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Októbrová HN konferencia sa bude venovať finančnému riadeniu
podnikov. Ktoré nové trendy v tejto oblasti môžeme očakávať v najbližšej budúcnosti?
Nové trendy v oblasti finančného
riadenia podnikov je možné sledovať vo viacerých jeho zložkách. Tieto zmeny do značnej miery prináša doba. Jedna z kľúčových oblastí v podnikových financiách, ktoré
sa rozvíjajú najrýchlejšie, je technologický segment. Digitalizácia, nové
technológie, dátová revolúcia známa
ako Big Data či Big Analytics, prinášajú do oblasti finančného riadenia nové prístupy. Ďalej je to pokrok
v štatistických a výpočtových metódach či vývoj Big Algorithms, ktoré
môžu generovať nový pohľad umožňujúci počítačom prekonať dokonca
skupiny expertov s najväčšími vedomosťami v oblastiach ako medicína,
kozmológia a právo.
Ovplyvní budúcnosť tejto oblasti
aj umelá inteligencia?
Určite áno. Umelá inteligencia
vstupuje aj do oblasti finančného riadenia či finančných činností. Tie sa na jednej strane prejavujú ako sofistikované technologické
riešenia prostredníctvom fin-tech
spoločností, na druhej strane ako
finančné činnosti, ktoré majú svoj
legislatívny obsah. Ten je definovaný v rámci smernice PSD2 o platobnom styku, ktorá sa transponuje do
národnej legislatívy s účinnosťou od
januára budúceho roka. Táto legislatíva dovolí otvoriť tretím stranám interakciu s bankovými systémami, čo
umožní väčšiu konkurenciu v oblasti platobných služieb. Toto by v konečnom dôsledku mohlo signalizo-

vať aj koniec univerzálnych bankových služieb, ako ich poznáme. Na
druhej strane to môže priniesť väčšiu konkurenciu, a tým prísľub nižších cien a lepšiu efektivitu.
Existujú v tomto smere aj nejaké
riziká?
Fin-tech revolúcia zároveň prináša značné riziko pre stabilitu v sektore finančných služieb, čo môže
priniesť novú reguláciu. Do popredia sa tu dostáva ďalšia oblasť finančného riadenia. Tou oblasťou je
riadenie rizika. Kybernetické útoky
sú dnes na dennom poriadku a nie
je možné brániť sa im len technickými prostriedkami. Je potrebné dostať ochranu aj na úroveň bežných
používateľov komunikačných prostriedkov. Aby sme mohli robiť vo
firme správne rozhodnutia, potrebujeme poznať riziká, ktoré pred nami
stoja. V čoraz nestálejšom obchodnom, politickom a regulačnom prostredí je potrebné hľadať inteligent- Andrej Révay diskutoval pred rokom na HNkonferencii Finančné riadenie podnikov 2016.
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né riešenia pre efektívne začlenenie
risk manažmentu do svojej firemnej
Na Slovensko prichádzajú noví dukty sú na vysokej technologicstratégie.
investori, rozpútal sa boj o kvalit- kej úrovni, nepredpokladám, že
ných pracovníkov. Karty zamiešal takéto zvýšenie nákladov by manapríklad Jaguar Land Rover, kto- lo pribrzdiť ich rozvoj. SamozrejNaše firmy mali ešte donedávna
rý sľubuje vysoko nadštandardné me, iná situácia nastane v príoproti tým zahraničným rezervy v oblasti riadenia likvidity či
platy. Dotkne sa táto situácia vo pade podnikov, ktoré majú nízZvyšovanie miezd
finančného modelingu. Priblíživšeobecnosti stratégií finančného komaržové produkty, prípadne
sa stratégie
li sme sa v tomto smere Západu?
riadenia podnikov na Slovensku? služby.
Slovenská asociácia podnikoOsobne sa domnievam, že táto sifinančného
vých finančníkov venuje tomutuácia sa výrazne nedotkne straté- Spoločnosti sa často sťažujú na
riadenia podnikov
to problému dlhodobo veľkú pogie finančného riadenia podnikov absenciu dlhodobej koncepcie
zornosť. Tému riadenia likvidity
v tom zmysle, že by nemali z čo- vlády v oblasti daní a odvodov.
výrazne nedotkne.
ho vyplácať mzdy. Na jednej strane Čo by mala podľa vás vláda uroa cash flow sme dokonca zaradili už niekoľkokrát aj do programu
je vysoko kvalifikovaná práca „dra- biť, aby uľahčila firmám finančhá“ všade. Na druhej strane prine- né riadenie a toky?
konferencie Finančné riadenie podnikov. Nehovorím teraz o veľkých
sie priemyselná revolúcia 4.0 v poV prvom rade permanentne primedzinárodných firmách, ktoré mi, obchodujú s krajinami s rôzny- merne krátkom čase najmä v tejto pomíname, že rozhodujúce daňomajú centralizované riadenie lik- mi menami a prípadne používajú oblasti pomerne významné zmeny vé zákony, ktoré sa týkajú dane
vidity a cash flow, a to aj s pomo- i rôzne produkty peňažného a fi- i v zamestnanosti firiem. Ak však fi- z príjmov či DPH, sa stávajú necou moderných softvérových ná- nančného trhu. Mohutnosť systému nančné riadenie chápeme komplex- zrozumiteľné aj pre špecialistov.
strojov. Keď sa však pozrieme na sa potom prejavuje aj v cene a po- ne, tak podniky musia zmeniť stra- Rôzne obmedzenia, výnimky či
stredné a malé spoločnosti so slo- merne zložitej implementácii, čo tégiu financovania svojich podnika- mnohokrát aj reťazené odvolávky
venským kapitálom, tam sme pod- je následne brzdou ich využívania. teľských aktivít podľa strategických na iné časti textov zneprehľadňuľa môjho názoru nepokročili vo vy- Väčšina takýchto podnikov využíva investícií tak, aby boli pripravené na jú a prekrývajú základnú logicužívaní týchto moderných softvé- rôzne vlastné systémy založené na nové technológie, ktoré priemyselná kú stavbu týchto zákonov. Vysorových nástrojov.
ká frekvencia zmien vyvoláva poexcelovských riešeniach, v tých lep- revolúcia 4.0 prinesie.
ších prípadoch sa využívajú kontintrebu opakovaných softvérových
genčné tabuľky. To isté podľa môj- Môžu zvýšené náklady na mzdy úprav, čo vedie k zvyšovaniu adPrečo je to tak?
Jeden z dôvodov môže byť aj ten, ho názoru platí i pre oblasť finanč- pribrzdiť rozvoj nových projektov ministratívnej náročnosti a znižovaniu právnej istoty vzhľadom na
že ponúkané nástroje sú pomerne ného modelovania ako nástroja na a investícií firiem?
mohutné. Predpokladajú, že spoloč- rozhodovanie o budúcom smerovaČo sa týka podnikov, ktoré ne- nejednoznačnosť výkladu ustanonosti sa financujú viacerými banka- ní firmy.
majú núdzu o odbyt a ich pro- vení zákona.

Ako by ste si predstavovali riešenie tohto stavu?
Navrhujeme preto spracovať nové
znenie týchto zákonov, minimalizovať frekvenciu ich zmien a opatrenia
súvisiace s elimináciou daňových
únikov riešiť využitím existujúcich
nástrojov na boj proti kriminalite. Ďalej by bolo vhodné znížiť dobu odpisovania najmä na budovy,
čo by umožnilo rýchlejší návrat kapitálu a nahradenie nedostatku dlhodobých zdrojov financovania investícií. Pomohlo by tiež zrušiť porovnávanie odpisov s príjmami, čo
prináša neprimeranú administratívnu náročnosť a neprehľadnosť nielen z pohľadu daňových subjektov,
ale i správcov dane. Taktiež zavedenie transferového oceňovania do
vnútroštátnych obchodných trans
akcií prinieslo pre podniky zvýšenú administratívnu záťaž a neistotu do budúcnosti ohľadne daňových
kontrol.
Ktoré ďalšie opatrenia navrhujete
presadiť?
Podľa nášho názoru je potrebné zaviesť do daňového systému
aj opatrenia zamerané na strategický ekonomický rozvoj Slovenska
v kontexte jeho medzinárodného
vývoja tak v rámci Európskej únie,
ako i sveta. Tieto opatrenia by mali prispieť k ekonomickému rastu
Slovenska i k zatraktívneniu podnikateľského prostredia v našej krajine. Ide o podporu vedy, výskumu,
vzdelávania aj strategického rozvoja
Slovenska prostredníctvom superodpočtu pre aktivity firiem typu zdieľaných servisných centier. Tie vedú
k vytvoreniu nehmotných aktív, ktoré zostanú na Slovensku. Budú tak
poskytované služby s vyššou pridanou hodnotou. Správne by tiež bolo pridať k superodpočtu ďalšie percentá pre firmy, ktoré vytvárajú systematizované programy duálneho
vzdelávania a investujú do výchovy
aj vzdelania ľudí, ktorí sú v národnom hospodárstve potrební. Podporu by si zaslúžili aj vývojové a výskumné aktivity, ktoré vedú k vytvoreniu patentov, prípadne iných
nehmotných aktív. Niektoré z týchto opatrení sa už do legislatívy aj dostávajú.
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