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Summary 

Financial base and financial managing present the basic economic characteristics 
of an enterprise. It documents the quantitative and qualitative results of its business 
activity. The content of a presented article is focused on the financial structure of the set 
of enterprises specialising in the agricultural primary production in the years 2000 - 
2006. They are divided into the agricultural cooperatives and commercial enterprises. 
The separated indicators in the evaluated set have some mutual, as well as specific 
trends in the development. The positive development level is in the economic result (net 
profit/loss). The increase of accounting profit is 463 SKK per 1 hectare of agricultural 
land in commercial enterprises in the year 2006 in comparison with the year 2000. The 
gradual decrease of net loss is in agricultural cooperatives (index 2006/2000 = 83,9). 
Both of the legal forms of enterprises record the increase of borrowed resources. In the 
agricultural cooperatives the index 2006/2000 was 116,6, while in commercial 
enterprises it was 122,2. The short – term liabilities and bank loans mainly participated 
in the mentioned development trend. In the commercial enterprises these liabilities and 
bank loans represented 6 776 SKK per 1 hectare of agricultural land. The problem 
concerning the enterprise solvency holds over despite of partial revival of cash flow.  
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Úvod 

Kvantitatívna a kvalitatívna stránka zdrojov  vytvára ekonomický priestor pre 
dynamiku majetkovej základne. Trendy vývoja celkového kapitálu, jeho štruktúra a zmeny  
položiek  zdrojov krytia majetku, majú preukazáteľnú vypovedaciu schopnosť o stave a 
vývoji celkovej finančnej situácie podnikateľa. Špecifické podmienky podnikov v  
poľnohospodárskej prvovýrobe v komparácii s inými podnikateľskými subjektami majú 
konkrétny ekonomický dopad v ich majetkovej, finančnej a výnosovej situácii. BIELIK, P. – 
RAJČÁNIOVÁ, M. (2008) hodnotia  výkonnosť týchto podnikov, vo väzbe na determinanty 
vplyvu veľkosti, podielu na trhu, likvidity a ziskovosti podnikov. Vývoj finančnej štruktúry, 
s akcentom na štuktúru cudzích zdrojov  analyzujú BOBÁKOVÁ, V. (2003), HACHEROVÁ, 
Ž. – BOJŇANSKÝ, J. – HULÍK, R. (2003).  Účinnosť riadenia kapitálovej štruktúry je 
závislá od objemu a kvality informácií. FERENCZI VAŇOVÁ, A. (2006) poukazuje na 
význam a účel výkazov účtovnej závierky z hľadiska vstupných informácií pri hodnotení  
ukazovateľov finančnej analýzy podniku. ŠKORECOVÁ, E. (2007) analyzuje kvalitatívne 
znaky účtovných informácií pre potreby manažmentu podniku. 
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Materiál a metódy 
Obsahom príspevku sú okruhy problematiky  finančných zdrojov (kapitálu). Súbor 

podnikov tvorí 246 obchodných spoločností a 304 poľnohospodárskych družstiev v časovom 
rade 2000-2006. Vybrané ukazovatele  ekonomických  výsledkov sú hodnotené aj za roky 
2007-2008. Podniky nedali súhlas na zverejnenie obchodného mena a sídla podnikania. Počas 
sledovaného obdobia zabezpečovali podnikateľskú činnosť a nemenili právnu formu 
podnikania.  Obsahová stránka príspevku je čiastkovým výstupom riešených výskumných 
projektov, zameraných na majetkovú  a kapitálovú situáciu v podnikoch poľnohospodárskej 
prvovýroby. Prístupy k spracovaniu  prezentujú predkladané ukazovatele, vo väzbe na 
podmieňujúce príčiny vývoja. Komparatívna analýza vyjadruje horizontálne a vertikálne 
trendy finančnej štruktúry súboru podnikov, s následným hodnotením vybraných 
ukazovateľov vlastného imania a cudzích zdrojov. 
 
Výsledky a diskusia 

Objem a štruktúra kapitálu je dôležitým predpokladom výkonnosti a úspešnosti 
podnikania. Vlastné imanie je rozdielovou veličinou majetku a záväzkov (cudzích zdrojov), je 
dlhodobým vlastným zdrojom, ktorý vyjadruje ekonomickú stabilitu podniku. Graf. 1 
dokumentuje dynamiku rastu vlastného imania v obchodných spoločnostiach (index 2006/00 
= 125,9), v komparácii s poľnohospodárskymi družstvami. Analytický pohľad do štruktúry 
položiek vlastného imania  v poľnohospodárskych družstvách vyjadruje charakter ich právnej 
formy podnikania, vo väzbe na ich transformačný proces. Kapitálové fondy v sledovanom 
období tvorili v priemere 55%  z vlastného imania. Súčasťou kapitálových fondov sú aj 
družstevné podielnícke listy, ktoré sú finančným vyjadrením dokončujúcich transformačných 
vzťahov. 
 
Graf 1    Vývoj vlastného imania  
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Na celkovú výšku vlastného imania týchto podnikov malo negatívny dopad viacero 

faktorov -  každoročne  prenášajúca sa neuhradená strata z minulých rokov, oceňovacie 
rozdiely z kapitálových vkladov, ale aj novelizácia právnej úpravy  účtovníctva, napr. zmena 
kapitálového prístupu účtovania dotácií na výnosový (2000), zrušenie tvorby rezerv na opravy 
dlhodobého majetku (2004). 

Komplexným ukazovateľom efektívnosti podnikania je dosiahnutý výsledok 
hospodárenia za účtovné obdobie. Graf 2 vyjadruje pozitívne tendencie výsledku 
hospodárenia. Obchodné spoločnosti sú v prevážnej miere sledovaného obdobia ziskové, 
poľnohospodárske družstva vykazujú znižovanie straty. V poľnohospodárskych družstvách v 
 roku 2006 vykázalo stratu 25% podnikov, v obchodných spoločnostiach 15% podnikov. 
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Žiada sa uviesť, že uvedená úroveň výsledku hospodárenia je v značnej miere pozitívne 
ovplyvnená účinnosťou poľnohospodárskej dotačnej politiky.  

Aj pri znižovaní dosiahnutého zisku  v  roku 2008 bolo v poľnohospodárskych 
družstvách 70% ziskových podnikov, v obchodných spoločnostiach zisk pred zdanením 
vykázalo 82% podnikov. 
 
Graf 2    Vývoj výsledku hospodárenia 
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Dynamický trend vývoja vlastného imania  z dlhodobého hľadiska vyjadruje 
hospodársku stabilitu. Vo všeobecnosti platí, že čím je podiel vlastného kapitálu na celkových 
zdrojoch vyšší, tým je podnik finančne stabilnejší.  
Výsledky potvrdzujú (Graf 3) zvyšovanie cudzieho kapitálu (celkových záväzkov) v oboch 
právnych formách podnikov, s vyššou dynamikou prírastkov absolútnych hodnôt 
v obchodných spoločnostiach (index 2006/00 = 122,1). Vykázané hodnoty majú priamy vplyv 
na celkovú zadĺženosť podnikov. Tento ukazovateľ je jedným z dôležitých kritérií finančného 
hodnotenia  bonity klientov zo strany bánk pri alokácii nových úverových produktov. 

V štruktúre cudzieho kapitálu (Graf 4)  majú prioritné zastúpenie krátkodobé záväzky, 
z nich   záväzky z obchodného styku. V obchodných spoločnostiach v roku 2006 tvorili 
42,2% z celkových záväzkov, v poľnohospodárskych družstvách 34,2%. Vykázané tendencie  
záväzkov sú dôsledkom viacerých faktorov. Nedostatok vlastných disponibilných finančných 
zdrojov je podmienený dosahovaným výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie.   
Neplnenie zmluvnej  doby inkasa pohľadávok  od odberateľov, má negatívny dopad na 
platobnú schopnosť podnikov.  
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Graf 3    Vývoj cudzieho kapitálu 
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Graf 4    Vývoj krátkodobých záväzkov 
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Aj pri čiastočnom uvoľnení peňažných tokov z obchodného styku pretrváva problém 

platobnej neschopnosti. Túto nepriaznivú situáciu vyjadrujú záväzky po lehote splatnosti. 
V poľnohospodárskych družstvách v roku 2006 tvorili 2 952 SKK na 1 ha p.p. (index 2006/00 
= 153,2), v obchodných spoločnostiach bol v roku 2006   ich zostatok 3 029 SKK na 1 ha p.p. 
(index 2006/00 = 119,4). Hodnotenie celkovej likvidity preukázalo priaznivý trend 
pohľadávok po lehote splatnosti. V oboch formách podnikov došlo k zvýšeniu platobnej 
disciplíny odberateľov. Znížil sa zostatok  klasifikovaných pohľadávok 
(v poľnohospodárskych družstvách o 29%, v obchodných spoločnostiach o 17%). 
V absolútnom vyjadrení sú ešte aj v poslednom roku hodnotenia záväzky po lehote splatnosti 
takmer dvojnásobne vyššie ako pohľadávky po lehote splatnosti.  

Bankové úvery majú nezastupiteľné miesto v štruktúre cudzích zdrojov. Ich čerpanie 
je súčasťou celkových zdrojov pri financovaní obstarávania neobežného majetku, ale aj pri 
financovaní krátkodobých potrieb podnikateľskej činnosti. Výsledky potvrdzujú zvýšenie 
celkovej i úverovej zadĺženosti v oboch formách podnikov, s evidentne rastúcim priebehom v 
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 obchodných spoločnostiach (Graf 5). Dynamika podielu bankových úverov v cudzích 
zdrojoch je od roku 2004. V dôsledku podpôr z fondov EÚ sa stali poľnohospodárske podniky 
pre banky bonitnými klientami, znížilo sa riziko splatnosti poskytovaných úverov. Priaznivý 
je aj rastúci trend dlhodobých úverov na obstarávanie hmotného majetku a jeho technického 
zhodnotenia.  
 
   Graf 5    Vývoj bankových úverov 
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Súhrn 
 
Riadenie kapitálovej štruktúry je jednou z dôležitých  podnikových úloh manažmentu 
podniku. Dlhodobá finančná stabilita podniku je charakterizovaná  dynamickou úrovňou 
vývoja vlastného imania prezentujúcou mieru finančnej samostatnosti podniku.  Vykázané 
záväzky (cudzí kapitál) majú vypovedaciu schopnosť najmä pri hodnotení celkovej 
zadĺženosti a miery samofinancovania. V hodnotenom súbore podnikov v sledovanom 
časovom rade  dosahujú  obchodné spoločnosti vyššiu celkovú zadĺženosť   v  porovnaní 
s poľnohospodárskymi družstvami. Je to prirodzený dôsledok rozvoja ich podnikateľskej 
činnosti od začiatkov transformačného procesu v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. 
V štruktúre cudzích zdrojov  sú dlhodobo problémovou položkou záväzky z obchodného 
styku, osobitne záväzky po lehote splatnosti.  
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