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Firemná správa od Opten
Vzorka s.r.o.
Adresa sídla: Slovensko 94043, Nové Zámky, Komárňanská cesta 25
Daňové číslo: 00112322
Hlavná činnosť: 0111 - Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Obrat (2019): 4 182 991 EUR
Dátum správy: 2021-04-30

Rizikové zaradenie
Pomocou profesionálnych metód, s využitím ročne sa meniacich finančných údajov, vypočítame pravdepodobnosť, či daná
spoločnosť do jedného roka vstúpi do konkurzného konania. Spoločnosti zaraďujeme do 3 rizikových kategórií (A,B,C), ďalej
uvádzame tendenciu hodnoty rizika (+, 0, -) a klasifikáciu spoločnosti podľa kategórie obratu (small, medium, large).

A0
Medium

A: Minimálne riziko znamená, že pravdepodobnosť úpadku danej spoločnosti je veľmi malá.
0: Znamená to, že vypočítaná hodnota rizika nevykazuje významný posun v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Medium: Ukazuje, že podnik je z hľadiska obratu významný.

Obchodný úverový limit
Suma, ktorá sa tu navrhuje, kvantifikuje možný nezabezpečený záväzok posudzovanej spoločnosti, pričom sa zohľadňujú finančné
ukazovatele spoločnosti a špecifiká financovania daného odvetvia.

397 400 EUR
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Obrat a Zisk pred zdanením

Obrat (EUR)

Zisk pred zdanením (EUR)

Vlastné imanie a Základné imanie

Vlastné imanie (EUR)

Základné imanie (EUR)
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Finančné údaje
Vykazované obdobie
Hodnoty: 1 EUR

2017

2018

2019

Dlhodobý majetok

2 477 541

2 638 927

3 219 913

Obežný majetok

5 731 772

5 990 838

4 965 244

Zásoby

1 582 812

1 054 426

1 504 007

Pohľadávky

3 820 012

4 936 266

3 250 324

328 948

146

210 913

30 100

40 393

29 869

Záväzky

273 351

875 570

100 846

Pasívne časové rozlíšenie

143 258

112 685

82 119

59 101

19 931

20 150

Vlastné imanie

7 822 804

7 681 903

8 032 061

Základné imanie

1 663 264

1 663 264

1 663 264

Obrat

4 028 047

3 950 652

4 182 991

Celkové príjmy

4 103 184

4 026 986

4 238 675

Celkové náklady, výdavky

3 838 891

4 022 919

3 955 406

Zisk pred zdanením

262 179

587

275 846

Vykázaný čistý zisk

200 250

-140 899

350 158

Finančné prostriedky
Aktívne časové rozlíšenie

Účelová rezerva

Údaje o počte zamestnancov

N/A
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Finančné ukazovatele
Zisk v pomere k tržbám
Zisk po zdanení / Obrat
Vykazuje pomer nákladov/cien danej činnosti, t.j. aký zisk dokáže spoločnosť vyprodukovať z jedného forintu. Čím vyššia je hodnota
ukazovateľa, tým lepšie je hodnotenie spoločnosti (5-10% sa už považuje za dobrý výsledok, je to však značne závislé od činnosti a
odvetvia).

Fókusová firma (údaje fókusovej firmy sú lepšie ako medián odvetvia a národný medián)
Fókusová firma (údaje fókusovej firmy sú horšie ako medián odvetvia a národný medián)
Medián odvetvia
Národný medián
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Zadlženosť
(Záväzky-Účelová rezerva) / Aktíva spolu
Ukazuje, aké percento aktív spoločnosti je financované z externých zdrojov. Čím nižšia je hodnota ukazovateľa, tým lepšie je
hodnotenie spoločnosti. Hodnota nad 65-70% už odráža nadmerné zadlženie, hodnota pod 30-40% sa považuje za dobrú.

Fókusová firma (údaje fókusovej firmy sú lepšie ako medián odvetvia a národný medián)
Medián odvetvia
Národný medián
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Návratnosť
Zisk pred zdanením / Vlastné imanie
Ukazuje výnos, ktorý môže podnik dosiahnuť pomocou jednotky vlastného imania. Čím vyššia je hodnota ukazovateľa, tým lepšie sa
posudzuje spoločnosť.

Fókusová firma (údaje fókusovej firmy sú horšie ako medián odvetvia a národný medián)
Medián odvetvia
Národný medián
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Likvidita
Obežný majetok / (Záväzky-Účelová rezerva)
Tento ukazovateľ naznačuje, že veritelia s akou spoľahlivosťou môžu očakávať vymáhanie svojich pohľadávok. Čím vyššia je hodnota
tohto ukazovateľa, tým vyššia je pravdepodobnosť, že spoločnosť splní svoje platobné záväzky (1,3-1,5 je pre banky prijateľná
hodnota).

Fókusová firma (údaje fókusovej firmy sú lepšie ako medián odvetvia a národný medián)
Medián odvetvia
Národný medián

Kalkulačka trhového podielu
Ukazuje pomer trhového podielu posudzovanej spoločnosti na základe jej hlavnej činnosti, v členení podľa sektorov, podsektorov a
odvetví v národnom meradle.

Trhový podiel v celej krajine (%)
Odvetvie

2017 2018 2019

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

0,24

0,22

0,25

011 Pestovanie netrvácnych plodín

0,89

0,8

0,9

0111 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien

1,04

0,96

1,02

Informovanie
Informácie obsiahnuté v správe, najmä hodnotenie rizika a odporúčanie komerčného úveru sú informačného charakteru a riziko
obchodného rozhodnutia prijatého na ich základe znáša vždy používateľ; spoločnosť OPTEN v plnej miere vylučuje z toho
vyplývajúce obchodné riziko.
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