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PRÍSPEVOK UKAZOVATEĽA EVA MOMENTUM 
K MERANIU FINANČNEJ VÝKONNOSTI PODNIKOV1

 Abstract: Stewart, G. B., a principal creator of the EVA (economic value added) 
framework for performance measurement and business valuation has introduced a 
new performance metric that represents a true innovation in fi nancial management 
and analysis and takes EVA a step further. The metric is called EVA Momentum and 
it is the ratio of the change in a company’s economic profi t in one period to its sales 
in the prior period. Yet, this simple concept is remarkably powerful. For one thing, it 
is the only fi nancial ratio for which a higher value is always better than a lower one. 
That cannot be said about any other performance ratios, including return on assets, 
return on equity, or even earnings per share. The focus of the paper is on introducing 
this new fi nancial metric and describing its main attributes and decontraction. The 
aim of the authors is also the practical application of EVA Momentum in the process 
of fi nancial performance measurement of a selected company.
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decontraction of EVA Momentum, EVA margin, profi table growth, market implied 
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Úvod

 Posledných päťdesiat až šesťdesiat rokov prinieslo v oblasti merania fi nančnej 
výkonnosti podnikov pestrú paletu ukazovateľov, ktoré sa vo všeobecnosti členia
na klasické a moderné. Klasické (tradičné) ukazovatele vychádzajú hlavne 
z účtovného zisku a z jeho maximalizácie a z rôznych pomerových ukazovateľov 
konštruovaných na báze účtovného zisku. Na druhej strane, moderné prístupy 
sa opierajú o kategóriu ekonomického zisku. Z nich z pohľadu praxe sa najviac 
presadila metóda ekonomickej pridanej hodnoty (Economic Value Added, EVA) 
od spoločnosti Stern Stewart & Co. G. B. Stewart, jeden z tvorcov konceptu EVA, 

1 Príspevok/výstup vznikol v rámci riešeného projektu OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska eko-
nomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné
aktivity na Slovensku. Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ. Tento príspevok je výstupom projektu
VEGA 300 - Predikčné modely fi nančných kríz.


