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POVZETEK
Diplomska naloga obravnava sestavo in analizo bilance stanja ter poslovnega izida
podjetja Roletarstvo Arnuš Ivan. Delo je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov. V
prvem, bolj teoretičnem delu naloge, so predstavljeni struktura in namen letnega
poročila, gospodarske kategorije v računovodstvu in več metod, ki jih lahko uporabljamo
za njihovo analiziranje, hkrati pa je izpostavljen tudi koncept vrednotenja in pomen
bonitete pri poslovanju podjetja. Drugi, bolj praktični del naloge, povzema predstavitev
obravnavane gospodarske druţbe ter prikaţe pomembnejše značilnosti dejavnosti
druţbe in njenega poslovanja. V nalogi je opravljena tudi analiza učinkovitosti in
uspešnosti poslovanja podjetja, pri čemer je predstavljenih več kazalcev, s katerimi so
še dodatno prikazani in ovrednoteni računovodski podatki. Rezultati primerjalne analize
poslovanja kaţejo, da je podjetje Roletarstvo Arnuš poslovalo relativno dobro v obdobju
2007-2008 glede na primerjavo s svojimi tremi najpomembnejšimi konkurenti, pri čemer
predstavlja potencialni problem podjetja obvladovanje stroškov. Zavedati pa se je
potrebno, da je analiza poslovanja podjetja za zadnji dve zaključeni poslovni leti lahko
precej pristranska, saj je bilo obdobje 2007 2008 znano po relativno zelo stabilnem
gospodarskem okolju in naraščajočem povpraševanju po izdelkih stavbnega pohištva.
Glede na dejavnost poslovanja podjetja je bila recesija v letu 2009 še posebej izrazita,
saj se je povpraševanje po izdelkih podjetja precej hitro in izrazito zmanjšalo, čemur se
je podjetje moralo prilagoditi z zniţevanjem stroškov, kar je vključevalo tudi zmanjšanje
števila zaposlenih.
Ključne besede: letno poročilo, poslovni izid, bilanca stanja, analiza poslovanja
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SUMMARY
The thesis is focused on the analysis of business results and financial statements of the
company Roletarstvo Arnuš Ivan. The thesis consists of two parts. The first, more
theoretical part, is based on the analysis of the business results and financial statement
categories of companies. Besides, methods for evaluating and rating of companies are
presented. In the second, more applicative part, the analysis is applied to the selected
company, where its main characteristics, market position and operating procedures are
presented. Moreover, the analysis of the company’s business results and its productive
and technical efficiency is researched together with several indicators in order to further
evaluate financial statement data. The results of the comparative analysis indicate that
the company Roletarstvo Arnuš Ivan operated relatively well in the period 2007 2008
when compared to its three most important competitors, although the only drawback of
the company are relatively higher level of operating costs. Nevertheless, the analysis of
financial statements for the selected years is potentially biased, as in those two years
business environment was relatively stable and the demand for its products was
increasing. However, it should be stressed that this year’s recession has taken its toll,
resulting in a sudden and sharp decreased demand and urging the company to
downsize its workforce in order to reduce its operating costs.
Key words: annual report, business result, financial statements, financial analysis
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Mala in srednje velika podjetja pomembno prispevajo k ekonomskemu razvoju tako v
Sloveniji kot tudi v EU. Zaradi sposobnosti hitrega reagiranja na nove poslovne
priloţnosti, prilagodljivosti in inovativnosti v nove produkte predstavljajo potencialno
najbolj dinamičen del gospodarstva. So glavni vir delovnih mest in motor gospodarske
rasti.
Vendar se kot vsi drugi poslovni subjekti tudi mala in srednja podjetja pri svojem
delovanju srečujejo z ovirami, kot so problemi pri pridobitvi finančnih sredstev,
administrativne ovire in pomanjkanje izobraţene delovne sile.
S podobno problematiko se sooča tudi podjetje Roletarstvo Arnuš Ivan s.p., ki se
ukvarja s proizvodnjo stavbnega pohištva. V diplomski nalogi se bom opredelila do
problematike poslovanja in razvoja omenjenega podjetja v času, ko se vsa podjetja
soočajo z gospodarsko krizo in recesijo. Prav tako pa bom njegovo poslovanje primerjala
s poslovanjem nekaterih konkurenčnih podjetij z območja SV Slovenije. Poskušala bom
ugotoviti, kako je gospodarska kriza vplivala na poslovanje podjetja in kaj lahko
pričakujemo v prihodnjem obdobju.
Finance so izrednega pomena za ustanovitev, delovanje ali likvidacijo podjetja. Da bi
podjetniki oziroma menedţerji laţje vodili podjetje, morajo le-ti dobro poznati prednosti
oziroma slabosti poslovanja. Za laţje presojanje ugodnosti ali morebitnih neugodnosti pri
uresničevanju poslovnih ciljev se podjetniki posluţujejo različnih informacij, ki izhajajo iz
računovodskih podatkov, s katerimi lahko izboljšujejo in ocenjujejo prihodnost poslovne
politike.
Spremenjene trţne razmere so zahtevale od podjetij, da poslovnih odločitev ne
prepuščajo naključju in intuiciji, ampak da le-te temeljijo na znanju in finančni analizi. S
finančno analizo poslovanja lahko podjetje dolgoročno načrtuje strategije, ki so potrebne
za obstoj ter rast in razvoj podjetja. Tako s finančno analizo podjetje obdela pretekle
podatke in informacije, da lahko izvede raziskavo stanja v nevtralnem obrazloţitvenem
smislu. S finančno analizo presojamo ekonomski poloţaj podjetja, to je njegovo
premoţenjsko in finančno stabilnost ter učinkovitost in uspešnost poslovanja.
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Cilj naloge je prikazati, kako izračuni na ustrezni podatkovni podlagi nudijo informacije,
ki omogočajo analizo uspešnosti poslovanja podjetja ter oceno njegovega finančnega
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poloţaja na trgu. V nalogi bom analizirala poslovanje podjetja v letu 2007 in ga
primerjala s stanjem v letu 2008. Podala bom tudi nekatere ţe znane ugotovitve za leto
2009.
Cilji diplomskega dela so naslednji:
predstaviti teoretična izhodišča analiziranja poslovanja podjetij;
predstaviti pomen finančne funkcije v podjetju;
predstaviti pomen bonitete podjetja;
predstaviti podjetje Roletarstvo Arnuš Ivan s.p.;
analizirati bilanco stanja v podjetju in jo primerjati z nekaterimi konkurenčnimi
podjetji;
opraviti analizo denarnih tokov podjetja;
opraviti analizo poslovanja podjetja s pomočjo kazalnikov.
Za dosego zastavljenih ciljev bo potrebno naslednje:
natančno proučiti strokovno literaturo z omenjenega področja;
prikazati analizo finančne funkcije v podjetju Roletarstvo Arnuš Ivan s.p.;
na podlagi te analize in izračunanih pokazateljev podati oceno poslovanja
podjetja.
Rezultat analize bo odvisen od razpoloţljivih kvalitetnih podatkov ter tudi pridobljenih
informacij, ki so na voljo. Izhodiščni podatki za diplomsko nalogo so računovodski izkazi
proučevanega podjetja. Analiza bo obsegala poslovanje v letih 2007 in 2008. Del
podatkov o poslovanju podjetja je moţno najti tudi na spletnem portalu Ajpes.
1.3 METODOLOGIJA
Diplomsko delo bo raziskovalnega in analitičnega značaja, saj bom primerjala poslovanje
podjetja v obdobju dveh let.
Predvidene in uporabljene metode:
deskriptivna metoda, ki daje prednost opisu dejstev, pojavov ali procesov;
kompilacijska metoda, ki pomeni razumno uporabo ter strnitev izsledkov in
spoznanj iz strokovne literature, raziskav, študij, seminarjev in konzultacij
specialistov na področju računovodstva in poslovanja podjetij;
metoda opazovanja;
metoda analize podatkov, objavljenih na Ajpesu in portalu I-bon;
empirična metoda, pri kateri obravnavana problematika izhaja tudi iz nekaterih
lastnih praktičnih izkušenj.
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2 ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA
V podjetjih in gospodarskih druţbah se stalno sprašujejo, kaj bi se dalo izboljšati v
poslovanju in tudi, kako to storiti, saj konkurenca neposredno odpira taka vprašanja.
Iskanje odgovorov je predmet znanstvene discipline, ki ji tradicionalno pravimo analiza
poslovanja (Pučko, 2004, str. 7). Analiza poslovanja je namreč proces sistematičnega
spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja in s tem priprava za odločanje v podjetju
o izboljšanju uspešnosti poslovanja s stališča uporabnika analize. Analizo poslovanja kot
sistematičen proces spoznavanja poslovanja podjetja sestavljajo predmet opazovanja ter
namen in cilj analize.
2.1 LETNA POROČILA KOT TEMELJ ZA ANALIZO PODJETJA
V SRS 30 (Slovenski računovodski standardi, 2006) je zapisano, da mora računovodsko
informiranje zagotavljati razumljive, bistvene in primerljive računovodske informacije.
Bistvenost informacij je odvisna od njihove vrste in pomembnosti za različne uporabnike.
Oblika iste informacije je torej lahko za različne uporabnike različna. Informacije so
zanesljive, če ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč ter objektivno
predstavljajo pojave. Biti morajo popolne in upoštevati morajo potrebo po previdnosti.
Podatki in s tem informacije so v letnih računovodskih izkazih bolj zanesljivi, če so ti
izkazi tudi revidirani. Računovodski izkazi, ki se sestavljajo za zunanje uporabnike
računovodskih informacij, so osnovni instrument za obveščanje zunanjega poslovnega
sveta in širše javnosti o finančni trdnosti, zanesljivosti, razvoju oziroma nazadovanju
vsakega podjetja. Še boljši pregled delovanja podjetja pa nam daje letno poročilo, ki
poleg računovodskih izkazov obsega tudi druge podatke in informacije, ki so podlaga za
poslovne odločitve.
Uporabnost računovodskih informacij je odvisna od učinkovitosti merjenja gospodarskih
dejavnosti podjetja in učinkovitosti prenosa teh informacij k uporabnikom. Razlikovati je
treba med podatki in informacijami. Podatki nakazujejo neko dejstvo, stanje, medtem ko
so informacije podlaga za odločanje. Računovodske informacije oziroma poročila so
različna glede na vrsto uporabnikov.
Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Izkazovati mora resničen in
pošten prikaz premoţenja ter obveznosti druţbe, njenega finančnega poloţaja in
poslovnega izida (prvi odstavek 57. člena Zakona o gospodarskih druţbah). Glede na
velikost in določbe ZGD je letno poročilo sestavljeno iz:
bilance stanja,
izkaza poslovnega izida,
prilog s pojasnili k izkazom,
izkaza finančnega izida in
poslovnega poročila.
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Računovodske izkaze z razkritji po ZGD in SRS imenujemo obvezni del letnega poročila,
ker se morajo v celoti ravnati po omenjenih predpisih. Vsebino poslovnega poročila v
nekaj alinejah predpisuje ZGD, poleg določenih sestavin pa vsebuje še vrsto drugih
prostovoljnih razkritij.
Neračunovodske informacije, ki so v poročilih, so v nedenarni merski enoti izraţene
informacije, npr. količine, število zaposlenih, kakovost, pritoţbe, napake, delovni čas,
število dobropisov in drugo (Turk, 2000, str. 345).
Druţbe morajo letna poročila skupaj z revizorskim poročilom predloţiti pooblaščeni
organizaciji (AJPES) za obdelovanje in objavljanje podatkov. Poleg javne objave letnih
poročil na spletnih straneh AJPES podjetja svoja letna poročila objavljajo še na svojih
spletnih straneh in tudi v obliki tiskane publikacije. Določene druţbe tiskajo letna
poročila za obveščanje poslovnih partnerjev in širše javnosti; zaradi barvnega tiska in
različnih fotografij so ta poročila praviloma bolj privlačna.
Letno poročilo mora ustrezati tudi naslednjim kakovostnim merilom, kot so:
pomembnost, zanesljivost, primerljivost, razumljivost, popolnost, objektivnost,
previdnost in pravičnost.
Letno poročilo je zelo pomemben vir informacij za delničarje in morebitne vlagatelje, za
dobavitelje, zaposlene, kupce, drţavo, posojilodajalce in ne nazadnje tudi za tekmece.
2.2 RAČUNOVODSKO OCENJEVANJE PODJETJA
Analiza poslovanja je ena izmed faz v procesu planiranja podjetja. Nanaša se na
ugotavljanje preteklih in sedanjih poslovnih dogodkov, ko analiziramo celotno poslovanje
podjetja in posamezne poslovne funkcije. Analizo poslovanja lahko opredelimo kot
proces sistematičnega spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja z določenim
ekonomsko-organizacijskim namenom (Pučko, 2004, str. 9).
Izrazno vrednost analize dobimo, ko podatke medsebojno primerjamo, zato analiziramo
preteklo in sedanje poslovanje podjetja. Z računovodskim analiziranjem presojamo
ugodnosti in moţnosti za izboljšanje ugotovljenega. Gre za proučevanje poslovnih
procesov in stanj z namenom spoznavanja razmerij med pojavi. Namen računovodskega
analiziranja je spoznati razloge, ki so privedli do obstoječega stanja, in obenem zbrati
potrebne informacije, da bi dosegli njegovo izboljšanje.
Iz standarda SRS 29 izhaja tudi, da je računovodsko analiziranje del celotnega
analiziranja podjetja. Posega na vsa področja, ki jih računovodstvo spremlja. Pri tem
velja poudariti, da finančno analiziranje zahteva le analiziranje nalog s finančnega
področja delovanja, medtem ko računovodsko analiziranje predstavlja širši pojem od
finančnega. Računovodsko analiziranje je hkrati tudi končna funkcija računovodstva, ki
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je mogoča le, če so kakovostno opravljene vse računovodske funkcije, kot so:
knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje in računovodsko nadziranje.
Po SRS 29.14 se v finančnem računovodstvu uresničene velikosti, ki jih vsebujejo
računovodski obračuni, presojajo glede na načrtovane velikosti iste vrste, ki jih
vsebujejo ustrezni računovodski predračuni, ali glede na uresničene velikosti iste vrste,
ki jih vsebujejo ustrezni računovodski obračuni za prejšnje obdobje. Predmet analiziranja
so zlasti razlike pri stroških, odhodkih in prihodkih, ki vplivajo na poslovni izid v
obračunskem obdobju.
2.3 ANALIZIRANJE POSLOVNEGA IZIDA
Slovenski računovodski standardi izhajajo iz temeljne zamisli, da bi bili računovodski
izkazi verodostojen prikaz poslovanja podjetja v obračunskem obdobju ter stanja
sredstev in njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja. Njihov glavni namen je
zagotoviti realnost tistih ekonomskih kategorij, ki zanimajo zunanje uporabnike
računovodskih informacij. Takšna ekonomska kategorija je tudi poslovni izid.
Poslovni izid je lahko pozitiven ali negativen. Pozitiven poslovni izid je dobiček, ki
predstavlja razliko med vsemi prihodki in odhodki obračunskega obdobja, pri čemer so
prihodki večji od odhodkov. Negativen poslovni izid je izguba, ki se pojavi takrat, ko so
vsi odhodki večji od celotnega prihodka (Turk, 2000, str. 194).
Na velikost poslovnega izida lahko vpliva tudi pravilno ali nepravilno evidentiranje
poslovnih procesov in stanj. Z odkrivanjem nepravilnosti se ukvarja računovodsko
nadziranje. Za poslovni izid je pomembna tudi v podjetju veljavna računovodska politika.
Računovodski strokovnjaki uveljavljajo računovodsko politiko v skladu s splošno
poslovno politiko vodstva podjetja. Zato navadno raje izberejo najniţjo še sprejemljivo
raven izkazovanja ekonomskih kategorij, ki je še skladna s Slovenskimi računovodskimi
standardi in ustreza vodstvu podjetja, kot pa tako, ki je v danih razmerah najbolj
objektivna in poštena. Na pošteno izkazovanje poslovnega izida vplivajo tudi namerno
vpeljani dejavniki, ki jih uveljavlja kreativno računovodstvo. Kreativno oziroma
ustvarjalno računovodstvo ni le spremljevalec in prikazovalec poslovanja, temveč s
svojimi rešitvami izboljšuje poslovne odločitve ter s tem poslovne izide in poslovna
stanja (Turk, 2000, str. 794).
Slovenski računovodski standardi predpisujejo obvezna razkritja posameznih
ekonomskih kategorij v računovodskih izkazih zaradi laţjega odkrivanja, koliko je
poslovni izid posledica kreativnega računovodstva in koliko resničnih poslovnih dogajanj.
Standard 29, ki govori o računovodskem proučevanju ali analiziranju, se uporablja pri
analiziranju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot
podlage za odločanje. Računovodsko proučevanje poteka v dveh smereh. Prva

5

pojasnjuje, zakaj je bilo uresničevanje poslovnega izida v proučevanem poslovnem letu
drugačno od tistega, ki je bilo upoštevano kot sodilo. Drugo pa pojasnjuje vrsto
kazalnikov kot razmerij med gospodarskimi kategorijami v istem podjetju in na tej
podlagi oblikuje sodbo (Turk et al., 2004, str. 627).
Standard 29 v 15. členu določa, da se razčlenjujejo odmiki uresničenih stroškov v
obračunskem obdobju od standardnih stroškov uresničenega obsega dejavnosti v istem
obračunskem obdobju. Sodila se vedno nanašajo na uresničen obseg delovanja in so
tudi izkazana na ustreznih kontih. Predmet razčlenjevanja pa niso več razlike odhodkov
in prihodkov nekaterih vrst, ki vplivajo na poslovni izid v obdobju.
Vsi poslovni izidi, ne glede na raven njihovega ugotavljanja, so odvisni od stroškov ali
prihodkov ali od obojih. Pri analizi poslovnega izida zato upoštevamo zlasti dve
ekonomski kategoriji. Analizo poslovnega izida naredimo tako, da najprej ugotovimo, ali
je bil doseţen tak poslovni izid, kot bi lahko bil v danih okoliščinah, nato pa ugotavljamo
še vzroke za takšno stanje. Za analizo poslovnega izida se uporabljata dva načina
(Kavčič, 2002, str. 60):
odmiki,
relativna števila (indeksi, stopnja udeleţbe, kazalniki).
Odmiki so namenjeni predvsem proučevanju uresničenih rezultatov v podjetju in so
zadostna podlaga za sprejemanje pomembnih odločitev. Odgovornim le nakazujejo, kje
morajo iskati vzroke za to, da doseţki niso bili takšni, kot so bili načrtovani. Kot odmik
razumemo tudi vsako razliko med primerjano in primerjalno ekonomsko kategorijo.
Primerjalna ekonomska kategorija je lahko predračun, preteklo obračunsko obdobje ali
drugo podjetje. Odmiki so lahko večji ali manjši tudi glede na to, koliko so bili cilji
postavljeni realno. Podjetje mora namreč pri postavljanju svojih ciljev upoštevati lastne
razmere in cilje postaviti tako, da jih lahko realno doseţe. Osnovni odmik z
gospodarskega vidika je odmik pri poslovnem izidu (Kavčič, 2002, str. 161). Kadar
ţelimo sprejeti odločitev s pomočjo ugotovljenega odmika, moramo poiskati tudi vzroke
za njegov nastanek. Zaradi tega celoten odmik razstavimo na delne odmike. Celoten
odmik pri dobičku razstavimo na:
odmik pri stroških in
odmik pri prihodkih.
V praksi se kaţe, da ima način izračunavanja odmikov svoje pomanjkljivosti. Prva je ta,
da je analizo brez uporabe računalnika skoraj nemogoče opraviti, druga se kaţe v
dostopnosti podatkov. Podatki morda niso na voljo ali so v neustrezni obliki. Kot problem
se izkaţe tudi realnost podatkov, saj s planiranjem načrtujemo prihodnost, ki je v neki
meri nepredvidljiva in tvegana (Turk et al., 2003, str. 236). Velikokrat potrebni podatki
niso v takšni obliki, da bi bili primerni za analizo.
Relativna števila so količniki med primerjalnimi podatki. Razlikujemo tri vrste
relativnih števil, in sicer (Pfajfar in Arh 2004, str. 33):
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strukture ali razčlenitvena števila, pri katerih v primerjavo vključimo podatke za
del populacije in podatek za populacijo kot celoto;
statistične koeficiente ali gostoto, pri kateri v primerjavo vključimo raznovrstne
podatke, ki so v medsebojni vsebinski povezavi ter
indekse, pri katerih so v primerjavo vključeni istovrstni, predhodno prirejeni
podatki.
Za analizo poslovnega izida se največkrat uporabljajo strukture in indeksi. Slovenski
računovodski standardi imenujejo strukture stopnjo udeleţbe in jo opredeljujejo kot
razmerje med istovrstnima velikostma, od katerih se prva nanaša na del in druga na
celoto istega pojava. Stopnjo udeleţbe sestavnega dela v celotni velikosti dobimo tako,
da podatek za sestavni del delimo s podatkom za celoto. Dobljeni količnik pomnoţimo s
100, dobljeni rezultat nam pove deleţ (odstotek) udeleţbe sestavnega dela v celotni
velikosti (Turk, 2000, str. 287).
Indeksi predstavljajo količnike med podatki, ki so lahko bodisi osnovni podatki o
proučevanem pojavu bodisi relativna števila. Tako je mogoče indekse izračunati tudi iz
strukturnih števil in koeficientov. Indeksi so neimenovana števila, saj primerjamo
istovrstna podatka z istimi merskimi enotami (Pfajfar in Arh, 2004, str. 61). Ločimo med
stvarnimi in časovnimi vrstami indeksov. O časovnem indeksu govorimo, ko se
primerjana podatka časovno razlikujeta, o stvarnem pa takrat, ko se primerjana podatka
razlikujeta v kakem stvarnem znaku.
2.4 ANALIZA BILANCE STANJA
Obvezna razkritja po SRS so postavke v bilanci stanja, ki jih določa SRS 24. Standardi
predpisujejo razkritja za vse pomembne zadeve in določajo, da naravo in stopnjo
pomembnosti opredeli podjetje v svojih aktih, npr. v Pravilniku o računovodstvu ali s
kakšnim drugim notranjim predpisom, ki ureja računovodenje v podjetju. Če podjetje ne
določi, katera razkritja so pomembna, mora v letno poročilo vključiti vsa razkritja, ki jih
navajajo SRS.
Bilanca stanja je osnovni računovodski izkaz, v katerem je pošteno prikazano stanje
sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta ali medletnih obdobij,
za katera se sestavlja. Obliko izkaza stanja predpisuje ZGD, podrobnejša pravila izdelave
bilance stanja in razkritja pa so določena v SRS 24.
Podjetja potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti sredstva, ki predstavljajo
premoţenje podjetja v obliki stvari, pravic, terjatev in denarja. Vrednost in sestava
sredstev sta odvisni od vrste in obsega dejavnosti podjetja ter od njegove poslovne
politike. Glede na hitrost preoblikovanja delimo sredstva na osnovna, za katera velja, da
se obrnejo v obdobju, daljšem od enega leta, na obratna sredstva, za katera je značilno,
da se v enem letu obrnejo več kot enkrat, ter na finančne naloţbe, ki so dolgoročne ali
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kratkoročne in so po pretvorbi v denarno obliko prve bolj sorodne osnovnim, druge pa
obratnim sredstvom. Sredstva lahko razvrstimo tudi na stalna in gibljiva (SRS 2006, str.
67).
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov
sredstev v določenem trenutku. Gre za izkaz premoţenjskega in finančnega stanja
poslovnega sistema, ki ima dve med seboj uravnoteţeni kazalki. Bilanca stanja vsebuje
informacije o investiranju in financiranju. Sestavi se za splošne ali posebne namene za
potrebe zunanjega, lahko pa tudi notranjega računovodskega poročila. Od vrste in
narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenjenost postavk v njem (Melavc, 2003, str.
106). Bilance stanja lahko razvrstimo po različnih sodilih, in sicer (Milost, 1997, str. 72):
glede na čas, v katerem jih sestavljamo, so bilance stanja lahko predračunske in
obračunske;
glede na uporabnike informacij so lahko bilance stanja notranje in zunanje;
notranje so namenjene zadovoljevanju potreb notranjih uporabnikov, zunanje pa
zunanjim uporabnikom;
glede na namen so bilance stanja redne in izredne; redne bilance stanja so
začetne in končne ter tiste, ki imajo točno določen datum; izredne pa se sestavijo
ob izrednih dogodkih, npr. ob ustanovitvi podjetja, zdruţitvi, likvidaciji in drugo.
Sredstva so statično opredeljena ekonomska kategorija, zaradi česar jih lahko
dojamemo le v določenem trenutku. Razlog za to je tudi v dejstvu, da sredstva vseskozi
spreminjajo svojo pojavno obliko (Milost, 1997, str. 71).
Obstajajo različne moţne razvrstitve sredstev. Najpomembnejša med njimi je temeljna
razvrstitev, po kateri le-ta sestavljajo osnovna sredstva, obratna sredstva in finančne
naloţbe. Sredstva je mogoče razvrstiti tudi še na stalna ali dolgoročna in gibljiva ali
kratkoročna. Med stalna ali dolgoročna sredstva prištevamo osnovna sredstva in
dolgoročne finančne naloţbe, med gibljiva ali kratkoročna sredstva pa prištevamo
obratna sredstva in kratkoročne finančne naloţbe (Milost, 1997, str. 72).
Osnovna sredstva so dolgoročno vezan del sredstev in s svojimi učinki določajo daljšo
dobo moţnosti za doseganje poslovne uspešnosti (Pučko, 2004, str. 54). Zato
spremljamo tudi obseg, strukturo in dinamiko osnovnih sredstev.
Gibljiva sredstva razumemo kot pravice, stvari in denar, ki se zaradi sodelovanja v
poslovnem procesu porabi, spremeni pojavno obliko in se v prvotno obliko vrne v
obdobju, ki je krajše od enega leta (Turk et al., 2004, str. 690).
Funkcija financiranja pomeni preskrbo finančnih sredstev, njihovo preoblikovanje in
vračanje ter preoblikovanje obveznosti do virov sredstev (Turk, 2003, str. 21). Finančna
funkcija torej skrbi, da ima podjetje v vsakem trenutku potrebna finančna sredstva za
poravnavo svojih zapadlih finančnih obveznosti. V okviru finančne funkcije imamo dve
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vrsti odločitev: investicijske in finančne. Prve se nanašajo na aktivno, druge pa na
pasivno stran bilance.
Viri sredstev nam povedo, od kod izhajajo finančna sredstva, ki so potrebna za
financiranje naloţb podjetja. Podjetje ima do virov obveznosti. Če je obveznost le v
dobrem gospodarjenju ne pa v vračanju sredstev, govorimo o stalnih ali trajnih virih. Če
je obveznost vračanja dolgoročna, kot na primer pri dolgoročnih posojilih, govorimo o
dolgoročnih obveznostih. Kratkoročna posojila, dolţne zneske dobaviteljem in druge
podobne obveznosti mora podjetje poravnati v dolgotrajnih rokih, praviloma prej kot v
enem letu (Pučko in Rozman, 2000, str. 76). Kapital podjetja sestavljajo zneski, ki so jih
vloţili lastniki, ter zneski, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem podjetja in pripadajo
lastnikom. Delimo ga na več delov: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz
dobička, preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let, čisti poslovni izid poslovnega leta in
prevrednoteni popravki kapitala (SRS, 2006, str. 169–170).
Učinkovitost in uspešnost lahko analiziramo na osnovi štirih načel (Milost, 1997, str.
216):
proizvodnost je tehnološka učinkovitost poslovanja, ki se ţe kaţe v količini
proizvedenih poslovnih učinkov ob določenem številu zaposlenih;
koeficient gospodarnosti nam kaţe razmerje med prihodki in odhodki; koeficient
gospodarnosti celotnega poslovnega sistema je rezultat seštevkov delnih
koeficientov gospodarnosti;
donosnost lahko pojasnjujemo z različnih vidikov – lastnike zanima koeficient, ki
pojasnjuje čisto donosnost kapitala, to je razmerje med čistim dobičkom in
kapitalom; ker poslovna sredstva niso financirana samo s kapitalom, moramo v
kazalnik zajeti še dolgove in obresti v zvezi z dolgovi;
plačilna sposobnost poslovnega sistema je njegova sposobnost, da lahko poravna
svoje zapadle obveznosti; za zagotavljanje plačilne sposobnosti je pomembno, da
poslovni sistem razpolaga s primerno sestavo sredstev in primerno hitrostjo
preoblikovanja iz ene oblike v drugo.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev so postavke bilance stanja, zato njihovo
analiziranje pomeni analiziranje bilance stanja. Za analiziranje sredstev in obveznosti do
virov sredstev uporabljamo naslednje kazalnike (Milost, 1997, str. 221):
kazalniki sestave sredstev nam povedo, kakšna je stopnja udeleţenosti osnovnih
in obratnih sredstev ter finančnih naloţb v sestavi sredstev;
kazalnik tehnične opremljenosti dela s sredstvi nam pove, s kolikšno vrednostjo
sredstev razpolaga vsak zaposleni;
kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev je razmerje med popravkom vrednosti
osnovnih sredstev in nabavno vrednostjo osnovnih sredstev;
kazalnik obračanja obratnih sredstev nam pove, v kolikšnem času se sredstva
preoblikujejo iz denarne v stvarno in ponovno v denarno obliko;
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kazalnik finančne neodvisnosti je kazalnik, pri katerem gre za stopnjo
udeleţenosti kapitala, dolgov in pasivnih časovnih razmerij v obveznostih do virov
sredstev;
kazalniki finančnega kritja sredstev nam kaţejo, kako so financirane posamezne
vrste sredstev;
kazalnik finančnega kritja obveznosti do virov sredstev obsega koeficient
neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti, koeficient pospešene obveznosti
in koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti.
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3 BONITETA PODJETJA
Pojmovanja bonitete podjetja so različna. V tradicionalno oţjem pojmovanju bonitete
gre za plačilno zanesljivost, za njegovo plačilno ali kreditno sposobnost in pri tem
upošteva le nekatere lastnosti podjetja (predvsem likvidnost, finančno varnost,
donosnost). Sodobno pojmovanje bonitete poudarja sposobnost obstanka in razvoja, pri
čemer upošteva še druge lastnosti podjetja ter povezave z okoljem. V sodobnem
pomenu odraţa boniteta podjetja kakovost njegovega poslovanja, ki se kaţe v
zanesljivosti, solidnosti, uspešnosti in perspektivnosti. Med pomembne dejavnike
uvrščamo tudi pričakovane bodoče donose, ki so pomembna determinanta trţne
vrednosti podjetja. Bistvena razlika med tradicionalnim in sodobnim gledanjem na
boniteto podjetja je, da tradicionalno pojmovanje upošteva tiste lastnosti podjetja, ki so
pogoj oziroma sredstvo za doseganje bonitete podjetja v sodobnem smislu (Knez–Riedl,
1993, str. 248).
Merila, po katerih poslovna banka razvršča podjetja v bonitetne skupine in bonitetne
razrede, se lahko delijo na objektivna in subjektivna. Objektivna merila se ločijo od
subjektivnih predvsem v interpretaciji le-teh. Medtem ko so pri objektivnih merilih
kriteriji znani in za vse enaki, je pri ovrednotenju podatkov, ki so podlaga za subjektivna
merila, prisotna subjektivna nota presojevalca. Slovenski bančniki v praksi uporabljajo
tako objektivna kot subjektivna merila.
Na splošno velja, da boniteta odraţa kakovost kreditojemalca, a če naloţba predstavlja
izredno veliko tveganje ali če je zanjo potrebno posebno zavarovanje, lahko ima naloţba
drugačno boniteto kot komitent. Razvrstitev v skladu z objektivnimi merili pomeni
razvrstitev glede na razdobja oziroma zamude, v katerih dolţnik poravnava svoje
obveznosti. Razvrstitev v skladu s subjektivnimi merili pa pomeni razvrstitev glede na
oceno finančnega poloţaja posameznega dolţnika, zmoţnosti zagotovitve zadostnega
denarnega pritoka za odplačilo dolga v prihodnosti in ustreznosti zavarovanja terjatev
(Dimovski, 2000, str. 83).
Podoben pojem kot boniteta podjetja predstavlja tudi kreditna sposobnost. Kreditno
sposobno je podjetje, katerega gospodarski poloţaj, merjen z ekonomskimi merili,
dovoljuje in opravičuje najemanje kredita, zagotavlja njegovo koristno uporabo,
plačevanje obresti in vračilo najetega kredita ob dogovorjenem roku.
Za razliko od pojma kreditne sposobnosti bi lahko pojem boniteta razumeli kot izraz
splošnega poslovnega poloţaja podjetja in njegove perspektive, kar pomeni oceno
njegove situacije s statičnega in dinamičnega vidika. Pri kreditni sposobnosti podjetja je
ocenjevanje omejeno na raziskovanje obstoječega stanja, v katerem je podjetje v
trenutku raziskovanja, oziroma na raziskovanje konkretnih poslovnih načrtov, ki jih
namerava uresničiti potencialni uporabnik kredita.
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3.1 BONITETNA MERILA
V veliko pomoč je lahko slovenskim bančnikom kot tudi vsem ostalim pravnim osebam
portal iBon. Bonitetna ocena prikazuje kvaliteto podjetja. Višja ko je ocena, manjše je
tveganje pri poslovanju s podjetjem za poplačilo dolgov in obratno. Bonitetna ocena je
izračunana na podlagi kvantitativnih podatkov iz računovodskih izkazov podjetij za
zadnja tri leta. Njim so dodani sprotni podatki o blokadah transakcijskih računov, o
prisilnih poravnavah, stečajih, likvidacijah in izbrisih. Model, po katerem je bonitetna
ocena izračunana, upošteva določena priporočila mednarodne študije Basel I in II.
Bonitetna ocena predstavlja t.i. unsolicited rating, kar pomeni, da ni naročena in
avtorizirana s strani podjetja. Model predvideva izračun bonitetne ocene samo za
druţbe, ki so poslovale več kot dve leti in imajo objavljene vsaj tri zaporedne zaključne
račune ter so imele v zadnjih dveh letih v povprečju vsaj 3,5 zaposlenih. Banke in
finančniki lahko bonitetno oceno uporabijo predvsem kot hitri test, preden se lotijo
poglobljene analize obravnavanega podjetja. Pri izračunavanju bonitetne sposobnosti se
v primeru iBona uporabljata finančni in korekcijski sklop.
Finančni sklop predstavlja:
Likvidnost:
○ deleţ dolga v financiranju – izračunan je kot razmerje med finančnimi in
poslovnimi obveznostmi ter sredstvi, pomnoţen s številom 100 (indeks);
○ plačilna sposobnost – izračunana je kot razmerje med kratkoročnimi
sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi;
○ servisiranje dolga – izračunano je kot razmerje med denarnim tokom in
celotnimi odhodki.
Uspešnost:
○ poslovna donosnost sredstev ali čista donosnost sredstev – izračunana je
kot razmerje med EBIT in sredstvi;
○ koeficient obračanja sredstev – izračunan je kot razmerje med celotnimi
prihodki in sredstvi;
○ dodana vrednost.
Korekcijski sklop pa predvsem poskrbi, da se bonitetna ocena tekom leta ob
morebitnih spremembah aţurira. Na korekcijski model vplivajo blokade in zaprtja TRRjev ter postopki, kot so: izbrisi, likvidacije, prisilne poravnave in stečaji.
3.2 BONITETNA POROČILA IN LESTVICA PO IBON
Dobro bonitetno poročilo naj bi vsebovalo podatke, ki jih je smiselno razdeliti v štiri
sklope. Prvi sklop so splošni podatki o podjetju, in sicer: ime in naslov podjetja,
telefonska številka in številka faksa, naslov internetne strani in elektronski naslov,
davčna številka, pravna oblika, ime vodstva podjetja, leto ustanovitve in dejavnost
podjetja. Drugi sklop zajema finančne podatke, kot so: bilanca stanja, izkaz poslovnega
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izida, analiza finančnega poloţaja podjetja (ocena operativnega denarnega toka,
finančno-posredniški poloţaj, finančna moč, finančno ravnoteţje, donosnost in
učinkovitost poslovanja, upravljanje s sredstvi, zadolţenost). V tretji sklop se uvrščajo
dodatne informacije, in sicer: informacije o lastništvu, kapitalske povezave, lastništvo
prostorov, v katerih podjetje izvaja svojo dejavnost, imena pomembnejših hišnih
poslovnih bank, podatki o pomembnejših drţavah, s katerimi podjetje posluje bodisi kot
kupec ali prodajalec, tekoča plačilna sposobnost, pomembnejše informacije o podjetju,
ki jih je moč najti v člankih raznih poslovnih revij. V četrtem, zaključnem, sklopu pa se
nahajajo podatki, kot so: analitični povzetek finančnih podatkov, bonitetni razred, v
katerega se uvršča analizirano podjetje. Ponavadi ima vsaka bonitetna hiša izdelan svoj
model bonitetnih razredov, zato je za pravilno branje in razumevanje bonitetnega
poročila potrebno poznati pomen bonitetnega ratinga.
S povpraševanjem po bonitetah podjetij narašča tudi število druţb, ki se ukvarjajo s
pridobivanjem ter analizo finančnih in ostalih tako imenovanih mehkih informacij o
podjetjih. Druţbe, ki se specializirano ukvarjajo z izdelavo bonitetnih informacij, lahko
razdelimo v dve kategoriji. V prvo kategorijo uvrščamo velike specializirane bonitetne
hiše (kot na primer Dun & Bradstreet in Creditreform), ki imajo svojo mreţo hčerinskih
druţb razvejano po vsem svetu in izdelujejo ter ponujajo bonitetna poročila podjetij iz
večine drţav. Te bonitetne hiše lahko poimenujemo globalni ponudniki bonitetnih
informacij. V drugo kategorijo se uvrščajo lokalni ponudniki bonitetnih informacij, ki so
specializirani za izdelavo bonitet predvsem domačih podjetij. V to kategorijo lahko
prištevamo druţbe, ki jih za namen izdelave bonitetnih informacij ustanovijo kreditne
zavarovalnice, in tudi druge ponudnike bonitetnih informacij, ki se ukvarjajo le z
izdelovanjem bonitet domačih podjetij.
V razvitih gospodarstvih je preverjanje bonitete običajni poslovni dogodek, zato je tudi
trg bonitetnih informacij dobro razvit, kar posledično pomeni, da uporabniki lahko
izbirajo med različnimi dobavitelji bonitetnih informacij. Kreditne zavarovalnice kot ene
izmed največjih uporabnikov bonitetnih informacij lahko poleg baz podatkov
specializiranih bonitetnih hiš kot bonitetni vir uporabljajo tudi bazo bonitet tujih kreditnih
zavarovalnic. Boniteta, ki jo izdela kreditna zavarovalnica za razliko od specializiranih
bonitetnih hiš, pri izračunu kreditnega poročila ţe vsebuje oceno, ki jo je podal
strokovnjak na področju zavarovanja terjatev. Prav tako pa je iz same bonitete razvidno,
koliko časa kreditna zavarovalnica (kot riziko) spremlja boniteto ocenjevanega podjetja.
Dejali smo ţe, da imajo različne bonitetne hiše različna merila, po katerih ocenjujejo
boniteto določenega obravnavanega podjetja. Kot primer navajamo bonitetno lestvico
slovenskega ponudnika iBon.
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Tabela 1: Bonitetna lestvica po iBon
Bonitetna Bonitetni
Stopnja tveganja
Kratek opis iz vidika
ocena
razred
neplačila obveznosti
poplačila obveznosti
Podjetje ne
izpolnjuje
Stopnjo tveganja neplačila
nekaterih
obveznosti je z
meril za
razpoloţljivimi podatki teţje
izračun
določiti.
bonitetne
ocene
Pri poslovanju s
Podjetje, ki je bilo v
Praktično
podjetjem obstaja
stečaju, postopku prisilne
nedelujoče
tveganje neplačila
poravnave, likvidacije ali
podjetje
obveznosti, ki zahteva
izbrisa iz sodnega registra.
strog nadzor.
Pri poslovanju s
podjetjem obstaja
Visoka verjetnost stečaja ali
tveganje neplačila
pričetka postopka prisilne
obveznosti, ki zahteva
poravnave.
strog nadzor.
Zelo verjetno obstajajo
Pri poslovanju s
Manj
problemi z izpolnjevanjem
podjetjem obstaja
kvalitetno
obveznosti. Bodisi so
tveganje neplačila
podjetje
teţave pri poslovanju bodisi
obveznosti, ki zahteva
obstajajo drugi razlogi, ki
preventivno ravnanje.
povzročajo te teţave.
Pri poslovanju s
Iz bilančnih podatkov ni
podjetjem obstaja
videti nepremostljivih
pomembno tveganje
problemov, toda finančna
neplačila obveznosti.
pozicija podjetja je šibka.
V prihodnosti iz bilančnih
Pri poslovanju s
podatkov sicer ni vidnih
podjetjem obstaja še
problemov, vendar je
sprejemljivo tveganje
prihodnost precej
Povprečno oz. neplačila obveznosti.
negotova.
še
V prihodnosti iz bilančnih
sprejemljivo
podatkov sicer ni zaznati
kvalitetno
Pri poslovanju s
problemov, vendar obstaja
podjetje
podjetjem obstaja
velika verjetnost
povprečno tveganje
poslabšanja v primeru
neplačila obveznosti.
sprememb v poslovnem
okolju.
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Pri poslovanju s
podjetjem obstaja
podpovprečno tveganje
neplačila obveznosti.
Pri poslovanju s
Nadpovprečno podjetjem obstaja
majhno tveganje za
oz. zelo
poplačilo obveznosti.
kvalitetno
podjetje
Pri poslovanju s
podjetjem obstaja
zanemarljivo tveganje
za poplačilo obveznosti.
Pri poslovanju s
podjetjem praktično ni
tveganja za poplačilo
obveznosti.
Vir: Spletne strani iBon, 2009
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Zadovoljiva verjetnost
poplačila obveznosti, toda
znatne bodoče spremembe
v poslovanju lahko vplivajo
na zmanjšanje te
verjetnosti.
Visoka gotovost poplačila
obveznosti.
Zelo visoka gotovost
poplačila obveznosti.
Ekstremno visoka gotovost
poplačila obveznosti.

4 TRG STAVBNEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI IN EVROPI
Stavbno pohištvo je ključnega pomena za delovanje vsake zgradbe. Pravilno izbrani
materiali bodo omogočili varno in ekonomično uporabo. Poleg izbranih materialov je
pomemben tudi njegov videz, saj stavbno pohištvo močno zaznamuje vsak objekt.
Predstavlja ključni dodatek k zidanim elementom. Ustrezno izbrana okna, vrata, ograje
in drugi elementi lahko zgradbo polepšajo ter ji dajo značilen in unikaten videz.
V nadaljevanju bom opisala nekaj najpomembnejših elementov stavbnega pohištva1, k
čemur pa obvezno sodijo tudi nekateri dodatki, kot so rolete, ţaluzije ter police; le-teh
ne bom podrobneje opisovala.
Okna so eden izmed bistvenih elementov vsake stavbe. Opravljajo veliko nalog, glavne
med njimi pa so prepuščanje dnevne svetlobe v prostore, zračenje, zvočna izolacija ter
regulacija toplotnega toka (pozimi delujejo kot toplotni izolator, poleti pa segrevajo zrak
v prostoru). Poleg tega omogočajo tudi vidni stik z okolico ter ščitijo pred sončnim
sevanjem. Glede na namen uporabe lahko okna delimo na:
okna,
strešna okna,
panoramske stene,
balkonska vrata.
Pri izbiri oken moramo upoštevati več dejavnikov. Odločiti se moramo o velikosti in obliki
okna, načinu odpiranja, zasteklitvi, tesnilu ter okvirju.
Vrata, še posebej vhodna, predstavljajo enega pomembnejših elementov celotnega
objekta. Ker so osrednji del vsakega vhoda, je zelo pomembno, da izberemo kakovostna
vrata estetskega videza. Pri nakupu vhodnih vrat moramo biti zelo pozorni, saj le-ta
dajejo prvi vtis o celotni konstrukciji. Izbiramo lahko med različnimi materiali, barvami,
velikostmi in stili, zelo pomembno pa je, da se vrata skladajo s celotnim objektom.
Pri nas se še vedno najpogosteje uporabljajo vrata iz različnih vrst lesa (smreka,
macesen, meranti, hrast, oreh), vedno bolj pa se uveljavljajo tudi vrata iz plastičnih mas
in kovine (aluminij). Vsak izmed teh materialov ima svoje lastnosti, na trajnost pa
najbolj vpliva površinska obdelava vrat. Lahko se odločimo tudi za vrata, ki so na
notranji strani izdelana iz lesa, kar daje notranjosti toplino, na zunanji pa iz kovine, ki
ščiti vrata pred zunanjimi vplivi. V krilo vrat so lahko nameščena tudi razna stekla,
polnila ali dekorativni paneli, ki imajo predvsem estetsko funkcijo. Steklo, nameščeno na
vhodna vrata, osvetljuje predsobo ali hodnik, vendar pa zmanjšuje varnost, če steklo ni
neprebojno.

1

O tem več na spletni strani http:// www.gradnja.slonep.net/zakljucna-dela/stavbno-pohistvo.
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Protivlomna ali varnostna vrata skoraj popolnoma zagotavljajo varnost pred vlomom v
stanovanje ali hišo. Odporna so na udarce, dvigovanje, lomljenje ter tako zagotavljajo
večjo varnost stanovalcev in premoţenja.
Zunanja vrata imajo pomembno vlogo, saj ščitijo objekt pred nepovabljenimi obiski in
prispevajo k njenemu izgledu.
Notranja vrata ločujejo različne prostore med seboj. Pri tem morajo biti funkcionalna in
lepega videza.
Vhodna vrata predstavljajo enega pomembnejših elementov celotnega objekta. Ker so
osrednji del vsakega vhoda, je zelo pomembno, da izberemo kakovostna vrata
estetskega videza.
Garaţna vrata podobno kot vhodna dajejo vtis o celotni konstrukciji in so zelo
pomemben del objekta. Barva, stil in material garaţnih vrat se mora skladati s celotno
zgradbo. Običajno so izdelana iz lesa, plastike, aluminija ali ţeleza. Glede na način
odpiranja jih delimo na:
nihajna ali dviţna vrata (narejena so v enem kosu in se dvignejo pod strop; lahko
jih montiramo za ali med špalete, glavna razlika pa je v tem, da pri vgradnji med
špaleto pridobimo na dolţini garaţe, izgubimo pa na širini prehoda; pri vgradnji
za špaleto pa je ravno nasprotno; zaradi varnosti je bolje, da imajo dviţno vzmet
sestavljeno iz več manjših vzmeti, saj se s tem zmanjša nevarnost za padec vrat);
dvokrilna vrata so dvodelna in se montirajo med podboje; ker se odpirajo
navzven, niso primerna za garaţe, ki stojijo tik blizu ceste;
rolo vrata so sestavljena iz lamel in se običajno montirajo na zunanjo stran
fasade; velika prednost rolo vrat je v tem, da se pri odpiranju pod stropom
navijajo, zato ne zavzamejo veliko prostora;
stenska in stropna lamelna vrata (stenska se odpirajo na levo ali desno stran,
stropna pa navpično navzgor) so sestavljena iz širokih lamel in se montirajo za
špaleto.
Zimski vrt oziroma steklenjak je zastekljena konstrukcija, ki nam kot dodaten prostor
sluţi v različne namene. Ker povezuje zunanjost in notranjost, v hišo vnese veliko
dnevne svetlobe ter tako polepša notranjost in izboljša kakovost ţivljenja. Zimski vrtovi
imajo lastnosti zunanjih in notranjih prostorov, zato jih lahko uporabljamo kot bivalni ali
delovni prostor, zaradi veliko svetlobe pa so primerni tudi za gojenje rastlin. Če je zimski
vrt kakovostno izveden, ga lahko uporabljamo skozi vse leto, saj nas ščiti pred
vremenskimi vplivi, kot so deţ, sneg, mraz in tudi sonce.
Steklenjaki poleg vnosa svetlobe v notranjost omogočajo tudi pasivni zajem sončne
energije, saj stene steklenjakov akumulirajo sončno sevanje in ga spremenijo v toploto,
ki jo lahko uporabimo za segrevanje steklenjaka ali pa drugih prostorov v hiši. Če s
toploto, pridobljeno na tak način, ţelimo ogrevati druge prostore, moramo zagotoviti
kroţenje zraka iz zimskega vrta do ostalih prostorov v hiši. S tem lahko prihranimo
veliko energije, še posebej če je steklenjak obrnjen proti jugu.
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4.1 ANALIZA TRGA STAVBNEGA POHIŠTVA
Na trgu je mnogo ponudnikov in izdelkov. Kupci se lahko odločijo za lesena, PVC ali ALU
okna. Vsi trije materiali imajo svoje prednosti in slabosti:
Lesena okna so iz naravnega materiala in na otip bolj prijazna. Seveda je problem
lesenih oken ta, da so potrebna letna vzdrţevanja, če hočemo, da bodo imela
dolgo ţivljenjsko dobo.
Pri PVC oknih to odpade. Okna imajo dolgo ţivljenjsko dobo, so izjemno odporna
na vse vremenske razmere in tudi poţarno zelo odporna (zaradi klora se teţko
vnamejo).
ALU okna so »kraljeva klasa« med okni. So izjemno odporna in njihova izvedba je
neomejena.
Pri naročilu oken je treba biti zelo pozoren, kaj nam posamezni ponudniki ponujajo in
kaj kupujemo. Največje napake delajo kupci pri PVC oknih. Trg je preplavljen s
ponudniki oken, ki obljubljajo vrhunsko kvaliteto za nizke cene.
Glede na to, da je predmet obravnave diplomskega dela podjetje, ki se ukvarja s
proizvodnjo, prodajo in vgradnjo predvsem PVC stavbnega pohištva na področju SV
Slovenije, bom predstavila glavne konkurente podjetja Arnuš Ivan s.p. Nekateri
ponudniki so sicer ţe kar svetovno znana podjetja, kot je npr. AJM iz Pesnice pri
Mariboru ali Interles iz Lenarta. Močno pa je na tem območju prisoten tudi MIK iz Celja.
Konkurenco predstavljajo naslednja podjetja:
AJM D.O.O., Pesnica pri Mariboru: Proizvodnja in prodaja PVC in ALU stavbnega
pohištva: okna, vrata, zimski vrtovi, senčila, okenske police, dodatki za okna in
vrata (kljuke, ročaji).
ALMONT PVC d.o.o. , Slovenska Bistrica: Proizvodnja, dobava in montaţa PVC,
ALU in PVC ALU oken, vrat in zimskih vrtov, zunanje pocinkane, jeklene in
plastificirane ograje ter ograjna vrata; za kupljena okna tudi senčila, komarniki,
okenske police in drugo.
INTERLES d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah: Proizvodnja, prodaja in montaţa
stavbnega pohištva iz PVC, lesa in aluminija: okna, vrata, garaţna vrata, senčila,
zimski vrtovi.
STASO d.o.o., Mislinja: Proizvodnja lesenih stopnic, garaţnih vrat, vhodnih vrat
in notranjih vrat.
HAAS-DOM d.o.o., Hoče: Stavbno pohištvo PVC in ALU.
GOMONTAL GOLOB FRANC s.p., Lenart v Slovenskih goricah: Stavbno
pohištvo kovina, ALU.
ŠTAMBERGER d.o.o., Središče ob Dravi: Proizvodnja oken Ventana, PVC
stavbnega pohištva.
STABIL CENTER SLOVENIJA, Drago Kostanjevec s.p., Maribor: Okna, vrata
PVC, les; zastopniki za okna in vrata STABIL.
NORDLES d.o.o., Mislinja: Trgovina z gradbenim materialom, s stavbnim
pohištvom, z lesom in s sanitarno opremo.
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DOM SMREKA d.d. , Maribor: Gradbeni material.
BMC-EOS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Podgorci: Garaţna in
industrijska vrata.
MIZARSTVO HOJNIK s.p., Pragersko: Po naročilu izdelujejo vhodna vrata,
notranja vrata, kuhinje, stilno pohištvo, podboje, opremo za lokale.
Lesna PTM Markač, d.o.o., Radlje ob Dravi: Stavbno pohištvo: okna, balkonska
vrata in vhodna vrata.
Štajerles trade d.o.o., Podgorci: Trgovina z gradbenim materialom, lesom, s
sanitarno opremo, stavbnim pohištvom...
AKTAL d.o.o., Kidričevo: Proizvodnja in montaţa oken, vrat in zimskih vrtov po
meri.
DRUŢINSKO PODJETJE KOSIČ D.O.O., Pernica: Garaţna vrata, dvoriščna
vrata in ograje.
MIZARSTVO JURAČ, Mihael Jurač s.p., Radlje ob Dravi: Svetovanje,
projektiranje, izdelava ter vgradnja notranjih in zunanjih vrat, izdelava pohištva
po meri ter ostale mizarske usluge.
MIZARSTVO VUK ANTON s.p., Majšperk: Splošno mizarstvo, oprema
gostinskih lokalov, stopnice, vrata, notranja oprema za stanovanja, celovite
mizarske storitve.
SP POLSKAVA stavbno pohištvo d.d., Pragersko: Proizvodnja stavbnega
pohištva.
FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI D.O.O., Maribor: Zimski vrtovi in izolacijska
stekla Four seasons.
INTERGO BOŠTJAN GORJUP S.P., Limbuš: Svetovanje, vgradnja in dobava
stavbnega pohištva iz lesa, stopnic in notranje opreme.
REMOPLAST d.o.o., Radlje ob Dravi: PVC okna, vhodna vrata, rolete vseh vrst,
polkna, senčila, okenske police, demontaţa, montaţa, odvoz starih oken ...
OVERLES d.o.o., Oplotnica: Proizvodnja stavbnega pohištva.
DOORSON, d.o.o., Maribor: Avtomatska vrata, drsna vrata, rotirajoča vrata.
FUTURE d.o.o., Radlje ob Dravi: Prodaja PVC oken, balkonskih vrat, okenskih
polic. Demontaţa in montaţa notranjih vrat, oken. Montaţa garaţnih vrat,
notranjih ţaluzij, okenskih polic.
EKOVITA DRUŢBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN DRUGE STORITVE
d.o.o., Ptuj: Trgovina s stroji in napravami, uvoznik notranjih in zunanjih vrat.
4.2 PREDSTAVITEV PODJETJA ROLETARSTVO ARNUŠ IVAN S.P.
Podjetje Roletarstvo Arnuš Ivan s.p., Proizvodnja in storitve, ima sedeţ na Ptuju.
Ukvarja se s proizvodno in storitveno dejavnostjo. Tako v podjetju izdelujejo in
montirajo plastična (PVC) okna, vrata, rolete, senčila, police, garaţna vrata in zimske
vrtove. Paleto njihovih izdelkov sestavljajo:
Okna: Za izdelavo stavbnega pohištva, PVC oken in vrat, uporabljajo profil
nemškega proizvajalca BRÜGMANN, ki je kvaliteten in hkrati eden največjih
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proizvajalec profilov v Evropi. Njegova toplotna izolacija in estetski videz sta plod
dolgoletnega dela BRÜGMANNOVIH strokovnjakov. S petimi zračnimi komorami
ali več ter širino 73 mm ponujajo profil, ki je tudi po več desetletjih odporen proti
vremenskim vplivom in ohranja prvotno obliko. Odlična zvočna izolacija večkomornega profila omogoča velik prihranek energije. Vgrajujejo tudi različne
vrste toplotnih in zvočnih izolacijskih stekel, ki jih ponuja trţišče. Vsi profili imajo
vgrajeno jekleno ali ALU ojačitev, kar daje izdelku potrebno trdnost in kvaliteto
ter zagotavlja varnost s protivlomno zaščito. PVC okna in vrata so za dom
enkratna in trajna investicija, izdelana po evropski kakovosti, visoki tehnologiji in
preprosta za vzdrţevanje. PVC oken in vrat ni potrebno barvati, prav tako so
profili gladki, kar olajša čiščenje oken. Vrednost izolacije oken je k=1,1 W/m2K.
Vhodna vrata: Ponujajo različne modele vhodnih vrat, ki bodo zadovoljili okus
še tako zahtevnega kupca. PVC vhodna vrata imajo 5-cilindrično varnostno
protivlomno okovje, avtopilot je nastavljiv na zimsko in letno tesnjenje. Vrata je
moţno opremiti tudi z različnimi prijemali, tolkali in kukali. Pri izbiri teh vrat je
pomembno dejstvo, da bodo kvalitetna in estetsko oblikovana PVC vhodna vrata
pripomogla k usklajeni podobi stanovanjske površine.
Garaţna vrata: Avtomatska rolo garaţna vrata so kvalitetna in če kupci to
iščejo, potem bo odločitev za avtomatska garaţna vrata iz visoko kakovostnega
aluminija najboljša. Aluminij ne rjavi, površina profila aluminijastih vrat pa je
prekrita z debelim slojem posebnega laka, zato vrat ni potrebno barvati, kar
nedvomno kaţe na kakovost aluminijastih vrat. Izbira se lahko med različnimi
barvami.
Sekcijska garaţna vrata se odpirajo navpično navzgor. Tako se pridobi več
prostora v garaţi in pred njo, saj je na razpolago celotna odprtina prehoda.
Sekcijska vrata so primerna ne glede na to, če je odprtina garaţe pravokotna ali
poševna, ali če ima segment ali polkroţni lok. Moţna je tudi izbira avtomatskih
sekcijskih garaţnih vrat.
Zimski vrtovi: Zimski vrt je pokrit prostor, ki omogoča povečanje bivalne
površine na terasi, balkonu ali vrtu. Ščiti nas pred vremenskimi vplivi, kot so
mraz, deţ, veter in sneg, zato je njegovo koriščenje moţno skozi vse leto. Stene
zimskega vrta so izdelane iz različnih PVC elementov; lahko so to fiksni elementi,
okna, balkonska ali drsna vrata. Ţe pri načrtovanju je potrebno upoštevati ţelje
naročnika, lokacijo objekta in posebnosti arhitekture, na katero bo vezan. Pri
izbiri lege zimskega vrta glede na strani neba se upošteva, v katerem času dneva
ga bodo kupci večinoma uporabljali, kdo ga bo uporabljal in zakaj (npr. jedilnica,
bazen, zajtrkovalnica, atelje, rastlinjak …). Posebno pozornost namenjajo steklu,
saj je od kvalitete stekla odvisno, kako se bomo v zimskem vrtu počutili oziroma
ali bo prostor pozimi prijetno topel, poleti pa ustrezno hladen.
Okenske police: Ponujajo notranje PVC in zunanje ALU okenske police.
Notranje PVC okenske police so izdelane iz trdega PVC materiala in dekorirane s
kvalitetno vrhnjo plastjo, ki ustvarja trpeţno uporabno površino. So vodoodporne
in tako primerne tudi za mokre prostore, saj ne nabrekajo ali preperevajo. Police
ne vpijajo madeţev in so preproste za vzdrţevanje (čistimo jih z običajnimi
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čistilnimi sredstvi). Njihova ključna prednost pred policami iz naravnih materialov
je v toplotni izolaciji zaradi votlih prekatov. Zunanje so izdelane iz ekstrudiranega
aluminija debeline 1,25 mm. Zgornja površina polic je prašno lakirana ali
eloksirana. Police so odporne proti vremenskim vplivom.
Rolete: Rolete so kvalitetna zunanja senčila, ki varujejo pred vročino, mrazom,
soncem, vetrom, hrupom in zmanjšujejo nevarnost vloma. Visoka kvaliteta
izdelka je porok za njihovo trpeţnost in trajnost. Vse rolete je mogoče nadgraditi
tudi z električnim pogonom in s programskim krmiljenjem, ki je preprosto za
uporabo. Ponujajo PVC ali ALU rolete. Izbira se lahko med mini PVC roletami
(profil 33 mm in 37 mm) in klasičnimi PVC roletami (profil 45 mm). Lamele so
izdelane iz visoko kvalitetnih plastičnih mas, notranjost profila lamele pa je
predeljena s pregradnimi stenami, kar naredi lamelo trdnejšo in odpornejšo na
zunanje vplive. Prav tako so na voljo mini ALU rolete (profil 37 mm in 39 mm) in
klasične ALU rolete (profil 45 mm). Lamele so izdelane iz aluminija, notranjost
profila je polnjena z visoko kakovostno peno, zato se idealno obnesejo kot zvočni
in toplotni izolator. Lamele so večstopenjsko lakirane, tako so odporne proti
zunanjim vremenskim vplivom in UV ţarki. Odporne so proti mehanskim udarcem,
kar jim zagotavlja boljšo stabilnost in večjo varnost. Rolete so lahke in tečejo
skoraj neslišno, barvno jih lahko uskladimo z barvo fasade.
Ţaluzije: Podjetje ponuja notranje in zunanje ţaluzije. Ključna prednost, ki jo
ponuja sistem notranjih ţaluzij s širino lamele 25 mm, je v preprostosti
upravljanja ter enostavnem vzdrţevanju in čiščenju. Izbira se lahko med
različnimi barvnimi odtenki, tako da se ţaluzije ujemajo tudi z notranjimi prostori.
Ker niso izpostavljene zunanjim vplivom, imajo dolgo ţivljenjsko dobo. Idealno se
obnesejo kot zaščita pred soncem, z obračanjem palice pa lamele obračamo in
tako reguliramo nivo svetlobe v prostoru. Dvigamo in spuščamo jih s pomočjo
vrvice. Moţno jih je montirati v okenske odprtine pred stekli med zaključne
letvice, med stekli in tudi na strop ali na steno (nad oknom) kot prostoviseče.
Zunanje ţaluzije 80mm so narejene iz najkakovostnejšega aluminija. Zaradi
njihovih zaobljenih robov so neobčutljive na najmočnejše sunke vetra. Njihova
izdelava jim omogoča trajno obstojnost in zaščito proti rjavenju. Dvigamo in
spuščamo jih z aluminijastimi stranskimi vodili. Upravljamo jih lahko z ročko ali
elektromotorjem s sprejemnikom na daljinsko vodenje, z ročnim stikalom ali s
centralnim vodenjem. Izbira se lahko med več različnimi barvnimi odtenki.
Komarniki: Predstavljajo preprosto in učinkovito rešitev za preprečevanje vdora
mrčesa v notranjost vseh vrst bivalnih prostorov. Mreţa je izdelana iz steklenih
vlaken, je odporna na vremenske vplive in je lepega estetskega videza. Mreţa ne
rjavi in ne trohni zaradi svoje močne strukture.
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Slika 1: Paleta izdelkov podjetja Roletarstvo Ivan Arnuš s.p.

Vir: Spletne strani podjetja Arnuš Ivan s.p., 2009
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5 ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA ROLETARSTVO ARNUŠ IVAN
Gre za sorazmerno majhen kolektiv s Ptuja, ki se s svojo ponudbo prilagaja
povpraševanju na trgu in svojim strankam. Ukvarjajo se s proizvodnjo, prodajo in
montaţo PVC stavbnega pohištva ter vseh dodatkov, ki sodijo k temu.
Vizija podjetja Roletarstvo Ivan Arnuš s.p. je postati in ostati pomemben partner in
najboljši ponudnik kvalitetnega stavbnega pohištva drugega materiala iz lastne
proizvodnje. Prav tako pa ţelijo postati pomemben »igralec« na tem trgu na območju SV
Slovenije. S svojim znanjem in storitvami ţelijo v popolnosti zadovoljiti svoje kupce, ki so
tako fizične kot tudi pravne osebe. Od svojih dobaviteljev tako zahtevajo stalne
izboljšave in najvišjo kakovost izdelkov, s sodobno organizacijo poslovanja in
fleksibilnostjo poslovanja pa se trudijo dosegati optimalne dobavne roke in ugodne cene.
5.1 ANALIZA FINANČNE MOČI
Pri analizi sredstev bomo najprej analizirali sestavo stalnih in gibljivih sredstev. Med
stalna sredstva (Zadravec, 2002, str. 32 33) razvrščamo osnovna sredstva in dolgoročne
finančne naloţbe, med gibljiva pa obratna sredstva in kratkoročne finančne naloţbe.
Z osnovnimi sredstvi razumemo stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem
procesu postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in se v tem procesu v
svojo prvotno pojavno obliko vračajo v obdobju, daljšem od enega leta.
Z obratnimi sredstvi pa razumemo stvari, pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v
poslovnem procesu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v prvotno
obliko vračajo praviloma v obdobju, krajšem od enega leta. Med sredstva prištevamo
tudi takšna, ki so vloţena drugam in jih označujemo z naloţbami, in sicer z namenom
pridobiti druge koristi v obliki finančnih prihodkov ali ohranitve njihove vrednosti.
5.1.1 Analiza sredstev
Iz spodnje tabele (tabela 2) je razvidno, da so se celotna sredstva proučevanega
podjetja Roletarstvo Arnuš v letu 2008 glede na leto 2007 zmanjšala, pri čemer so se
stalna sredstva zmanjšala, gibljiva pa so se povečala. Spremembo celotnih sredstev
podjetja nakazujejo spremembe v sestavi sredstev. Razloge za premike v sestavi
sredstev gre iskati med stalnimi sredstvi v povečanju opredmetenih osnovnih sredstev in
dolgoročnih finančnih naloţb. Vzroki za spremembo gibljivih sredstev pa so v povečanju
zalog dokončanih proizvodov, kratkoročnih finančnih naloţb, denarnih sredstev in
kratkoročnih terjatev iz poslovanja ob hkratnem zmanjšanju dolgoročnih terjatev iz
poslovanja. To dokazuje, da je podjetje v letu 2008 prilagajalo obseg svojih sredstev
razmeram poslovanja in njegovemu obsegu pri gibljivih sredstvih. To pa so tista
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sredstva, ki jih je na kratki rok mogoče najhitreje spremeniti in prilagoditi potrebam
poslovanja. Stalna sredstva je namreč teţje prilagoditi nakupom osnovnih sredstev.
Tabela 2: Obseg in struktura sredstev v letih 2007 in 2008 (v EUR)
Postavka
31.12.2007
31.12.2008
Indeks
Znesek v %
Znesek v %
07/08
Stalna
370.604
81,54 %
344.113
78,44 %
92,85 %
sredstva
Gibljiva
83.880
18,46 %
94.598
21,56 %
112,78 %
sredstva
Skupaj
454.484
100 %
438.711
100 %
96,53 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Stalna sredstva so enaka vsoti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih
osnovnih sredstev ter dolgoročnih finančnih naloţb (Zadravec, 2002, str. 35). Zanje je
značilno, da je njihov koeficient obračanja manjši od ena. Neopredmetena osnovna
sredstva se pojavljajo v obliki pravic, medtem ko se opredmetena osnovna sredstva
pojavljajo v obliki stvari.
Tabela 3: Obseg in struktura stalnih sredstev (v EUR)
Postavka
31.12.2007
31.12.2008
Znesek v %
Znesek v %
Neopredmetena 0
/
0
/
sredstva
Opredmetena
370.604
100 %
344.113
100 %
sredstva
Dolgoročne
0
/
0
/
finančne
naloţbe
Skupaj
370.604
100 %
344.113
100 %

Indeks
07/08
/
92,85 %
/

Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Iz tabele 3 je razvidno, da v podjetju s trgovsko in proizvodno dejavnostjo predstavljajo
daleč največji deleţ med stalnimi sredstvi opredmetena osnovna sredstva. Med temi
sredstvi prevladujejo vrednosti proizvajalne opreme. V letu 2008 so se glede na leto
2007 opredmetena osnovna sredstva razmeroma malo spremenila. Med stalnimi sredstvi
ne zasledimo drugih postavk, ampak le opredmetena sredstva.
Med gibljiva sredstva uvrščamo naslednje postavke (Turk et al., 2004):
zaloge materiala, drobni inventar, nedokončana proizvodnja, dokončani proizvodi
in trgovsko blago,
dolgoročne poslovne terjatve,
kratkoročne poslovne terjatve,
kratkoročne finančne naloţbe,
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denarna sredstva in
aktivne časovne razmejitve.
Tabela 4: Obseg in struktura gibljivih sredstev
2008
2007
GIBLJIVA SREDSTVA
SKUPAJ
v EUR
v EUR
94.598
83.880
1. Denarna sredstva
14.152
655
2. Kratkoročne finančne
0
0
naloţbe
3. Kratkoročne terjatve iz
71.304
76.018
poslovanja
4. Dolgoročne terjatve iz
0
0
poslovanja
5. Zaloge
6.238
4.156
6. Aktivne časovne razmejitve
2.904
3.051
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

V obeh proučevanih obdobjih so v podjetju prevladovale kratkoročne terjatve iz
poslovanja. Pomemben deleţ so tvorile tudi zaloge, v letu 2008 pa tudi denarna
sredstva. Sicer so bila gibljiva sredstva v letu 2008 večja od sredstev v letu 2007, in to
zaradi izrazitega povečanja denarnih sredstev.
Tabela 5: Obseg in struktura obveznosti do virov sredstev (v EUR)
Postavka
31.12.2008
31.12.2007
Znesek
%
Znesek
%
Kapital
404.801
58,77 % 420.490
70,93 %
Dolgoročne 0
0
0
0
rezervacije
Dolgoročne 250.085
36,31 % 138.317
23,33 %
obveznosti
Kratkoročne 33.910
4,92 %
33.994
5,73 %
obveznosti
Pasivne
0
0
0
0
časovne
razmejitve
Skupaj
688.796
100 %
592.801
100 %
Lastni viri
404.801
20,1
420.490
29,9
Dolgovi
283.995
77,9
172.311
70,1
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš
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Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da se struktura virov financiranja v obeh letih ni
bistveno spreminjala. Najpomembnejši deleţ v obdobju dveh let predstavlja lasten
kapital podjetnika, kar kaţe na zdravo poslovanje podjetja, ki ni zadolţeno. Od
obveznosti prevladujejo dolgoročne obveznosti, med katere sodijo krediti, ki so
namenjeni posodobitvi poslovanja.
5.1.2 Kazalniki stanja financiranja in finančnega kritja
S primerjanjem vseh treh kazalnikov financiranja, to je deleţem kapitala v financiranju,
deleţem dolgov v financiranju in deleţem kratkoročnega financiranja, lahko oblikujemo
ugotovitev, da je v podjetju prisotna prava mera kapitala in da je le-ta v letu 2008 sicer
nekoliko upadel, a še vedno ostal najpomembnejši vir sredstev financiranja v podjetju.
Velik deleţ dolgov je pokrit s kapitalom. Ta ugotovitev izhaja iz praktičnega priporočila,
da je še vedno primerno tisto razmerje med kapitalom in obveznostmi do virov sredstev,
za katerega velja ta odnos vsaj 0,5 ali nekaj več v korist kapitala. Za to obstaja
utemeljitev v tem, da naj bi zadolţenost bila pokrita s kapitalom, ker so s tem tuje
naloţbe v podjetju varnejše.
Tabela 6: Deleţ kapitala v financiranju (v EUR)
Postavka
2007
2008
Kapital
420.490
404.801
Obveznosti do virov
592.801
688.796
sredstev
Kazalnik
70,93 %
58,77 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Tabela 7: Deleţ dolgov v financiranju (v EUR)
Postavka
2007
2008
Dolgovi
172.311
283.995
Obveznosti do virov
592.801
688.796
sredstev
Kazalnik
29,07 %
41,23 %
Vir: izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Tabela 8: Deleţ kratkoročnega financiranja (v EUR)
Postavka
2007
2008
Kratkoročni dolgovi
33.994
33.910
Obveznosti do virov
592.801
688.796
sredstev
Kazalnik
5,73 %
4,92 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš
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Pri obeh kazalnikih kapitalske pokritosti lahko ugotovimo, da je podjetje zadovoljivo
kapitalsko pokrito. Stalna sredstva so pokrita skoraj 90 %. Tudi ta kazalnik potrjuje
dejstvo, da je podjetje izredno dobro kapitalsko pokrito in ne bi bilo teţav pri pridobitvi
kreditov, v kolikor bi se za to pokazala potreba.
Tabela 9: Kapitalska pokritost stalnih sredstev (v EUR)
Postavka
2007
2008
Stalna sredstva
370.604
344.113
Kapital
420.490
404.801
Kazalnik
88,14 %
85,01 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Tabela 10: Kapitalska pokritost stalnih sredstev in zalog (v EUR)
Postavka
2007
2008
Stalna sredstva + zaloge 374.760
346.977
Kapital
420.490
404.801
Kazalnik
89,12 %
86,55 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

5.2 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA
Iz tabele 11 je razvidno, da je podjetje v letu 2008 obdrţalo oziroma povečalo celotni
prihodek. Poslovni prihodki so bili v letu 2008 večji kot v letu 2007, in sicer za skoraj
100.000 €. Največji vpliv na to imajo prihodki od prodaje. V strukturi poslovnih
prihodkov je mogoče opaziti, da imajo največji deleţ čisti prihodki od prodaje, saj so v
letu 2008 bili zastopani s skoraj 98 %; podobno je bilo stanje tudi v letu 2007.
Tabela 11: Obseg in struktura prihodkov
31.12.2008 31.12.2007
POSTAVKE IZKAZA USPEHA
v EUR
v EUR
Čisti prihodki od prodaje
626.528
532.773
Spremenjene vrednosti zalog proizvodov in
0
0
nedokončane proizvodnje
Vrednost usredstvenih lastnih proiz. ali
storitev
0
0
Drugi prihodki iz poslovanja
8.566
8.428
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
635.094
541.201
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš
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Iz tabele 12 je razvidno, da največji deleţ odhodkov predstavljajo stroški blaga in
materiala v obeh letih poslovanja. Pomemben deleţ pa zajemajo tudi stroški dela, ki so v
letu 2008 pokrivali okoli petino stroškov, kar je seveda veliko, poleg tega pa so tudi
narasli za okoli 40 % v primerjavi z letom 2007.
Tabela 12: Obseg in struktura odhodkov (v EUR)
Postavka izkaza uspeha
2008
2007
Stroški blaga materiala in storitev
444.632
370.767
Stroški dela
105.725
77.253
Amortizacija neopred. dolgoročnih sredstev
34.000
35.235
in opred. osnovnih sredstev
Odpisi obratnih sredstev
872
7.860
Drugi odhodki poslovanja
22.426
24.605
Stroški obresti in drugi odhodki financiranja 1
381
Izredni odhodki
0
0
Skupaj odhodki
607.656 516.101
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

5.3 ANALIZA FINANČNEGA POLOŢAJA S POMOČJO KAZALNIKOV
5.3.1 Kazalniki likvidnosti
Koeficient tekoče likvidnosti nam kaţe razmerje med kratkoročnimi sredstvi in
kratkoročnimi dolgovi. Posojilodajalci največkrat pričakujejo, da bo vrednost kazalnika
večja od 2. Kakšna je prava velikost kazalnika, pa je odvisno od panoge, v kateri je
podjetje. Kratkoročna sredstva dobimo tako, da od gibljivih sredstev odštejemo
dolgoročne poslovne terjatve. Za proučevano podjetje lahko opazimo, da je v obeh letih
bil kazalnik ustrezen, saj so kratkoročne obveznosti bile pokrite s kratkoročnimi sredstvi.
Tabela 13: Koeficient tekoče likvidnosti (v EUR)
Postavka
2007
2008
Celotna
kratkoročna 83.880
94.598
sredstva
Celotne
kratkoročne 33.994
33.910
obveznosti
Kazalnik
2,47 %
2,79 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš
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Tabela 14: Koeficient pospešene likvidnosti (v EUR)
Postavka
2007
2008
Celotna kratkoročna 79.724
88.360
sredstva brez zalog
Celotne kratkoročne 33.994
33.910
obveznosti
Kazalnik
2,35 %
2,61 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Koeficient pospešene likvidnosti nam kaţe razmerje med kratkoročnimi sredstvi brez
zalog in kratkoročnimi obveznostmi. V primerjavi s koeficientom tekoče likvidnosti je
koeficient pospešene likvidnosti boljše merilo plačilne sposobnosti, saj vsebuje v števcu
kategorije, ki so ali denarna ali gibljiva sredstva »blizu« denarja. Vrednost koeficienta se
spreminja po panogah; kot ugoden se razume, če je večji od 1. Iz izračuna je razvidno,
da je podjetje imelo v obeh letih podoben koeficient, kar pomeni zelo ugoden koeficient
za tiste, ki bi preverjali boniteto podjetja.
Tabela 15: Koeficient absolutne likvidnosti (v EUR)
Postavka
2007
2008
Denarna sredstva +
655
14.152
kratkoročne finančne naloţbe
Celotne kratkoročne
33.994
33.910
obveznosti
Kazalnik
0,02 %
0,42 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Koeficient absolutne likvidnosti nam kaţe razmerje med denarnimi sredstvi skupaj s
kratkoročnimi finančnimi naloţbami in kratkoročnimi obveznostmi. Vrednost koeficienta
naj bi bil ugoden pri 0,2 ali pri 0,5. Iz izračuna je razvidno, da je podjetje s hitrim
koeficientom v letu 2007 pokrivalo le 2 % kratkoročnih dolgov, v letu 2008 pa ţe skoraj
50 %, kar je zelo ugodna vrednost. Sicer je to trenutno razmerje, zato je za presojo
plačilne sposobnosti potrebna dnevna spremljava takšnega kazalnika, saj je teţko
uskladiti plačljivost kupcev z zapadlostjo obveznosti oziroma dolgov.
5.3.2 Kazalniki učinkovitosti
Koeficient obračanja terjatev nam kaţe število obratov terjatev do kupcev v denarna
sredstva v enem letu. Če število dni v letu delimo s koeficientom obračanja terjatev do
kupcev, dobimo dobo vezave terjatev do kupcev oziroma povprečni plačilni rok. Ker na
voljo nisem imela mesečnih podatkov terjatev, sem uporabila stanje dolgoročnih in
kratkoročnih terjatev iz poslovanja na zadnji dan bilance stanja. Iz izračuna je razvidno,
da je podjetje v letu 2007 v povprečju kreditiralo kupce 52 dni oziroma kupci so v
povprečju poravnavali svoje obveznosti do podjetja v 52 dneh. Dobljene rezultate je
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treba razlagati glede na plačilne roke, ki jih daje podjetje. Podjetje večinoma prodaja s
30 do 60-dnevnim plačilnim rokom; v letu 2008 so kupci poravnavali svoje obveznosti v
42 dneh, kar je še dokaj ugodno za podjetje. Mogoče je zaključiti, da v obeh primerih
kupci ne zamujajo preveč s plačili.
Tabela 16: Koeficient obračanja terjatev (v EUR)
Postavka
2008
2007
Letna prodaja
626.528
532.773
Terjatve
71.304
76.018
Kazalnik
8,78 %
7,01 %
Število dni
42
52
vezave
Vir: Izkaz stanja in poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Tabela 17: Koeficient obračanja zalog (v EUR)
Postavka
2008
2007
Stroški prodanega
444.632
370.767
blaga
Zaloge
6.238
4.156
Kazalnik
71,28 %
89,21 %
Število dni
5
4
vezave
Vir: izkaz stanja in poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Koeficient obračanja zalog nam kaţe število obratov zaloge proizvodov v prodajo v
obdobju enega leta. Povprečna doba vezave proizvodov v zalogah se izračuna tako, da
se letno število dni deli s koeficientom obračanja zalog proizvodov. Ker tudi tukaj nisem
imela na voljo mesečnih podatkov, sem za izračun vzela letne podatke. Zaloge so se zelo
hitro obračale, kar je zelo ugodno za podjetje, saj sredstva tako niso vezana v zalogah.
Tabela 18: Koeficient obračanja celotnih sredstev (v EUR)
Postavka
2008
2007
Prodaja
626.528
532.773
Celotna sredstva
438.711
454.484
Kazalnik
1,43 %
1,17 %
Število dni
256
311
vezave
Vir: Izkaz stanja in poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš
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Koeficient obračanja sredstev nam kaţe število obratov sredstev v letu dni. Koeficient je
odvisen od panoge, saj bo v primeru visokega deleţa stalnih sredstev koeficient niţji kot
v primeru niţjega deleţa stalnih sredstev. V proučevanem podjetju so se sredstva v letu
2007 obrnila v nekaj manj kot enem letu, v letu 2008 pa v nekaj več kot 8 mesecih.
5.3.3 Kazalniki ravnoteţja
Kazalnik zadolţitve nam kaţe, kolikšen del sredstev podjetja je financiran s tujimi viri
oziroma dolgovi. Tale kazalnik je zanimiv zlasti za posojilodajalce in lastnike kapitala.
Čim manjša je namreč vrednost kazalnika, tem manjše je tveganje glede vračila glavnice
in obresti. Izračunan kazalnik zadolţitve nam pove, da je podjetje v letu 2008 s tujimi
viri financiralo 65 % celotnih sredstev, kar pomeni skok za skoraj 30 % glede na leto
2007. Večji deleţ financiranja s strani dolţniških sredstev je značilen predvsem za
kapitalsko intenzivna podjetja, ko podjetje zelo teţko v celoti financira osnovna sredstva
samo z lastnim kapitalom.
Tabela 19: Kazalnik zadolţitve (v EUR)
Postavka
2008
2007
Celotne obveznosti 283.995
172.311
(dolgovi)
Celotna sredstva
438.711
454.484
Kazalnik
0,65 %
0,38 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Tabela 20: Kazalec finančnega vzvoda (v EUR)
Postavka
2008
2007
Celotne obveznosti 283.995
172.311
(dolgovi)
Lastni viri sredstev 404.801
420.490
Kazalnik
0,70 %
0,41 %
Vir: Izkaz stanja podjetja Roletarstvo Arnuš

Kazalnik finančnega vzvoda nam pove razmerje med dolgovi in kapitalom. Večji je
kazalnik, večji je deleţ dolgov med viri financiranja. Iz izračuna je razvidno, da je imelo
podjetje v letu 2007 na 100 denarnih enot kapitala pribliţno 40 denarnih enot dolgov;
stanje se je v letu 2008 povečalo, in sicer je v tem letu podjetje imelo na 100 denarnih
enot 70 denarnih enot dolgov.
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5.3.4 Kazalniki uspešnosti
Kazalnik celotnega dobička v prodaji nam kaţe na deleţ celotnega dobička v čistih
prihodkih iz prodaje. Prikazuje nam odstotek prispevka za kritje neproizvodnih stroškov,
finančnih odhodkov, izrednih odhodkov in doseganje dobička. Večjo vrednost kazalnika
imajo proizvodna podjetja, v katerih večino stroškov pomenijo proizvajalni stroški.
Zmanjšanje tega kazalnika je največkrat sporočilo vodstvu podjetja, da mora postati
pozornejše na proizvajalne stroške podjetja. Iz izračuna vidimo, da je kazalnik celotnega
dobička v prodaji v opazovanem obdobju padel, kar pomeni, da so proizvajalni stroški
narasli.
Tabela 21: Kazalnik celotnega dobička v prodaji (v EUR)
Postavka
2008
2007
Celotni dobiček
27.583
25.383
Prodaja
626.528
532.773
Kazalnik
0,04 %
0,05 %
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Tabela 22: Kazalnik donosnosti (v EUR)
Postavka
2008
2007
Celotni dobiček + 27.584
25.764
finančni stroški
Celotna sredstva
438.711
454.484
Kazalnik
0,06 %
0,06 %
Vir: Izkaz stanja in poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Temeljni kazalnik donosnosti nam kaţe razmerje med doseţenim rezultatom poslovanja
in vloţenimi sredstvi. Ponazarja nam uspešnost uporabe sredstev podjetja ne glede na
to, kako in s kakšnimi stroški so bila ta sredstva pridobljena, saj v števcu k celotnemu
dobičku prištejemo še finančne stroške. Večja je vrednost kazalnika, uspešnejše je
poslovanje podjetja. Iz izračuna vidimo, da je uspelo podjetje donosnost sredstev
povečati. Primerjava tega rezultata z donosnostjo sredstev najboljšega podjetja v panogi
oziroma s povprečno donosnostjo sredstev bi nam pokazala, ali podjetje uspešno
posluje.
Tabela 23: Kazalnik čistega dobička na vsa sredstva (v EUR)
Postavka
2008
2007
Čisti dobiček
27.583
25.383
poslovnega leta
Celotna sredstva
502.686
476.486
Kazalnik
0,05 %
0,05 %
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš
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V letu 2008 je znašal kazalnik čistega dobička na vsa sredstva 5 %, prav takšno je bilo
stanje tudi leto poprej. To pomeni, da je podjetje v letu 2007 ustvarilo 50 EUR čistega
dobička na porabljenih 1000 EUR sredstev.
Tabela 24: Kazalnik čistega dobička na lastna sredstva (v EUR)
Postavka
2008
2007
Čisti dobiček
27.583
25.383
poslovnega leta
Lastna sredstva
404.801
420.490
Kazalnik
0,07 %
0,06 %
Vir: Izkaz stanja in poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Kazalnik čistega dobička na lastne vire financiranja je zanimiv za lastnike kapitala
oziroma za podjetje, saj nam pove, koliko denarnih enot je »ustvarila« ena denarna
enota kapitala. Lastniki kapitala se lahko z vrednostjo izračunanega kazalnika primerjajo
s podjetji s podobnimi tveganji, da ugotovijo, ali je oziroma bo njihova naloţba uspešna.
Za proučevano podjetje nam izračunan kazalnik za leto 2008 pove, da je le-to doseglo
7 % donosnost kapitala, kar pomeni, da je podjetje na 1000 denarnih enot kapitala v
tem letu ustvarilo 70 EUR čistega dobička.
Tabela 25: Produktivnost (v EUR na zaposlenega)
Postavka
2008
2007
Prihodki
635.239
541.484
Število zaposlenih 9
9
Kazalnik
70.582 %
60.165 %
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, kakšna je učinkovitost poslovanja oz. proizvodnje.
Podjetje je imelo ugodno produktivnost na zaposlenega, ki se je v letu 2008 še povečala
v primerjavi z letom 2007.
Tabela 26: Celotna ekonomičnost poslovanja (v EUR)
Postavka
2008
2007
Celotni prihodki
635.239
541.484
Celotni odhodki
607.656
516.101
Kazalnik
1,05 %
1,05 %
Vir: Izkaz poslovnega izida podjetja Roletarstvo Arnuš

Zgornji kazalnik nam pove, koliko enot prihodkov podjetje ustvari na eno enoto
odhodka. Izračunan kazalnik ekonomičnosti je bil v obeh letih večji kot 1, kar je ugodno
za podjetje.
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5.4 PRIMERJAVA PODJETJA S KONKURENČNIMI PODJETJI IZ REGIJE
Glede na to, da podjetje Roletarstvo Arnuš Ivan s.p. posluje v pogojih ostre konkurence,
bo zanimiva primerjava s podjetji iz regije, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo.
Primerjala bom nekatere pokazatelje iz bilance stanja in poslovnega izida v letu 2008.
Zanimal me bo predvsem deleţ kapitala v okviru vseh sredstev, dobiček iz prodaje ter
čisti dobiček in stroški, ki so bili potrebni za dosego tega dobička iz prodaje svojih
storitev ali izdelkov.
Tabela 27: Primerjava nekaterih pokazateljev med podjetji (v EUR)
Podjetje /
ARNUŠ IVAN
AKTAL
ARNUŠ
INTERLES
dejavnik
S.P.
BOŠTJAN S.P.
Vsa sredstva
438.711
276.236
157.488
4.677.787
Kapital
404.801
243.148
95.911
649.051
Deleţ
0,92
0,88
0,61
0,14
Dobiček iz
626.528
456.118
609.916
4.956.650
prodaje
Skupni stroški
607.656
440.844
530.991
5.490.572
Deleţ stroškov
0,97
0,97
0,87
1,11
nasproti dobička
Poslovni rezultat 27.583
13.100
53.848
49.423
Vir: Bilance stanja in izkazi poslovnega izida obravnavanih podjetij

Iz tabele je razvidno, da po obsegu sredstev, s katerimi razpolaga, izstopa Interles iz
Lenarta, vendar pa lahko tudi ugotovimo, da so njihova sredstva predvsem dolţniška,
saj le slabih 15 % vseh sredstev pokrivajo z lastnim kapitalom. Po drugi strani pa imajo
vsa preostala preučevana podjetja zelo ustrezno strukturo sredstev, saj večino
predstavlja lastni kapital. Tudi glede višine dobička velja podobna ugotovitev. Zelo
izstopa podjetje Interles, katerega se prihodki od prodaje bliţajo 5 mio EUR. Kot je
razvidno iz tabele, pa od preostalih podjetij največ od prodaje iztrţi prav Roletarstvo
Arnuš Ivan s.p. Če primerjamo, kolikšen deleţ dobička od prodaje zavzamejo stroški, je
stanje naslednje: Pri podjetju Arnuš Ivan s.p. in Aktalu iz Kidričevega je ta deleţ 97 %,
nekoliko manjši je pri podjetju Arnuš Boštjan s.p., ki znaša 87 %. V primeru podjetja
Interles pa vidimo, da so stroški celo večji od prihodkov od prodaje, tako da to podjetje
skupni pozitivni rezultat kompenzira s pomočjo drugih poslovnih prihodkov. Najboljši
poslovni rezultat dosega podjetje Arnuš Boštjan s.p., čeprav njihovi prihodki od prodaje
niso bili največji; prikazano stanje je posledica dejstva, da se uspešneje soočajo s
stroški, ker so le-ti niţji kot v obravnavanem podjetju Arnuš Ivan s.p.
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6 POSLOVANJE PODJETJA V POGOJIH GOSPODARSKE KRIZE
V poslovnem svetu se skoraj vsakodnevno srečujemo s podjetji, ki so zašla v krizo.
Ponavadi so vzroki za nastanek krize širši, pravzaprav skoraj nikoli ne botruje kriznemu
stanju podjetja samo en vzrok. Ponavadi je kriza povezana z nekaterimi napačnimi
odločitvami poslovodstva v podjetju.
Ko določeno podjetje zapade v krizo, pa naj si bo finančna ali kaka druga, navadno
nastanejo številni novi problemi, ki so največkrat povezani z dobavitelji, delovno silo in
tudi s trgom, na katerem podjetje ponuja svoje izdelke ali storitve.
Pogosto so s pojmom kriza v podjetju povezani pojmi, kot so preseţna delovna sila,
finančna nelikvidnost in negativna poslovna bilanca. Pri iskanju izhodov iz krize se je
potrebno celostno lotiti reševanja nastalih problemov. Pogosto kriza v podjetju ni
omejena samo na podjetje, ampak je z njo vzročno povezana tudi kriza v celotnem
gospodarstvu. Zaposleni, za katere se v podjetju, ki se nahaja v krizi, ugotovi, da so
preseţni, predstavljajo breme za drţavo in tako zmanjšujejo uspešnost delovanja
celotne druţbe.
Običajno pa se s krizo v podjetju srečujemo, ko le-ta ţe precej napreduje, saj velikokrat
poslovodstvo dolgo časa prikriva slabe poslovne rezultate. V takih primerih so potrebne
korenite in hitre spremembe za rešitev podjetja iz krize.
Potrebno je sprejeti nekatere hitre odločitve in radikalne ukrepe na področju financ,
proizvodnega programa in cen proizvodov; velikokrat so potrebne spremembe na
kadrovskem področju in tudi na področju menedţmenta.
Pri reševanju podjetja iz krize se srečujemo običajno z omejenimi sredstvi in omejenim
časom, zato je potrebno uporabiti vsa razpoloţljiva sredstva, če hočemo podjetje
popeljati iz krize. Pri nadaljnjem poslovanju pa je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo
podjetju omogočili uspešno poslovanje tudi v prihodnosti. Pri tem se mora podjetje trţno
orientirati, menedţment se mora primerno organizirati in sprejeti mora ukrepe, ki bodo
temeljili na dolgoročno naravnani viziji razvoja podjetja.
6.1 GOSPODARSKA KRIZA IN RECESIJA
Opredelitve krize podjetja so v tuji in domači strokovni literaturi precej neenotne. Kriza
ima v vsakdanjem jeziku prevladujoči negativni pomen, saj jo povezujemo z
najrazličnejšimi neprijetnostmi. Preprosto lahko rečemo, da je kriza teţavno obdobje, v
katerem vlada nevarnost in negotovost ter čas, ko je potrebno sprejeti pomembne
odločitve. Kriza torej predstavlja neko oviro, ki preprečuje učinkovito poslovanje in
ogroţa obstoj podjetja.
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Kriza je s sodobnimi podjetji neločljivo povezana. Z naraščanjem kompleksnosti podjetij,
ki so vse bolj vezana na okolje, se moţnost nastanka kriz le še povečuje, s čimer se
povečuje tudi cela veriga vzrokov, ki krize pogojujejo.
Zanimiva je opredelitev ekonomista Slatterja (v Dubrovski, 2000, str. 2), ki opredeljuje
krizno situacijo kot takšno, ki »ogroţa temeljne cilje podjetja, v kateri je čas za
ukrepanje omejen ter s pojavom preseneti ter psihično obremeni odločevalce.«
Krystek (v Dubrovski, 2000, str. 15) meni, da so podjetniške krize nenačrtovani,
nezaţeleni in časovno omejeni procesi, na katere je mogoče omejeno vplivati, njihov izid
pa je lahko zelo različen: porušitev ali uspešno obvladanje.
Za vprašanje obstoja podjetja se mi je zdela primerna trditev Finka (povzeto po
Dubrovski, 2004, str. 16), ki trdi, da je krizna okoliščina »nestabilno obdobje ali poslovni
poloţaj, v katerem je neizogibna odločilna sprememba: ali takšna z jasno moţnostjo
nezaţelenega izhoda ali druga z jasno moţnostjo zaţelenega in izjemno pozitivnega
izida. Običajno razmerje naj bi bilo 50 : 50, tega pa je mogoče izboljšati v prid
pozitivnega izida.«
Krizna okoliščina pa odpira podjetju tudi nove priloţnosti, do katerih v drugačni situaciji
morebiti ne bi prišlo. Menedţment se prične zavedati, da so organizacijske spremembe,
sprememba mišljenja in morebiti celo kulture v organizaciji, očiščenje poslovodstva in
preoblikovanje funkcij v podjetju neizbeţne. Največja pozitivna plat krize je vsekakor
pridobivanje novega znanja in izkušenj, ki jih v podjetju, če bi bile razmere drugačne, ne
bi bilo moţno usvojiti.
Pomembno je vedeti, da kriza v enem podjetju ni enaka krizi v drugem, zato lahko
trdimo, da je kriz najmanj toliko, kolikor je različnih organizacij, ljudi in okoliščin, v
katerih podjetje deluje. Krize je teţko razvrstiti, saj poznamo različne oblike kriz, ki se
razlikujejo glede na vzroke nastanka, pojavnih oblik ter intenzitete, s katero je prizadela
podjetje.
Prikazala bom razvrstitev kriz, kot jo poda Müller (v Marinič, 1993, str. 15 16):
Kriza z vidika ţivljenjskega cikla podjetja:
o kriza zasnove,
o kriza rasti,
o kriza zrelosti.
Kriza z vidika razvoja podjetja:
o kriza rasti,
o kriza stagnacije.
Kriza z vidika faz in intenzitete procesa:
o potencialna kriza,
o latentna kriza,
o akutna obvladljiva kriza,
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o akutna neobvladljiva kriza.
Kriza z vidika ogroţenosti ciljev podjetja:
o strateška kriza,
o uspešnostna kriza,
o učinkovitostna kriza,
o kriza plačilne sposobnosti.
Kriza z vidika vzrokov:
o zunanja z vidika vpliva okolja,
o notranja, ki jo razčlenimo po poslovnih funkcijah.
V današnjem času se pojavlja kriza kot posledica vplivov iz okolja. Nekatere
najosnovnejše značilnosti krizne situacije:
Negotovost poloţaja podjetja: kompleksno in nenehno spreminjajoče ter
turbulentno okolje spravlja krizne menedţerje v negotovost. Ker je preveliko
informacij, ki jih menedţerji ne morejo kar naenkrat » posrkati vase«, poskušajo
zmanjšati tvegan poloţaj z raznimi statističnimi ocenami o morebitnih nevarnih in
kriznih razmerah, ki so jim pri odločanju v pomoč.
Nenadnost: kriza je venomer nepričakovana, saj je načrtovanje in vnaprejšnje
predvidevanje krize mogoče le, če gre za njeno postopno nastajanje, kjer so
vidna nekatera znamenja krize. Če pa gre npr. za nenadne, naravne ali
percepcijske krize, pa jih vodstvo teţko vnaprej predvidi.
Časovni pritisk: delovanje in vodenje organizacije v stanju krize je bistveno
drugačno od metod in tehnik, ki jih menedţment uporablja v normalnih
okoliščinah. Negotovost poloţaja podjetja ter nepričakovanost krize zahtevata od
kriznega menedţerja hitrejše in iznajdljivejše ravnanje kot pa v stabilnih
okoliščinah.
Proces obvladovanja krize v podjetju je sistematičen, zato ga je potrebno obvladovati po
zaporednih fazah, po katerih se mora krizni menedţment ravnati:
prva faza: zbiranje podatkov in ugotavljanje teţav v podjetju, identifikacija
oziroma prepoznavanje znakov krizne situacije;
druga faza: analiza poslovanja, analiza organizacije, analiza ljudi v organizaciji,
ugotavljanje vzrokov nastanka krizne situacije;
tretja faza: faza načrtovanja oziroma priprava ukrepov za obvladovanje nastale
situacije;
četrta faza: krizno odločanje in vodenje za izhod iz krize;
peta faza: izvajanje ukrepov za izhod iz krize.
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6.2 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE PODJETIJ V PROIZVODNJI
STAVBNEGA POHIŠTVA
Kriza je v zadnjih mesecih verjetno ena izmed najbolj pogosto izrečenih besed.
Medijskim objavam o krizi in recesiji se ne da uiti in vsakodnevno slišimo za podjetja, ki
jih je kriza prizadela, ki bodo skrajševala delovni čas ali celo odpuščala. Vodstva podjetij,
delničarji in tudi zaposleni postajamo vse bolj zaskrbljeni.
Kot na vsa ostala podjetja, tudi na podjetja v tej branţi, ima kriza predvsem naslednje
posledice (po Dubrovski, 2000, str. 26 28):
1. Padec donosnosti: Trend upadanja dobička v absolutnem pogledu kaţe na
krizo v podjetju. Kazalniki donosnosti, gospodarnosti in dohodkovnosti so v
podjetju negativni izguba se povečuje.
2. Upadanje obsega prodaje: Ponavadi se pojavi kot posledica napačnih trţnih
pristopov ali napak pri trţenju oziroma trţni usmeritvi.
3. Povečanje zadolţenosti: Gre za večanje nesorazmerja med krediti in
kapitalom. Neustrezna struktura virov zahteva financiranje s kratkoročnimi
dolgovi, kar povzroči nesposobnost podjetja, da si zagotovi zadosten obseg
sredstev za tekoče poslovanje v likvidni obliki. Iskanje premostitvenih kreditov za
obratna sredstva je pogost znak, da podjetje doţivlja krizo.
4. Padec plačilne sposobnosti: Znak je v tesni povezanosti z prezadolţenostjo in
s predhodno neustreznim ravnanjem z lastnimi in s tujimi viri. Nelikvidnost je
posledica nepravočasnega ali nikakršnega preoblikovanja nedenarnih sredstev v
denarna, kar se kaţe v velikih zalogah neprodanega blaga, v slabih terjatvah do
kupcev ali v prevelikih obveznostih do dobaviteljev, od katerih je podjetje
eksistenčno odvisno. Skupaj daje sliko rastoče nelikvidnosti v podjetju.
5. Padec trţnega deleţa: Gre za izgubo boja s konkurenco in zapravljanje prej
pridobljenega trţnega poloţaja. Izgubljanje trţnega deleţa je izraz kumuliranja
notranjih neravnovesij v podjetju, na katera se odziva tudi trţišče. Vzrok padca
trţnega deleţa leţi v izgubi konkurenčne prednosti ter v padcu ugleda v zunanjem
okolju, kar poveča odklonilen odziv med obstoječimi in potencialnimi kupci.
6. Pospešena fluktuacija dobrih kadrov: Podjetje v krizi zapuščajo predvsem
ključni udeleţenci, ki nočejo imeti nič skupnega s propadom podjetja.
Strokovnjaki in pomembni udeleţenci zapuščajo ladjo, ki tone, in si poiščejo delo
drugje. Odhod zvestih in lojalnih delavcev je ponavadi začetek konca podjetja.
Vendar pa je vse pogosteje posledica tudi odpuščanje s strani podjetja.
7. Nestvarne računovodske informacije: Za podjetje, ki zapade v finančno krizo
(neobvladovanje stroškov poslovanja in stroškov financiranja ter poglabljajoče
neskladje finančnega toka), je značilno, da so računovodska poročila čedalje
manj usmerjena k problemom finančne in poslovne politike, ki so eksistenčnega
pomena za podjetje. Računovodski podatki pogosto poslovodstvu ne pomagajo
sprejemati pravočasnih in poslovno smotrnih odločitev, kar pa je temeljna
računovodska naloga (informiranje nosilcev odločanja). Pogostokrat pa tudi
poslovodstvo podjetja, zaradi zapiranja oči pred krizo, potrebuje podatke, ki
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predstavijo poslovni poloţaj podjetja boljši, kot je, da zavajajo notranje in
zunanje okolje.
8. Naraščajoči strah poslovodstva: Strah in notranja stiska nastajata s
spoznanjem, da so dogodki ubrali svojo pot in da poslovodstvo ne more več
nadzorovati poslovnih dogodkov in s tem tudi podjetja v celoti.
6.3 PRIČAKOVANJA ZA PRIHODNOST – IZHOD IZ KRIZE
Pri izhodu podjetja iz krize je zelo pomemben dinamičen pristop, ki takemu podjetju
omogoči dolgotrajno sanacijo, ki je edina lahko učinkovita. Taka sanacija pa je
sestavljena iz sledečih prvin (Banič, 2004, str. 21):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Analiza lastnega podjetniškega okolja:
kdo so tekmeci podjetja,
na katerih trgih bo podjetje poslovalo,
kako so trgi podjetja segmentirani,
kakšne vire imajo tekmeci podjetja, kdo so njihovi strateški zavezniki in lastniki,
kakšni bodo odzivi (protiukrepi) tekmecev,
kakšno je stanje in dinamika razvoja tehnologije,
ali obstajajo nadomestni proizvodi, ki lahko izločijo proizvode podjetja.
Analiza posamičnih ciljnih trgov:
določanje obsega trga,
napoved kratkoročnega in srednjeročnega razvoja trga,
analiza sezonske dinamike trga,
analiza sestave trga,
analiza distribucijskih poti,
analiza zahtev poprodajne podpore,
določanje povprečne dinamike cen,
analiza lokalnih izdelovalcev in ponudnikov,
kdo so tuji tekmeci,
kakšni so predpisi in kako se spreminjajo,
kakšne so necarinske ovire.
Določitev poloţaja podjetja:
pozicioniranje podjetja (poloţaj v primerjavi s tekmeci)
analiza groţenj,
analiza priloţnosti,
analiza prednosti,
analiza pomanjkljivosti,
ocena in vrednotenje lastnih programov:
ocena verjetnosti razvojne realizacije izdelka/storitve,
ocena verjetnosti tehnološke realizacije izdelka/storitve,
ocena verjetnosti uspešne proizvodne realizacije izdelka/storitve,
ocena verjetnosti stroškovne in trţne uspešnosti izdelka.
Analiza in optimizacija lastne strukture znanja:
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o določitev tipa industrije (delovno, kapitalno, tehnološko, informacijsko intenzivna
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

industrija),
analizira, ali so trenutne sestave znanja ustrezne,
analizira sestave znanja v trenutnih poslovnih funkcijah,
priprava prilagoditve trenutne in zahtevane sestave znanja,
pripravi načrt prilagoditve/šolanja/prekvalifikacije zaposlenih,
pripravi načrt novih zaposlitev.
Analiza in vrednotenje verjetnosti izvedbe lastnih raziskovalnih in
razvojnih projektov:
analizira, ali so raziskovalni projekti usklajeni s poslovno politiko,
ali ima podjetje dovolj raziskovalne opreme za to stopnjo zahtevnosti
raziskovalnih nalog,
ali obvladana razvojno-tehnološka raven podjetja lahko pripravi ustrezno
realizacijo rezultatov raziskav,
kakšna je skupna trţno-tehnološka verjetnost izvedbe projekta,
ali novi izdelek/storitev še sodi na raven, ki ga tekmeci tehnološko obvladujejo.
kakšne so zdajšnje zakonske omejitve in kakšne bodo v prihodnje.
ali lahko raziskovalne, razvojne, tehnološke in trţne stroške povrnemo v času
ţivljenjske dobe izdelka/storitve.

Na podlagi poglobljene analize se izdela podjetniška vizija, ki mora natančno
opredeljevati smotre podjetniškega poslanstva, cilje poslovanja, vrednote gospodarske
druţbe, poslovne strategije; določati mora tudi potrebne vire posamičnih ciljev in
postopkov poslovanja podjetja.
Na ta način podjetje pridobi motivirano ekipo zaposlenih, ki je ciljno usmerjena k
doseganju dolgotrajno zastavljenih ciljev, kar lahko podjetje pripelje preko vseh teţav, ki
se pojavljajo na trgu.
Pomembno je tudi dejstvo, ki se ga morajo zavedati vsi menedţerji v podjetjih v krizi.
Vsak proces prilagajanja trgu je mogoče zaustaviti, vendar pa so posledice tega običajno
pogubne za podjetje, zaposlene in za lastnike kapitala. Zato je zelo pomembno, da se
poskuša proces prilagajanja pripeljati do konca (Banič, 2004, str. 22).
Podjetniki morajo na ta zaostren poloţaj reagirati tudi s tem, da se osredotočijo na
redno načrtovanje denarnega toka podjetja. Takšno načrtovanje denarnega toka ni nič
drugega kot druga oblika načrtovanja dobička (prihodkov in odhodkov) in investicij.
Razlika je le v tem, da amortizacija ne pomeni odliva in da morda kak račun (kar je
prihodek) ne bo plačan takoj. V plan je seveda treba vnesti tudi vračila kreditov, plačila
obrokov za lizing in morebitne investicije.
Prevetriti je potrebno nabavo v podjetju. Neprodane zaloge lahko podjetje uničijo.
Zaradi prevelike oziroma neustrezne nabave lahko podjetje postane nelikvidno, kar pa
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bo potem vplivalo na boniteto podjetja. S skrbnejšo nabavo je mogoče optimizirati tudi
zaloge.
Seveda pa se bo kriza poznala tudi na strani kupcev, tudi oni bodo zagotovo imeli nekaj
teţav. Ne zaradi nagajanja, ampak zaradi resnih likvidnostnih problemov. Potrebno je
vedeti, komu prodati. Vedeti moramo, da lahko blago dobavimo le tistim, ki imajo
poravnane zapadle terjatve. Ţal ne gre drugače, saj ne moremo teţav drugih pokrivati z
lastnimi sredstvi. V krizi je neredna izterjava preveč tvegana, razen če sami nimamo
preveč denarja. Vendar je tveganje v kriznih časih zelo veliko. Prav tako moramo vedeti,
da bodo kupci plačevali tistemu, katerega blago bodo potrebovali, in tistim, ki bodo svoj
denar terjali in grozili z obrestmi, to pa pogosto niso podjetja, ki proizvajajo stavbno
pohištvo. Zelo verjetno bodo kupci pritiskali na podjetje z ţeljo po podaljšanju plačilnih
rokov.

41

7 ZAKLJUČEK
Cilj finančne funkcije kakor vseh ostalih poslovnih funkcij v podjetju je maksimiranje
trţne vrednosti podjetja. Ta cilj lahko finančna funkcija doseţe s pomočjo analize
poslovanja podjetja. Analiza poslovanja obdela pretekle podatke, ki jih je pridobila iz
računovodskih izkazov, ter na podlagi pridobljenih rezultatov sporoča finančni funkciji
podjetja o predvidevanjih in o spoznavanju financ, na podlagi katerih lahko finančna
funkcija boljše odloča, izvaja in nadzira finance podjetja. Omenjena analiza nam torej
sporoča o ugodnostih oziroma o neugodnostih poslovanja podjetja.
Če povzamemo le najpomembnejše obveznosti, ki jih nalaga Zakon o finančnem
poslovanju podjetij (ta naj bi opozarjal podjetje na strokovno finančno vodenje
poslovanja ob upoštevanju poslovno finančnih načel), mora podjetje Roletarstvo Arnuš
Ivan s.p. poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobno pravočasno izpolnjevati
zapadle obveznosti kot pogoj za trajno sposobnost izpolnjevanja vseh svojih obveznosti.
Z analizo poslovanja proučevanega podjetja smo primerjali poslovni leti 2007 in 2008,
na osnovi katerih smo presojali uspešnost poslovanja podjetja; ţelimo izboljšati
poslovanje podjetja, ne glede na to, kako uspešno ţe posluje. Uspešnost poslovanja
podjetja dosegamo z dobrimi predlogi in njihovi doslednimi izvajanji.
Izkaz stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje premoţenja in obveznosti podjetja
v določenem trenutku. Podatki iz bilance stanja so zanimivi za lastnike, bodoče lastnike,
posojilodajalce, upnike ...
Izkaz poslovnega izida je torej temeljni računovodski izkaz, v katerem ugotavljamo, ali
smo v obdobju, za katerega ga sestavljamo, poslovali z dobičkom ali izgubo. Iz bilance
uspeha lahko za proučevano podjetje ugotovimo naslednje:
podjetje je v obeh obdobjih izkazovalo večje prihodke od celotnih odhodkov, torej
je poslovalo z dobičkom.
Z likvidnostmi kazalniki ugotovimo, ali je podjetje plačilno sposobno. Ti kazalci so v
omenjenem podjetju ugodni, saj so večji od 1.
Da bi podjetje tudi v prihodnosti tako ali pa še bolje poslovalo, mora predvsem dobro
gospodariti z naloţbami in viri tako, da bo lahko tudi redno izpolnjevalo dospele
obveznosti.
Pri zavarovanju pred likvidnostnimi tveganji mora vodstvo podjetja oblikovati takšno
politiko z upravljanjem likvidnosti, ki bo obsegala:
načrtovanje in spremljanje denarnih tokov,
redno spremljanje likvidnosti in

42

skrb za odpravo vzrokov, ki bi lahko povzročili nelikvidnost oziroma sprejetje
ustreznih ukrepov za odpravo vzrokov nelikvidnosti.
Za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja je potrebno sprejeti ustrezne odločitve, ki
naj bi:
povečevale donosnost kapitala in
izboljševale kratkoročno plačilno sposobnost, to je povečanje denarnega toka.
Zaradi tega mora podjetje Roletarstvo Arnuš ohranjati in povečevati svoj lastni kapital
ter vzpostavljati in ustrezno ohranjevati dolgoročno financiranje kratkoročnih naloţb. Pri
tem bi lahko prišlo do likvidacijskih teţav, zato mora vodstvo skrbeti za dovolj velike
likvidnostne rezerve ali celo za njihov preseţek. Za zagotavljanje dolgoročne plačilne
sposobnosti podjetja mora finančna funkcija kazati na ustrezno finančno ravnoteţje, kar
pomeni ohranitev in rast vrednosti lastnega kapitala podjetja. Da bi podjetje
zmanjševalo stopnjo tveganja dolgoročne plačilne sposobnosti, mora finančna funkcija
zagotavljati v vsakem trenutku poslovnega odločanja informacije o posledicah poslovnih
odločitev za dolgoročno plačilno sposobnost. Podjetje mora skrbeti za določen obseg
denarnih sredstev zaradi naslednjih razlogov:
za kritje stroškov tekočega poslovanja in nabav,
za kritje tveganja zaradi nepredvidenih dogodkov,
za izkoriščanje ugodnih poslovnih moţnosti, kot so: cenejši nakup, popusti, večja
prilagodljivost trenutnim trţnim razmeram ipd.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
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UL RS
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ALU
PVC
ipd.

Evropska unija
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Zakon o gospodarskih druţbah
Mednarodna organizacija za ocenjevanje standardov
Mednarodni standard ocenjevalne vrednosti
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Orodje za iskanje podatkov o poslovanju slovenskih
druţb in s.p.-jev
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SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV
annual report
business result
financial statement
financial analyze
Dun&Bradstreet in Creditreform
International valuation standards
committee
unsolicited rating

letno poročilo
poslovni izid
bilanca stanja
analiza poslovanja
ime specializirane bonitetne hiše
mednarodna organizacija za ocenjevanje
standardov
bonitetna ocena,ki ni avtorizirana s strani
podjetja
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PRILOGE

PRILOGA 1: IZKAZI PODJETJA ROLETARSTVO ARNUŠ IVAN PTUJ
Podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

SREDSTVA

438.711

454.484

A) DOLGOROČNA SREDSTVA

344.113

370.604

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

0

0

1. Neopredmetena sredstva

0

0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

344.113

370.604

III. Naloţbene nepremičnine

0

0

IV. Dolgoročne finančne naloţbe

0

0

1. Dolgoročne finančne naloţbe razen posojil

0

0

2. Dolgoročna posojila

0

0

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

91.694

80.829

0

0

6.238

4.156

III. Kratkoročne finančne naloţbe

0

0

1. Kratkoročne finančne naloţbe razen posojil

0

0

2. Kratkoročna posojila

0

0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

71.304

76.018

V. Denarna sredstva

14.152

655

2.904

3.051

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

438.711

454.484

A) PODJETNIKOV KAPITAL

404.801

420.490

II. Opredmetena osnovna sredstva

B) KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
II. Zaloge

C) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Č) TERJATVE DO PODJETNIKA
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B) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

1. Rezervacije

0

0

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0

0

C) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0

0

I. Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

33.910

33.994

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

33.910

33.994

0

0

Č) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Podatki iz izkaza poslovnega izida v
obdobju od 1.1. do 31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

626.528

532.773

2. Sprememba vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje

0

0

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne
storitve

0

0

8.566

8.428

5. Stroški blaga, materiala in storitev

444.632

370.767

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala ter stroški porabljenega materiala

396.290

342.457

48.342

28.310

105.725

77.253

74.625

54.026

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

6.604

4.781

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

5.967

4.451

č) Drugi stroški dela

18.529

13.995

7. Odpisi vrednosti

34.872

43.095

a) Amortizacija

34.000

35.235

0

0

1. Čisti prihodki od prodaje

4. Drugi poslovni prihodki (s
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
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neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

872

7.860

22.426

24.605

0

0

23

0

11. Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev

0

0

12. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naloţb

0

0

13. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

1

381

14. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

0

0

15. Drugi prihodki

122

283

16. Drugi odhodki

0

0

27.583

25.383

8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deleţev
10. Finančni prihodki iz danih posojil

17. Poslovni izid obračunskega obdobja
(podjetnikov dohodek/negativni poslovni
izid)
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PRILOGA 2: IZKAZI PODJETJA AKTAL KIDRIČEVO

Podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

SREDSTVA

276.236

262.487

A) DOLGOROČNA SREDSTVA

191.745

171.663

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

2.629

2.629

1. Neopredmetena sredstva

2.629

2.629

0

0

140.303

127.346

0

0

48.813

41.688

0

0

48.813

41.688

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

VI. Odloţene terjatve za davek

0

0

82.290

86.615

0

0

6.018

15.380

III. Kratkoročne finančne naloţbe

0

0

1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil

0

0

2. Kratkoročna posojila

0

0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

54.753

45.304

V. Denarna sredstva

21.519

25.931

2.201

4.209

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

276.236

262.487

A) KAPITAL

243.148

230.048

I. Vpoklicani kapital

41.729

41.729

1. Osnovni kapital

41.729

41.729

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naloţbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naloţbe
1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil
2. Dolgoročna posojila

B) KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
II. Zaloge

C) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
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2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

0

0

II. Kapitalske rezerve

4.649

4.649

III. Rezerve iz dobička

11.085

10.430

0

0

173.240

162.612

12.445

10.628

B) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

1. Rezervacije

0

0

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0

0

C) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0

0

I. Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

III. Odloţene obveznosti za davek

0

0

33.088

31.842

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

33.088

31.842

D) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

0

597

Zabilančne obveznosti

0

0

IV. Preseţek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni
čisti dobiček/izguba)
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti
dobiček/čista izguba poslovnega leta)

Č) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

Podatki iz izkaza poslovnega izida v
obdobju od 1.1. do 31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

456.118

456.876

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0

0

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN
LASTNE STORITVE

0

0

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

0

0

302.270

327.112

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

5. Stroški blaga, materiala in storitev
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a) Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala ter stroški porabljenega materiala

276.890

299.653

25.380

27.459

113.466

104.190

79.857

71.870

1.153

7.311

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

12.717

5.444

č) Drugi stroški dela

19.739

19.565

7. Odpisi vrednosti

18.341

11.587

a) Amortizacija

15.156

11.587

0

0

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

3.185

0

8. Drugi poslovni odhodki

5.365

1.796

0

0

71

87

11. Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev

0

0

12. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naloţb

0

0

13. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

0

0

14. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

0

0

152

2.276

4

19

3.795

3.347

0

0

13.100

11.188

173.240

162.612

21. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV

0

0

22. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA

0

0

b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih

9. Finančni prihodki iz deleţev
10. Finančni prihodki iz danih posojil

15. DRUGI PRIHODKI
16. DRUGI ODHODKI
17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ODLOŢENI DAVKI
19. ČISTI POSLOVNI IZID
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI
DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA)
20. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA
IZGUBA
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a) zmanjšanje zakonskih rezerv

0

0

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in
lastne poslovne deleţe

0

0

c) zmanjšanje statutarnih rezerv

0

0

č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

0

0

23. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA

655

559

a) povečanje zakonskih rezerv

655

559

b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne
poslovne deleţe

0

0

c) povečanje statutarnih rezerv

0

0

č) povečanje drugih rezerv iz dobička

0

0

24. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA

185.685

173.241
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PRILOGA 3: IZKAZI PODJETJA ARNUŠ BOŠTJAN PTUJ

Podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

157.488

180.751

81.662

96.244

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

0

0

1. Neopredmetena sredstva

0

0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

81.662

96.244

III. Naloţbene nepremičnine

0

0

IV. Dolgoročne finančne naloţbe

0

0

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil

0

0

2. Dolgoročna posojila

0

0

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

74.842

83.630

0

0

6.900

3.472

III. Kratkoročne finančne naloţbe

0

0

1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil

0

0

2. Kratkoročna posojila

0

0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

43.117

55.525

V. Denarna sredstva

24.825

24.633

984

877

0

0

157.488

180.751

95.911

136.642

B) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

1. Rezervacije

0

0

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0

0

C) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0

0

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA

II. Opredmetena osnovna sredstva

B) KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
II. Zaloge

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Č) TERJATVE DO PODJETNIKA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A) PODJETNIKOV KAPITAL
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I. Dolgoročne finančne obveznosti

0

0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

0

0

61.577

44.109

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0

0

61.577

44.109

0

0

Č) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Podatki iz izkaza poslovnega izida v
obdobju od 1.1. do 31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

609.916

567.066

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov
in nedokončane proizvodnje

0

0

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne
storitve

0

0

5.858

0

5. Stroški blaga, materiala in storitev

403.260

382.510

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala ter stroški porabljenega materiala

369.145

343.176

34.115

39.334

109.202

91.694

84.211

69.375

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

7.456

6.140

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

6.111

5.044

č) Drugi stroški dela

11.424

11.135

7. Odpisi vrednosti

18.520

17.435

a) Amortizacija

17.225

17.294

0

0

1.295

141

31.911

30.317

1. Čisti prihodki od prodaje

4. Drugi poslovni prihodki (s
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
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9. Finančni prihodki iz deleţev

0

0

10. Finančni prihodki iz danih posojil

0

0

901

864

12. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naloţb

0

0

13. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

0

0

14. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

5

44

15. Drugi prihodki

75

1.448

16. Drugi odhodki

4

0

53.848

47.378

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

17. Poslovni izid obračunskega obdobja
(podjetnikov dohodek/negativni poslovni
izid)
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PRILOGA 4: IZKAZI PODJETJA INTERLES LENART

Podatki iz bilance stanja na dan
31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

SREDSTVA

4.677.787

2.890.609

A) DOLGOROČNA SREDSTVA

2.732.408

1.639.601

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

81.210

51.123

1. Neopredmetena sredstva

81.210

51.123

0

0

2.575.380

1.358.202

III. Naloţbene nepremičnine

51.931

52.535

IV. Dolgoročne finančne naloţbe

23.887

19.925

8.795

8.795

15.092

11.130

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0

157.816

VI. Odloţene terjatve za davek

0

0

1.934.067

1.237.605

5.296

0

497.447

480.416

21.862

112.115

0

0

21.862

112.115

1.400.491

629.169

8.971

15.905

11.312

13.403

5.633

5.633

4.677.787

2.890.609

A) KAPITAL

649.051

636.128

I. Vpoklicani kapital

402.641

402.641

1. Osnovni kapital

402.641

402.641

0

0

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva

1. Dolgoročne finančne naloţbe razen posojil
2. Dolgoročna posojila

B) KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naloţbe
1. Kratkoročne finančne naloţbe razen posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C) KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
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II. Kapitalske rezerve

8.135

8.135

103.708

103.708

0

0

V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni
čisti dobiček/izguba)

85.145

107.532

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti
dobiček/čista izguba poslovnega leta)

49.422

14.112

B) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

1. Rezervacije

0

0

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0

0

C) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

1.340.625

816.242

I. Dolgoročne finančne obveznosti

1.274.587

767.348

66.038

48.894

0

0

2.688.111

1.438.239

0

0

II. Kratkoročne finančne obveznosti

1.075.885

250.000

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

1.612.226

1.188.239

0

0

5.633

5.633

III. Rezerve iz dobička
IV. Preseţek iz prevrednotenja

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odloţene obveznosti za davek
Č) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

D) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti
Podatki iz izkaza poslovnega izida v
obdobju od 1.1. do 31.12.2008

Podatki so v EUR
2008

2007

4.956.650

4.040.171

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0

222.742

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN
LASTNE STORITVE

0

0

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

571.946

17.978

5. Stroški blaga, materiala in storitev

4.156.043

3.117.531

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in

3.305.335

2.653.583

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

60

materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev

850.708

463.948

1.040.533

983.376

755.028

723.317

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

66.820

64.013

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

54.739

52.673

č) Drugi stroški dela

163.946

143.373

7. Odpisi vrednosti

146.062

111.736

a) Amortizacija

141.669

111.529

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih

1.556

207

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih

2.837

0

11.937

10.226

0

0

4.721

3.704

10.246

10.420

0

0

13. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

101.041

37.299

14. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

21.972

9.133

15. DRUGI PRIHODKI

7.585

4.224

16. DRUGI ODHODKI

12.984

6.192

17. DAVEK IZ DOBIČKA

11.153

9.634

0

0

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)

49.423

14.112

20. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA
IZGUBA

85.149

107.532

21. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV

0

0

22. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA

0

0

a) zmanjšanje zakonskih rezerv

0

0

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne

0

0

6. Stroški dela
a) Stroški plač

8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deleţev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
12. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naloţb

18. ODLOŢENI DAVKI
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poslovne deleţe
c) zmanjšanje statutarnih rezerv

0

0

č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

0

0

23. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA

0

0

a) povečanje zakonskih rezerv

0

0

b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne
poslovne deleţe

0

0

c) povečanje statutarnih rezerv

0

0

č) povečanje drugih rezerv iz dobička

0

0

24. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA

134.572

121.644
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Kandidatka Darja Pevcin, študentka visokošolskega strokovnega študija na Fakulteti za
upravo, izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod
mentorstvom dr. Marka Hočevarja. Strinjam se z objavo diplomskega dela na spletnih
straneh fakultete.

Ljubljana, dne _________________________

Podpis: _______________

Besedilo je lektorirala Zlatka Podvornik, PU SL-AN.

Podpis: _______________
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