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1. Základné informácie o spoločnosti 

IČO:    11111111 

DIČ:   22222222 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Dátum vzniku:  8. novembra xxxx 

Sídlo:   xxxxx 

   xxxxx 

   841 07  Bratislava 

Odvetvie:   Automobilový priemysel 

Úroveň dodávateľa: Tier-1 

Hlavní odberatelia: Škoda, VW 

Zameranie:  Výroba a montáž  osobných automobilov 

Certifikáty:  DIN EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 

Kontakt:  xxxx 

Email:   xxxx 

Telefón:  +421 xxxx 

www:   www 

FIRMA  je významným celosvetovým výrobcom automobilových komponentov. Spoločnosť 
pôsobí v 13-tich krajinách po celom svete vrátane Slovenska a  je spoločnosťou typu Joint Venture.  

 

 

 

 



2. Prehľad tržieb a výnosov  

  

 

 

 

 

 



3. Ukazovatele rastu 

 

Spoločnosť vykázala za rok 2013 tržby vo výške 563 613 tis. EUR, čo je mierny medziročný pokles 
o - 2%. Tržby spoločnosti sú generované najmä z predaja vlastných výrobkov a služieb 
a spoločnosti FIRMA sa zaraďuje medzi Top 10 spoločností z automobilového priemyslu s 
najvyššími tržbami. V roku 2011 tržby medziročne narástli až o 43% a v roku 2012 tržby 
medziročne narástli o 37%. Pridaná hodnota z celkových tržieb činí za sledované obdobie 3,40%, 
čo je blízko priemeru  odvetvia.  

Za sledované obdobie sa spoločnosti podarilo vykázať vždy kladný výsledok hospodárenia zo 
začiatku s rastúcim trendom, v roku 2013 čistý zisk medziročne  mierne poklesol o - 7%. 

 

Ukazovatele ziskovosti 

 

Pridaná hodnota z celkových tržieb predstavovala za posledné štyri roky v priemere 3,40% a  VH 
z hospodárskej činnosti z celkových tržieb (marža prevádzkového zisku) predstavoval za posledné 
štyri roky v priemere 1,85%.   



Rentabilita tržieb (zisková marža) v prípade spoločnosti FIRMA je  nízka  a to v priemere len 
1,51%, čo znamená, že z každého 1 EUR tržby zostane vo forme čistého zisku len 0,0151 EUR. 
Návratnosť kapitálu (ROE) sa však pohybuje na vysokých úrovniach, a to v priemere 71,58%. To z 
toho dôvodu, že vlastný kapitál sa podieľa na celkovom kapitáli len 18 %-tami. V tomto prípade je 
však zaujímavé to, že spoločnosť nečerpá žiadny úver, ani pôžičku. Zo všetkých záväzkov 
spoločnosti majú najväčší podiel vzhľadom k celkovým aktívam krátkodobé záväzky (76%) a z 
nich najväčšie položky tvoria záväzky z obchodného styku a daňové záväzky. Spoločnosť aj 
napriek vyššej hodnote ukazovateľa zadlženosti teda neplatí na úrokových nákladoch žiadne 
významnejšie  čiastky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vývoj rentability aktív a rentability vlastného kapitálu zobrazuje nasledujúci graf: 

 

4. Ukazovatele efektívnosti a aktivity 

 

Spoločnosť FIRMA  ku koncu roka 2013 zamestnávala celkom 492 zamestnancov. Pridaná 
hodnota na zamestnanca predstavuje v priemere 42 456 EUR, pričom tržby sú v priemere 53-
krát vyššie ako celkové osobné náklady. 

Obrat aktív meria efektívnosť využitia celkových aktív v podniku. Ukazovateľ vyjadruje, koľko 
EUR tržieb pripadá na 1 EUR aktív. Za sledované obdobie bola hodnota tohto ukazovateľa v 
priemere 7,55, pričom za minimálnu hodnotu sa všeobecne považuje 1. To znamená, že spoločnosť 
generuje tržby v priemere 7,55-krát vyššie ako je hodnota jej aktív a možno konštatovať, že 
spoločnosť nemá veľké aktíva vzhľadom na dosahované tržby a spoločnosť svoj majetok efektívne 
využíva. 

 

 

 

 

 



5. Ukazovatele zadlženosti 

 

 

 

Celková zadlženosť vyjadruje podiel celkových záväzkov na celkových pasívach. Hodnota 
ukazovateľa bola za sledované obdobie v priemere 60%, čo znamená, že spoločnosť sa financuje 
viac cudzím ako vlastným kapitálom. Bankové úvery predstavovali ku koncu roka 2013 
z celkových záväzkov 49,8%. 

 

 



6. Záver 

Celkovo môžeme skonštatovať že firma FRMA, s.r.o. patrí čo sa týka finančných ukazovateľov 
a trendu medzi  TOP firmy v Automotive. 


