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Nemci utužujú nadvládu, domáce siete pália kapitál. 
Slovenskí maloobchodníci zverejňujú finančné výsledky v 1. polroku. No tri najväčšie reťazce, ktorým 
účtovné obdobia končia 28. februára, to obvykle stíhajú na prelome augusta a septembra. Preto FinStat 
prináša práve teraz stručnú analýzu, ako sa darilo najväčším maloobchodným reťazcom, ktorým na 
pultoch prevláda potravinársky sortiment. 

 

FinStat vybral do analýzy osem maloobchodných reťazcov, ktorých individuálny obrat v roku 2018 
prevýšil 100 miliónov eur. Ich tržby za predaj tovaru, výrobkov a služieb dosiahli vlani takmer šesť 
miliárd eur. Medziročne stúpli o 3,7%, čo je skoro polovičné tempo oproti predchádzajúcemu roku. 

V roku 2017 však celkovú dynamiku mierne vylepšila skutočnosť, že v tržbách Terno real estate, s.r.o. 
(ďalej len „Terno“) za rok 2016 sú maloobchodné tržby iba za 2. polrok. Spoločnosť totiž k 1.7.2016 
prevzala predajne Terno, Hypernova a Moja Samoška od predchádzajúcich prevádzkovateľov, ktorí 
zbankrotovali a o hospodárení neinformovali. Graf 1 zobrazuje objem celkových tržieb v jednotlivých 
maloobchodných sieťach v rokoch 2017 a 2018. 

Pridaná hodnota maloobchodníkom vlani stúpla o 6,1% a presiahla miliardu eur. Jej rozhodujúcu časť 
tvorí obchodná marža, ktorá predstavuje rozdiel medzi tržbami za tovar a nákladmi na jeho obstaranie. 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o čosi pomalšie, keď stúpla o 5,8% nad 1,5 miliardy 
eur. Obchodnú maržu v jednotlivých reťazcoch popisuje graf 3, ich podiely na úhrnnej obchodnej marži 
v roku 2018 zobrazuje graf 2. 
 

      

No obchodnú maržu možno vyjadriť aj v percentách, ako jej podiel na tržbách za tovar. Takto rátaná 
priemerná miera obchodnej marže sa v analyzovanej skupine ôsmich obchodných reťazcov vlani ďalej 
zvýšila o pol percentného bodu na 25,8%. To znamená, že z každého utŕženého eura za predaj tovaru 
zostalo reťazcom po zaplatení nákladov na jeho obstaranie bezmála 26 centov. 

Štyria hráči si udržiavajú maržu okolo 27%. Domáci reťazec Milk-Agro, ktorý predáva hlavne vlastné 
produkty pod značkou Sabi, dokonca atakoval 30%-nú hranicu. Tesco sa však ledva dostalo nad 25%. 
A skupina Coop Jednota, ktorú tvorí 26 samostatných spotrebných družstiev, neprekročila v priemere 
23% (interval je 21,4% až 24,8%). Terno sa za dva uplynulé roky vyštveralo spod 14% na stále hlboko 
podpriemerných 21,2% (graf 4). 
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Schwarz na Slovensku ryžuje 

Najväčší maloobchodník v SR je Dieter Schwarz. Jeden z najbohatších nemeckých biznismenov, ktorý 
ovláda predajné siete firiem Lidl Slovenská republika, v.o.s. (ďalej len „Lidl“) a Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s. (ďalej len „Kaufland“). Schwarzove reťazce v účtovnom roku 2018, ktorý sa skončil 
k 28.2.2019, dosiahli tržby dovedna za vyše 2,3 miliardy eur, z toho 640 miliónov eur bola obchodná 
marža. Britské Tesco má oba parametre skoro polovičné. 

Spoločný čistý profit Schwarzových reťazcov prevýšil vlani 160 miliónov eur. Už druhý rok po sebe. 
To je vyše trojnásobok zisku, ktorý v roku 2018 vytvorila zvyšná šestka retailových hráčov dohromady 
(graf 5). Úspech sa prejavil aj na ich dividendách. Schwarz si vlani z Kauflandu vybral sto miliónov eur 
(polovicu vo forme zníženia základného imania) a z Lidlu 170 miliónov eur (tretinu cez zníženie 
základného imania). Peniaze na to dodali banky. Tesco vyplatilo dividendy za 155 miliónov eur. 

           

Ďalší rekord pre Lidl... 

Lidl, ziskovejší z nemeckej dvojice, má za sebou najúspešnejší rok v doterajšej histórii na tunajšom 
trhu. Dosiahol historicky najvyšší obrat, pridanú hodnotu aj čistý zisk (112,1 mil. EUR). A ten by bol 
ešte o pár miliónov eur lepší, nebyť strát z derivátových obchodov a vyšších finančných nákladov. 

Každé euro v aktívach vynieslo Lidlu 16,4 centa. Čistá rentabilita aktív druhého Kauflandu bola vlani 
polovičná (graf 6). Nedostižný je Lidl aj v rentabilite tržieb (graf 7), keďže z každého utŕženého eura 
premieňa na čistý profit viac ako deväť centov. Druhý Kaufland menej ako päť. 

Rekordnú ziskovosť vykázal Lidl napriek tomu, že pokračoval vo výraznom nábore zamestnancov. Ich 
priemerný počet mu stúpol predvlani o desatinu, a vlani o viac ako osem percent. Rýchlejší nárast 
zamestnanosti zaznamenala už iba domáca sieť potravín Kačka (bývalá CBA Slovakia). Výrazný pokles 
počtu zamestnancov vykázalo Terno. Ale hlavne Tesco, ktorému priemerný počet pracovníkov padol 
vlani o viac ako 1 200 ľudí (graf 8). 

   

...ale aj pre Kaufland 

Osobné náklady na zamestnanca stúpli vlani všetkým reťazcom. No Lidlu a Kauflandu, na rozdiel od 
roku 2017, rástli tentoraz najpomalšie (graf 9). Napriek tomu majú oba Schwarzove reťazce naďalej 
najdrahšiu pracovnú silu na trhu. Jej priemerná ročná cena sa pohybuje okolo 18-tisíc eur. Najslabšie 
ľudí platí Kačka (ani nie 12-tisíc eur), hoci vlani jej priemerné osobné náklady podrástli po Tescu 
najdynamickejšie. 
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Napriek najvyšším mzdám v maloobchode dokázali pracovníci Lidlu a Kauflandu vygenerovať svojim 
zamestnávateľom aj silné zisky (graf 10). Kým Kauflandu zarobil každý pracovník takmer osemtisíc 
eur a Tescu necelých šesťtisíc eur, Lidlu už roky vyrába každý zamestnanec čistý zisk presahujúci 20-
tisíc eur (vlani to bolo vyše 23-tisíc eur). U ostatných reťazcov sú to stovky eur ročne, respektíve straty 
aj v tisíckach eur. 

Podobne ako sesterský Lidl si aj Kaufland vlani zaknihoval najlepší rok v doterajšej histórii. Vytvoril 
najvyššie tržby i pridanú hodnotu. Za predvlaňajším čistým profitom zaostal len o pár stoviek tisíc eur. 
Môže za to hlavne výrazný nárast mánk a škôd z 3,8 mil. nad 5,5 mil. EUR (najviac na trhu), ako aj 
prírastok ostatných finančných nákladov. No i tak jeho čistý zisk dosiahol bezmála 49 mil. EUR, čo je 
podobný výsledok po zdanení, ako si zaknihovalo tržbami najsilnejšie Tesco. 

 

Zostavte si vlastné rebríčky na FinStat.sk 

 

Tesco žongluje s opravnými položkami 

Po tom, ako Tesco predvlani strojnásobilo čistý profit na takmer 94 miliónov eur, vlani jeho čistý zisk 
nedosiahol ani 50 miliónov eur. Za tieto zmeny však môžu hlavne účtovné korekcie. Kým v roku 2017 
Tesco rozpustilo opravné položky k dlhodobému majetku za bezmála 41 miliónov eur, vlani sa už 
manažment na budúci vývoj biznisu tak optimisticky nepozeral. Preto opravné položky dotváral. Spolu 
za takmer 40 miliónov eur. 

Bez tohto účtovného žonglovania by sa prevádzkový profit Tesca v ostatných dvoch rokoch pohyboval 
okolo 77 miliónov eur. A v skutočnosti zvýšenie finálneho výsledku by odhalil zisk z finančnej činnosti, 
ktorý bol vlani sedemkrát vyšší ako v predchádzajúcom roku. Môžu za to výnosy z predaja podielov 
v dcérskych spoločnostiach (najmä vo firme Obchodný dom Bratislava, s.r.o.), ktoré vlani dosiahli 31 
miliónov eur. 

Nemecký kapitál kontroluje aj maloobchodnú sieť spoločnosti Billa, s.r.o. (ďalej len „Billa“). Tá však za 
Lidlom i Kauflandom výrazne zaostáva nielen celkovými tržbami a čistým ziskom, ale aj v pomerových 
ukazovateľoch, ako je čistý zisk na zamestnanca alebo rentabilita aktív či tržieb. Po predvlaňajšom 
rekorde jej čistý zisk vlani klesol, hlavne pre nárast osobných nákladov (graf 11) a zníženie hodnoty 
prevádzkových budov. 

             

Nie je Jednota ako Jednota 

Najväčší zamestnávateľ v slovenskom maloobchode sú podľa celkového počtu pracovníkov i objemu 
osobných nákladov spotrebné družstvá Coop Jednota. Prácu dávajú 13 tisíckam pracovníkov. To je len 
o dve tisícky menej ľudí, ako zamestnávajú tri nemecké siete dohromady. Pracovná sila v sieti Coop 
Jednota je však v priemere oveľa lacnejšia ako v zahraničných reťazcoch, keďže sa zameriava hlavne 
na menšie sídla, kde sú i nižšie mzdy. 

Medzi jednotlivými družstvami, ktoré si geograficky podelili slovenský trh a tvoria nákupnú alianciu 
26 samostatných subjektov, prevádzkujúcich spolu 2 125 predajní, sú však významné rozdiely. Kým 
priemerné osobné náklady vo vranovskej Jednote nedosahujú ani 11 tisíc eur, v trnavskej sa šplhajú 
k 17 tisíckam. Kým vo väčšine Jednôt sa čistý profit na zamestnanca pohybuje v malých stovkách, 
v žilinskej presiahol vlani 2 600 eur. A v predchádzajúcom roku prevýšil tri tisícky. 

https://finstat.sk/databaza-financnych-udajov
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Úhrnný čistý zisk všetkých družstiev Coop Jednota klesol vlani o 17% pod 8,7 milióna eur. Najmä pre 
nárast osobných nákladov a odpisov. Zníženie zisku zaznamenalo niekoľko členských družstiev, ale 
najhorší vývoj badať v trenčianskej Jednote, ktorá zdvojnásobila stratu na 1,7 mil. EUR. A to si výrazne 
pomohla ziskom z predaja majetku. Jedinej jej klesla obchodná marža. A ako jediná nedokáže vytvoriť 
pridanú hodnotu, ktorá by stačila na úhradu osobných nákladov. 

Spolu s dunajskostredskou Jednotou (tá si vlani skresala vlastné imanie o viac ako polovicu v dôsledku 
opráv, ktoré súvisia s transakciami z roku 2012) patria k najzadlženejším maloobchodníkom v sieti 
Coop Jednota. Financujúcich bankárov bude určite zaujímať, že podiel ich krátkodobých záväzkov po 
splatnosti sa blíži k 50%, čo je oveľa vyššie číslo, ako na konci uplynulého účtovného roka vykazovali 
čerstvo krachujúce Potraviny Kačka, s.r.o. (ďalej aj „Kačka“). 

           

Upaľovanie vlastného kapitálu 

Kačka je nový názov pre sieť 315 predajní, ktoré donedávna vystupovali pod značkou CBA Slovakia. 
Tú začiatkom vlaňajška prevzala skúsená stredoeurópska investičná skupina Enterprise Investors. Do 
jej kapitálu investovala 13,7 mil. EUR, zvýšila platy (hoci zamestnancov stále platí najslabšie v odvetví), 
výrazne zdvihla tržby i maržu. No osobné náklady Kačke spotrebovali celú pridanú hodnotu (graf 12). 
Celkovú stratu výrazne prehĺbili aj manká a škody (2,4 mil. EUR). 

Po roku sa Kačka opäť ocitla pred úpadkom. Pomer jej vlastného kapitálu k záväzkom bol koncom roka 
2018 len tesne nad osempercentným minimom (graf 13), pod ktorým sa podľa obchodného zákonníka 
nachádza spoločnosť v kríze. Podľa poznámok k účtovnej závierke za rok 2018 zahraničný investor, 
ktorý úspešne exitoval z maloobchodných akvizícií v Poľsku či v Rumunsku, musel slovenskej dcére vo 
februári 2019 prisľúbiť ďalšie kapitálové injekcie (3,9 mil. EUR). Zjavne to však nestačilo, keďže na 
konci augusta požiadal súdy o vyhlásenie konkurzu. 

Sieť predajní Kačka, prevádzkovaných hlavne v menších mestách a obciach, sa bude predávať v čase, 
keď sa v stratách utápa aj ďalší domáci hráč – sieť Terno. Tú ovláda investičný fond Sandberg bývalého 
investičného manažéra skupiny J&T Martina Fedora. Straty mu zo základného imania prevyšujúceho 
68 miliónov eur odčerpali už skoro polovicu. Ďalšie peniaze (13,5 mil. EUR) požičala reťazcu skupina 
J&T Finance Group. Napriek dostatku zdrojov však Ternu vlani klesli tržby, pridaná hodnota aj počet 
zamestnancov. 

Svetlým príkladom úspešného domáceho maloobchodníka je prešovský špecialista Milk-Agro, s.r.o., 
ktorý vyrába mliečne výrobky značky Sabi. V súčasnosti prevádzkuje 195 maloobchodných predajní 
a 31 predajní cash & carry. Vlani firma dosiahla tržby za predaj tovaru prevyšujúce 116,6 milióna eur, 
z toho vyše 94 miliónov eur pochádzalo z maloobchodu. 

Vyše sto miliónov eur utŕžila v maloobchode košická Labaš, s.r.o., prevádzkujúca supermarkety Fresh 
na východe Slovenska (hlavne v Košiciach). V jej tržbách však stále prevláda veľkoobchodná činnosť 
(142 mil. EUR). Aj preto sú jej obchodné marže polovičné oproti štandardným maloobchodníkom. Čo 
by ale niektorí z nich dali za jej každoročné viac ako trojmiliónové čisté zisky?! 
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