedá o platobnej disciplíne samotného podniku
voči jeho dodávateľom a udáva dobu trvania úhrady
záväzku od momentu jeho vzniku v dňoch.

čistý zisk/celkové
aktíva
čistý zisk/ vlastný
kapitál

čistý zisk/tržby
tržby/Ø stav aktív

tržby/ Ø stav
stálych aktív

tržby/ Ø stav zásob
Ø zásoby/ denné
tržby
Ø pohľadávky
/denné tržby
Ø záväzky /
(náklady na
predaný tovar +
vlastná spotreba)
finančný majetok /
krátkodobé záväzky

(fin. majetok +
krátk. pohľadávky)
/ krátk. záväzky
(fin. majetok +
krátk. pohľadávky
+ zásoby)/ krátk.
záväzky
cudzí kapitál
(celkový dlh) /
celkový kapitál
vlastný kapitál /
celkový kapitál
(zisk pred
zdanením + úroky)
/ úroky
cudzí
kapitál/vlastný
kapitál

Vypovedá o schopnosti podniku hradiť práve splatné
dlhy
(krátkodobé
záväzky)
hotovostnými
prostriedkami (t.j. hotovosť, peniaze na bankovom
účte, KD CP). Interval odporúčaných hodnôt <0,2 –
0,6 >
Vypovedá o schopnosti podniku hradiť svoje splatné
dlhy hotovostnými prostriedkami ako aj peniazmi
viazanými v krátkodobých pohľadávkach. Interval
odporúčaných hodnôt <1 – 1,5 >
Vypovedá o celkovom potenciáli likvidity podniku.
Interval odporúčaných hodnôt je <2 – 2,5 > avšak
dôležité je, aby hodnota bola výrazne vyššia ako 1,
t.j. aby podnik s dostatočnou rezervou kryl svoje
dlhy.
Vypovedá o stupni zadlženosti podniku, o rozsahu
využívania dlhov na financovanie podniku. Za
vysokú zadlženosť sa považuje úroveň viac ako 50%
, max 70% celkového kapitálu.
Vypovedá o finančnej nezávislosti, vybavenosti
vlastným kapitálom na krytie potrieb podniku.
Vypovedá o schopnosti podniku hradiť cenu cudzieho
kapitálu, t.j. úrok. Za optimum sa považuje hodnota
5, nemala by klesnúť pod 3.
Vypovedá o štruktúre finančných zdrojov podniku

