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Dobré časy v praxi: firmy
majú hlad po akvizíciách

ANKETA:
Čo je pre vás
najdôležitejšie pre
fungovanie biznisu
z hľadiska financií?

HN KONFERENCIE
Pri predaji či kupovaní
firiem pretečie približne
200 miliónov eur.
Ondrej Matej,

©hn

Olívia Lacenová

konateľ spoločnosti EPLFINANCE

olivia.lacenova@mafraslovakia.sk

Z hľadiska stability firmy je najdôležitejšie aspoň tri roky nezmeniť
čo len jediný predpis, jedinú vyhlášku a čo len jediný zákon týkajúci sa povinností spoločností.

Bratislava – Akvizície firiem, ich
fungovanie a na čo je potrebné
sa pri kúpe podniku zamerať. Aj
o tom bol 15. ročník konferencie
Finančné riadenie podnikov, ktorá sa včera konala v bratislavskom
hoteli Radisson Blue Carlton.
Jednou z tém bola aj digitalizácia údajov a jej dôležitosť v rámci
rozvoja fungovania firiem.

Firmy sa musia adaptovať
Ako ozrejmil Ján Tóth, viceguvernér Národnej banky Slovenska,
na Slovensku zo strany zákazníkov rastie záujem po službách,
čomu sa musia firmy prispôsobovať. Ekonomike sa celkovo
darí a mzdy rastú. Svedčí o tom
aj vyjadrenie Jaroslava Haba
z UniCredit Bank o tom, ročne
v Európe, vrátane Slovenska,
prebehne ročne okolo 1,5 tisíca
obchodov, keď jedna firma kúpi
druhú. „Je to asi 200 miliárd eur
ročne,“ dodal Habo. Banka poskytuje korporátne úvery pri akvizíciách firiem pravidelne. „Pri
ohodnocovaní firiem je dôležité
si uvedomiť, v akej fáze nákupu
či predaja sa spoločnosť nachádza
a podľa toho stanoviť hodnotu,“
ozrejmil Matúš Takáč z UniCredit
Bank. Jednou z dôležitých metód
stanovenia ceny je EBITDA. Je
potrebné, aby finančný tok v minulosti mal stabilnú bázu alebo
mierny rast, aby sa s rozumnou
pravdepodobnosťou dalo povedať,
že ho bude možné do určitej miery replikovať.
Firmy v súčasnosti trápi aj daňové nastavenie. Podľa Andreja
Révaya zo Slovenskej asociácie

Jaroslav Habo,
Na konferencii s názvom Finančné riadenie podnikov 2017 vystúpil aj šéf UniCredit Bank Jaroslav Habo (druhý zľava).
podnikových finančníkov je dôležité vytvorenie dlhodobej koncepcie stabilného a konkurencieschopného daňového režimu
pre úspešné Slovensko. O tejto
téme v rámci konferencie rozprávala Daniela Klučková, generálna
riaditeľka sekcie daňovej a colnej
rezortu financií. Otvorila aj tému
nastavenia zdaňovania digitálnych spoločností, daní z príjmu
či paušálnej dane. „Na Slovensku
sme mali paušálnu daň a v niektorých krajinách stále funguje, ale u nás nebola vyhovujúca,“ vysvetlila Klučková s tým,
že problematika férového nastavenia daní je veľmi komplikovaná a musí sa riadiť množstvom
nariadení.

Potreba digitalizácie
„Technologická činnosť sa rozvíja
najrýchlejšie. Preto sa dostáva do
popredia aj ochrana dát, keďže
kybernetické útoky sú na dennom
poriadku,“ ozrejmuje Révay. Prá-

Na Slovensku sme
mali paušálnu
daň a v niektorých
krajinách stále
funguje, ale u nás
nebola vyhovujúca
Daniela Klučková,
generálna riaditeľka sekcie
rezortu financií

ve z tohto dôvodu je dôležité, aby
sa firmy proti takýmto útokom
chránili. Jedným z nástrojov je aj
sociálne inžinierstvo, čiže testovanie zamestnancov a ich schopností. „Väčšina zamestnancov
kliká na podvodné maily, hoci je

jasné, že nejde o firemný e-mail
na základe rôznych znakov a tento podvod je ľahko odhaliteľný,“
upozorňuje Michal Brósa z firmy
PosAm. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sú kyberútoky veľakrát úspešné. Dôležité je preto
zamestnancov vzdelávať a robiť
potrebné opatrenia voči útokom.
Na druhej strane je digitalizácia potrebná a nevyhnutná pre
fungovanie firiem do budúcna.
Potrebným nástrojom na uľahčenie dennodennej agendy je napríklad aj umelá inteligencia, ktorá
dokáže uľahčiť administratívne
úkony. „Jej cieľom je odbúranie
zbytočných prác, aby zostávalo
viac času na to, čo umelá inteligencia ešte nevie robiť,“ skonštatoval Tomáš Barcaj z firmy MindIT. Využiť ju je možné napríklad
v účtovníctve. „Umelá inteligencia je schopná sa učiť, aby vytiahla a zadelila dáta podľa predchádzajúcich transakcií,“ spresnil
Adam Blažek z firmy Cognexa.
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Nové faktúry je však potrebné
zaúčtovať bez pomoci umelej inteligencie.

Existujú aj riziká
Pri riadení podnikov je dôležité
myslieť aj na riziká. Christopher
Stringham, špecialista predaja,
Risk Thomson Reuters upozorňuje, že ak na ne firmy nemyslia,
rýchlo môže dôjsť k bankrotu.
Dôležité je rozdeliť sily, aby boli
riziká, ktoré by jednotlivci neboli
schopní eliminovať, samy zvládnuteľnejšie. Existuje však množstvo nebezpečenstiev a regulačné
orgány sa snažia prijímať opatrenia. No firmám sa nedarí všetky
eliminovať a čelia pokutám či
možnému poškodeniu mena. Preto je dôležité ich poistenie. „Ak
riziko poznám a viem ho identifikovať, je dôležité k nemu zaujať
postoj a najjednoduchšie je, že sa
mu budem snažiť vyhnúť,“ dodal
Marek Švirloch z Union poisťovne.

riaditeľ pre firemných klientov
UniCredit Bank
Je to cashflow, z ktorého je úver
financovaný a aj budúci cashflow,
v ktorom sa musí vytvoriť budúca
hodnota podniku, ktorý investor
kupuje. Takže cashflow je materské mlieko firmy, ktoré musí vykŕmiť budúce investície.

Peter Lukáč,
člen predstavenstva finančnej
spoločnosti IAD Investments
Jediný faktor je tu výnos. Dôležité
je ukázať ľuďom, že tým, že nám
zverili peniaze a majú k nám dôveru, vieme ju potvrdiť len tým, že
im dáme výnosy.
(RED)
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