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POVZETEK
Pomen računovodskih informacij kot podlage za sprejemanje poslovnih odločitev se
povečuje s stopnjevanjem hitrosti tehnološkega in gospodarskega razvoja,
zahtevnostjo in hitrostjo spremenljivosti okolja, v katerem podjetja poslujejo,
povečevanjem tveganj, ki jih morajo pri tem upoštevati ter negotovostjo pri
napovedovanju razmer v prihodnosti. Različne uporabnike računovodskih informacij
zanimajo različne informacije glede na odločitve, ki jih sprejemajo na njihovi podlagi.
Temeljne informacije o poslovanju podjetja so zbrane v letnih poročilih, vključno z
letnimi računovodskimi izkazi. Za banko je pri odobravanju kratkoročnih naloţb
predloţitev računovodskih izkazov, brez razkritij premalo za odločitev kreditiranja. Pri
razkrivanju podatkov pride do izraza kako pomembno je, da so informacije
zanesljive, verodostojne in primerljive, da bi bile tudi koristne. To pomeni, da ne
smejo vsebovati pomembnih napak in morajo biti sestavljene nepristransko ter na
način, ki je razumljiv njihovim uporabnikom. Razkrivati morajo vsa pomembna
dejstva v zvezi s poslovanjem podjetja in njegovim finančnim stanjem. Namen
analize ni le temeljna analiza računovodskih izkazov, ampak tudi odkrivanje šibkih
točk podjetja.
KLJUČNE BESEDE: računovodske informacije, letno poročilo, letni računovodski
izkazi, kratkoročne naloţbe
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SUMMARY
The importance of accounting information as a basis for commercial decisions is
increased with the escalation of the pace of technological and economic
development, complexity and speed of the environment variability in which
businesses operate, increasing the risks that they must respect and the uncertainty
in predicting the situation in the future. Different users of accounting information are
interested in different kinds of information in relation to decisions being taken on
their basis. Basic information about the company are contained in the annual reports,
including annual financial statements. For the Bank in the granting of short-term
investments is the presentation of accounts without disclosure insufficient for the
credit decisions. When disclosing information comes to the fore the importance of
that information is reliable, credible and comparable, though they were also useful.
This means that it must not contain significant errors and should be made impartially
and in a way that is understandable to their users. It must disclose all relevant facts
relating to the performance of a company and its financial situation. The purpose of
analysis is not only a fundamental analysis of financial statements, but also discovery
of company vulnerability
KEYWORDS: financial information, annual report, annual accounts, short-term
investments
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1 UVOD

Pomen računovodskih informacij kot podlage za sprejemanje poslovnih odločitev se
povečuje s stopnjevanjem hitrosti tehnološkega in gospodarskega razvoja,
zahtevnostjo in hitrostjo spremenljivosti okolja, v katerem podjetja poslujejo,
povečevanjem tveganj, ki jih morajo pri tem upoštevati ter negotovostjo pri
napovedovanju razmer v prihodnosti. V našem gospodarskem prostoru se je z
uvedbo trţnega gospodarstva in zamenjavo druţbenega kapitala s kapitalom znanih
lastnikov povečal pomen in spremenila vloga računovodskih informacij.
Za računovodsko analizo so glavni viri podatkov evidence iz knjigovodstva. Izhodišče
so podatki iz temeljnih računovodskih izkazov med katere uvrščamo izkaz stanja in
izkaz uspeha. Namen analize ni le temeljna analiza računovodskih izkazov, ampak
tudi odkrivanje šibkih točk podjetja.
Računovodske informacije uporabljajo različni ljudje, katerih interesi glede podjetij se
bistveno razlikujejo, kot na primer: managerji, lastniki podjetij, predstavniki delavcev,
potencialni investitorji, banke, drţavne in razne druge institucije, kupci, dobavitelji ter
drugi. Različne uporabnike računovodskih informacij zanimajo različne informacije
glede na odločitve, ki jih sprejemajo na njihovi podlagi. Temeljne informacije o
poslovanju podjetja so zbrane v letnih poročilih, vključno z letnimi računovodskimi
izkazi.
Računovodstvo se ukvarja z vrednostnim spremljanjem in preučevanjem vseh
poslovnih dogodkov, ki kakorkoli vplivajo na sredstva in obveznosti do virov sredstev,
stroške, odhodke, prihodke in poslovni izid (Koletnik, 1997, str. 4). Računovodstvo je
edina informacijska dejavnost, ki vse poslovne dogodke zdruţi pod skupni
imenovalec, to je denar. Zato je mogoče računovodske podatke seštevati in odštevati
ter uspešnost delovanja podjetja kot ekonomskega subjekta prikazati s temeljnim
poslovnim izidom, to je dobičkom ali izgubo, delovanje podjetja kot finančnega
subjekta pa s končnim stanjem denarja oziroma z razliko med začetnim in končnim
stanjem sredstev. Izguba ali dobiček podjetja in preseţek ali primanjkljaj denarja na
koncu poslovnega obdobja lahko dolgoročno vplivajo na poslovodstvo podjetja,
zaposlene, okolje, drţavo itd. Zato morajo biti računovodska poročila, ki so rezultat
dejavnosti računovodstva, izraz resničnega stanja, računovodstvo pa mora
evidentirati vse poslovne dogodke tako, kot so nastali, in v času, ko so nastali.
(Horvat, 2000, str. 32)
Računovodstvo ni eksaktna veda (znanstveno natančna), saj računovodske
informacije velikokrat temeljijo na ocenah. Mnenje, da so računovodski izkazi
najpomembnejši pri odločanju v podjetju in da strmimo samo k čim večjemu
prikazovanju dobička je zmotno. Večina podjetij in tudi podjetje kjer sem zaposlena
zanemarja stroške razvoja, trţenja in izobraţevanja. Te dejavnosti namreč
kratkoročno res povzročajo večje stroške in s tem manjši dobiček, pa vendar prav te
dejavnosti zagotavljajo dolgoročno uspešnost poslovanja. Računovodstvo lahko
1

opredelimo kot vrednostno (v denarni merski enoti) spremljanje in preučevanje
poslovanja poslovnega sistema. Računovodske informacije se torej razlikujejo od
drugih vrst informacij po tem, da so izraţene vrednostno. Ta lastnost računovodskih
informacij olajša uporabnikom matematično preračunavanje in s tem analiziranje, saj
imajo vse informacije »skupni imenovalec«. Prav ta lastnost računovodskih informacij
pa pomeni eno temeljnih omejitev pri njihovi uporabi. V računovodskih poročilih
namreč ne bomo našli informacij kako podjetje s svojim poslovanjem vpliva na
okolje, v kakšnem soţitju je z lokalno skupnostjo ali je podjetje konkurenčno in ne
nazadnje ni moč razbrati o kakovosti in znanju delavcev.
(Horvat, 2000, predgovor)

1.1 PREDMET ANALIZE
Analizirala bom računovodske izkaze druţbe z omejeno odgovornostjo, za potrebe v
postopku priprave predloga za kreditni odbor banke, pri odobravanju kratkoročnih
naloţb. Sem namreč zaposlena na banki, kot višji skrbnik komitentov. Moje glavno
delo je pripravljanje predlogov in pogodb za dolgoročne in kratkoročne finančne
naloţbe.

1.2 NAMEN IN CILJI ANALIZE
Namen diplomskega dela je prikaz računovodske analize druţbe z omejeno
odgovornostjo na podlagi njihovih računovodskih izkazov. Za banko je pri
odobravanju kratkoročnih naloţb predloţitev računovodskih izkazov, brez razkritij
premalo za odločitev kreditiranja. Druţbe morajo obvezno predloţiti razkritja k vsem
postavkam. Predvsem nas zanimajo razkritja o kratkoročnih poslovnih terjatvah in
kratkoročnih poslovnih obveznostih. Pri analizi poslovanja druţbe gre predvsem za
ugotavljanje likvidnosti, zmoţnosti plačevanja računov. Nadalje ugotoviti koliko dni v
povprečju potrebuje druţba, da plača dobaviteljem, koliko dni v povprečju potrebuje,
da izterja dolg do kupcev, ugotoviti kapitalsko moč. Namen analize je pripraviti
informacije na podlagi računovodskih izkazov, razkritij posameznih postavk in podati
oceno o upravičenosti naloţbe.
Sestava računovodskih poročil ni le zakonsko predpisana obveza, za izpolnitev katere
mora poskrbeti poslovodstvo druţbe, temveč predstavljajo računovodske informacije,
ki jih ta poročila vsebujejo tudi podlago za sprejemanje poslovnih odločitev.
V diplomski nalogi bi ţelela prikazati kako pomembno je, da so računovodske
informacije zanesljive, verodostojne in primerljive, da bi bile tudi koristne. To
pomeni, da ne smejo vsebovati pomembnih napak in morajo biti sestavljene
nepristransko ter na način, ki je razumljiv njihovim uporabnikom. Razkrivati morajo
vsa pomembna dejstva v zvezi s poslovanjem podjetja in njegovim finančnim
stanjem. Ţal smo večkrat priča, ko podjetja s prirejanjem računovodskih informacij in
2

računovodskih poročil prikrivajo pravo stanje in rezultate poslovanja. Seveda je
takšno zlorabljanje računovodstva lahko »uspešno« le kratkoročno, na daljši rok pa
neupoštevanje osnovnih pravil računovodenja in neupoštevanje računovodskih
standardov ne more skriti slabega poslovanja ter preprečiti propada neuspešnega
podjetja.

1.3 METODE RAZISKOVANJA
Pri analiziranju računovodskih izkazov izhajam iz podrobne preučitve domače
literature, predvsem s področja računovodstva, zakonskih predpisov s proučevanega
področja in računovodskih standardov.
Pri svojem delu uporabljam več metod dela, in sicer:
-

deduktivno metodo, na osnovi katere sem iz splošnih značilnosti letnega
poročila izpeljala njegove posamezne sestavne dele,
metodo analiziranja s katero sem podrobneje preučila teoretske osnove
obravnavane problematike, to so računovodski izkazi,
metodo deskripcije za podroben in objektiven opis osrednjega predmeta
proučevanja, kar je računovodsko poročilo ter
metodo primerjave na osnovi katere sem teoretična spoznanja primerjala s
svojimi izkušnjami, ki sem jih pridobila na področju računovodstva in financ.

3

2 RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Ko govorimo o podatkih in informacijah moramo razumeti vsebinsko razliko med
njimi. Podatki nevtralno prikazujejo neko dejstvo, informacije pa so problemsko
usmerjene in so podlaga za odločanje, zato jih je potrebno oblikovati glede na
problem, ki ga ţelimo rešiti in glede na obstoječe okoliščine. Spreminjanje problema
ali okoliščin pogojuje tudi spremembo informacij. To, kar nam v določenih primerih
predstavlja odločujočo informacijo, je lahko v drugih zgolj nevtralen podatek (Turk,
Kavčič, Kokotec-Novak, 1998, str. 36).
Osrednji del informacijskega sistema predstavlja računovodski informacijski sistem.
Njegova značilnost je, da dogodke in poslovanje podjetja spremlja vrednostno, se
pravi, izraţene v denarni enoti. Računovodsko informiranje predstavlja del celotnega
informiranja, potrebnega pri poslovanju podjetja. Računovodsko informiranje se
izvaja z računovodskimi poročili, ki vsebujejo računovodske podatke in računovodske
informacije. Predmet računovodskega informiranja so računovodski podatki oziroma
informacije tako za notranje kot tudi za zunanje potrebe poslovanja podjetja.
Računovodska poročila os večinoma podana v pisni obliki, čeprav so lahko tudi ustna.
Praviloma se ustno podajajo računovodska poročila, ki sicer ţe obstajajo tudi v pisni
obliki.
Temeljni in zgodovinsko najstarejši del računovodstva, ki je tesno povezan z vsemi
njegovimi deli je knjigovodstvo. Knjigovodstvo predstavlja dokumentirano in strogo
formalno evidentiranje poslovnih procesov in stanj, zasnovano na popolnem in
trajnem zbiranju ter ustaljenem časovnem in stvarnem urejevanju podatkov, ki z
uporabo denarne merske enote prikazuje celotno poslovanje poslovne celote (Kodeks
računovodskih načel, 1995, str. 29). Končni izdelki knjigovodstva so računovodski
obračuni, ki predstavljajo podlago za poslovno odločanje. Najvaţnejši med njimi so
letni računovodski izkazi, ki kaţejo doseţene poslovne rezultate podjetja v poslovnem
letu.
Sodobni razvoj informacijskih sistemov in računovodskih informacijskih informacijskih
sistemov kot kreatorjev informacij za sprejemanje poslovodskih odločitev je pred
računovodje postavil nove zahteve in izzive. Računovodja naj bi pokazal veliko več
ustvarjalnosti in tudi vsebinsko bolj prispeval k iskanju pravih poslovnih odločitev v
podjetju. Kodeks računovodskih načel sicer priporoča, da naj bo računovodska
sluţba, kadar je to objektivno izvedljivo, organizirana kot enotna sluţba, pri čemer
mora biti upoštevano načelo gospodarnosti (Kodeks računovodskih načel, 1995, str.
40). Tako naj bi računovodska sluţba opravljala vse računovodske funkcije, to je
računovodsko preračunavanje, knjigovodstvo, računovodsko nadziranje in
računovodsko analiziranje. V praksi so včasih iz računovodske sluţbe izločene zlasti
računovodsko preračunavanje in analiziranje. Vendar je potrebno poudariti, da
pomenijo te sluţbe sestavni del računovodstva in morajo zato delati po navodilih in
pod nadzorom vodje računovodstva.
4

Pogled računovodij je vedno bolj usmerjen v prihodnost, v načrtovanje in
ugotavljanje razlik med načrtovanim in uresničenim ter ugotavljanje vzrokov za
odmike. Vendar pa se morajo tako računovodje kot vsi drugi pri uporabi in
razumevanju informacij zavedati njihovih omejitev. Te so:
-

-

Za različne namene odločanja moramo uporabljati različne podatke; pri tem
najpogostejši problem nastaja pri uporabi pojma »stroški«, saj v
računovodstvu govorimo o različnih vrstah stroškov: obračunskih,
predračunskih, standardnih, splošnih, spremenljivih, dodatnih, mejnih,
neposrednih, oportunitetnih in drugih; vedeti moramo na primer, o kateri vrsti
stroškov govorimo v posameznem konkretnem primeru.
Računovodski podatki so pogosto le pribliţek dejanskih stanj in procesov ter
pogosto vsebujejo določeno stopnjo nenatančnosti.
Njihov uporabnik se mora zavedati, da praviloma nikoli nima na voljo prav
vseh potrebnih informacij, ki bi jih potreboval pri odločanju.
Računovodske informacije ne morejo nadomestiti poslovodskega odločanja,
predstavljajo pa podlago oziroma izhodišče zanj (Hočevar, 1998, str. 10).

Spremenjena vloga računovodstva in računovodje ter pomembnost računovodskih
informacij so vplivali na vedno večji pomen upravljalnega oziroma poslovodnega
računovodstva. Pod vplivom različnih računovodskih šol so v nekaterih naših podjetjih
organizirali oddelek kontrolinga, ki je v bistvu prevzel nekaj funkcij računovodstva
(Turk et al., 1996, str. 400).
Med funkcije kontrolinga (controlling), ki je sicer v strokovni literaturi različno
opredeljen, različni avtorji največkrat štejejo zlasti: načrtovanje in nadziranje,
poročanje in pojasnjevanje, analiziranje, ocenjevanje in svetovanje. Kljub temu, da
nekateri avtorji uvrščajo kontroling v poslovodsko dejavnost, pa ga je vendarle
potrebno obravnavati kot informacijsko oziroma računovodsko funkcijo. Uporabljanje
izraza »controlling« za informacijsko-računovodsko podporo poslovodskemu
odločanju je neustrezno, ker je beseda tujka, ki jo je teţko prevesti in opredeliti, zato
ker je to neustrezen izraz za funkcijo, ki podpira poslovodsko načrtovanje,
usklajevanje, vodenje in podobno, in ker bi pomenilo uvajanje tega izraza zoţenje
računovodskih funkcij na knjigovodstvo, kar ni v skladu s sedanjim razumevanjem
računovodstva (Hočevar, 1995, str. 47).
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3 ZAKONSKE IN RAČUNOVODSKE POSEBNOSTI DRUŢBE Z
OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Zakon o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD) ureja pravni poloţaj druţb in
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Gospodarske druţbe se lahko organizirajo v eni izmed oblik:
-

kot osebne druţbe (druţba z neomejeno odgovornostjo, komanditna druţba,
tiha
druţba)
kot kapitalske druţbe ( druţba z omejeno odgovornostjo, delniška druţba,
komanditna delniška druţba in evropska delniška druţba)

Druţba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d.o.o.) je oblika gospodarske
druţbe v slovenskem pravnem sistemu. Je druţba z lastno pravno sposobnostjo, ki za
prevzete obveznosti jamči le s premoţenjem druţbe in ima osnovni kapital razdeljen
na poslovne deleţe. Vrednost poslovnih deleţev je lahko različna. Druţbo lahko
ustanovi ena ali do 50 fizičnih ali pravnih oseb. Druţba se ustanovi z druţbeno
pogodbo, ki mora biti sestavljena v notarski obliki, odpre se transakcijski račun in
vplača osnovni kapital. Minimalni osnovni kapital je predpisan z zakonom in znaša
7.500 eur. Navzven nastopa druţba preko svojih organov (poslovodja). Opravlja
lahko vsako z zakonom dovoljeno dejavnost. Če so izpolnjene vse zakonske zahteve,
sodišče vpiše druţbo v sodni register. Druţba z omejeno odgovornostjo pridobi
poloţaj pravne osebe z vpisom v sodni register in tako postane nosilka pravic in
obveznosti. Po vpisu se izdela ţig, obvesti Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve o dejavnostih druţbe ter ustanovitev objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Z vidika obravnavanja kratkoročnih naloţb je zelo pomembno četrto poglavje ZGD, ki
ureja zastopanje druţbe in prokuro. Druţbo namreč lahko zastopajo osebe, ki so
določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi druţbe na podlagi zakona in osebe, ki
jim je druţba podelila prokuro. Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki
spadajo v pravno sposobnost druţbe. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega
učinka proti tretjim osebam. Druţba lahko podeli prokuro eni ali več osebam po
postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Zelo pomembno je vedeti, da prokura
upravičuje vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost druţbe, razen za
odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej
pooblaščen. Kratkoročne finančne naloţbe druţb z omejeno odgovornostjo so v večini
primerov zavarovane z zastavitvijo nepremičnin, tako, da je potrebno pri pripravi
predloga finančne naloţbe preveriti kdo pogodbo lahko podpiše.
Po ZGD morajo druţbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno
zaključiti v skladu z zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali
6

mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Poslovno leto se lahko razlikuje
od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako
poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo.
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. Poslovno
poročilo zajema pogled poslovodstva na rezultate poslovanja, sestavljeno iz mnenja
uprave oziroma generalnega direktorja. Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz
računovodskih izkazov in njihovih pojasnil. Poslovne knjige morajo biti vodene po
sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Posebej pomembno je osmo poglavje splošnega dela ZGD z naslovom »Poslovne
knjige in letno poročilo«, ki ureja računovodsko pravo. Podrobnejša pravila o
računovodenju določajo slovenski računovodski standardi.
Slovenski računovodski standardi so obvezna pravila o strokovnem ravnanju na
področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. So izvirna
zdruţitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, zlasti
mednarodnimi računovodskimi standardi in smernicami Evropske zveze. Njihova
posebnost pa je, da obravnavajo računovodenje kot celoto za notranje in zunanje
potrebe podjetij. Nanašajo se predvsem na gospodarske druţbe, glede na svoje
potrebe pa jih uporabljajo tudi druga podjetja, zavodi in celo drţavne organizacije.
(SRS, 2002, stran 7)
Slovenski računovodski standardi določajo zlasti:
-

vsebino in členitev izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala,
pravila o vrednotenju računovodskih postavk, in
pravila o vsebini posameznih postavk v računovodskih izkazih in pojasnilih teh
postavk v prilogi k izkazom.

7

4 RAČUNOVODSKI IZKAZI

Računovodske izkaze je moţno sestavljati za notranje uporabnike in jih lahko
sestavljamo na različne načine in v različnih oblikah, če pa so računovodski izkazi
namenjeni zunanjim uporabnikom (delničarjem, upnikom, zaposlenim in javnosti
nasploh) pa jih moramo sestaviti povsem skladno s slovenskimi računovodskimi
standardi.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov je potrebno upoštevati in uporabljati
kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in sicer:
-

razumljivost,
ustreznost,
zanesljivost,
primerljivost.

Razumljivost pomeni, da uporabniki računovodskih izkazov lahko razumejo postavke
v njih in da je mogoče tudi ugotoviti pomen kontov in knjiţb na njih.
Ustreznost pomeni, da imajo postavke v računovodskih izkazih zaţelene, potrebne in
koristne lastnosti, značilnosti in da tudi konti in knjiţbe na njih ustrezajo določenemu
namenu in pravilom.
Zanesljivost pomeni, da postavke v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnih
napak in pristranskih stališč ter da zvesto predstavljajo tisto, o čemer trdijo in da so
konti in knjiţbe na njih popolni in zanesljivi.
Primerljivost pomeni, da je zaradi metodične enotnosti mogoče primerjati postavke v
računovodskih izkazih istega podjetja za različna leta ali postavke v računovodskih
izkazih različnih podjetij, in da so konti in knjiţbe na njih metodično enotni tako v
posameznem podjetju kot v različnih podjetjih.
Računovodski izkazi po slovenskih računovodskih standardih so:
-

bilanca stanja
izkaz poslovnega izida
izkaz finančnega izida (denarnih tokov)
izkaz gibanja kapitala in pojasnila k njim

(Slovenski računovodski standardi, 2006, str. 12)
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4.1 BILANCA STANJA
Slovenski računovodski standard 24 (2006) se uporablja pri sestavljanju
predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in
obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Sestavi se za splošne ali posebne
namene za potrebe zunanjega lahko pa tudi notranjega računovodskega poročanja.
Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenitev postavk v njem.
Povezan je z računovodskimi načeli 124, 127, 131 in 141 (Kodeks računovodskih
načel, 1995, str. 167).
Bilanca stanja prikazuje premoţenje s katerim podjetje razpolaga na določen dan in
vire financiranja, s katerimi podjetje financira to premoţenje. Bilanca stanja je
statični računovodski izkaz, saj prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev
podjetja določenega dne. Bilanca stanja je kumulativni računovodski izkaz, saj so v
njej vidne posledice preteklih poslovnih odločitev podjetja, ki se odraţajo na višini in
strukturi sredstev in obveznosti do virov sredstev. Kumulativnost bilance stanja se
odraţa v tem, da je bilanca stanja, ki jo sestavimo na zadnji dan leta, enaka začetni
bilanci stanja, sestavljeni na prvi dan naslednjega leta. (po Hočevar, 2004, str. 223)
Bilanca stanja izkazuje na eni strani premoţenjsko podobo z izkazovanjem sredstev,
na drugi strani pa lastniško podobo z izkazovanjem obveznosti do virov sredstev. V
bilanci stanja uresničujemo temeljno načelo gospodarjenja, kar pomeni, da podjetje
lahko razpolaga le s tolikšnimi sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje. Zato mora
biti vsota sredstev v bilanci stanja (aktiva) enaka vsoti obveznosti do virov sredstev
(pasiva). To temeljno bilančno načelo velja le za bilanco stanja poslovnega sistema
kot celote (Turk in Melavc, 2001, str. 445).
Pri sestavljanju bilance poznamo predračunsko in obračunsko bilanco stanja.
Predračunska ali obračunska bilanca stanja je računovodsko poročilo o
predračunanem ali uresničenem obsegu in sestavi sredstev in obveznosti do virov
sredstev določenega poslovnega sistema za določeni trenutek. Namenjena je
najvišjim organom odločanja poslovnega sistema, pa tudi različnim zunanjim
uporabnikom tovrstnih podatkov in informacij. Predračunska bilanca stanja izkazuje
cilje, ki jih ţeli posamezen poslovni sistem doseči na področju sredstev in obveznosti
do virov sredstev. Oblikujemo jo na podlagi podatkov, izvirno zbranih v
najrazličnejših predračunskih listinah. Vsebina obračunske bilance stanja je lahko bolj
ali manj zanesljiva, odvisna od tega ali jo oblikujemo pred popisom sredstev in
obveznosti do virov sredstev določenega poslovnega sistema ali po njem.
Predračunska ali obračunska bilanca stanja je lahko začetna, vmesna ali končna,
glede na to ali nakazuje ali dokazuje začetna, vmesna ali končna stanja sredstev in
obveznosti do virov sredstev. Bilanco stanja lahko sestavljamo za določene, vnaprej
znane trenutke, predpisane z gospodarsko zakonodajo, računovodskimi standardi ali
notranjimi predpisi poslovnega sistema. Take bilance stanja so redne bilance stanja.
Razlikujemo jih od izrednih bilanc stanja, ki jih sestavljamo ob posebnih priloţnostih:
zdruţevalna bilanca stanja ob zdruţitvi, razdruţevalna bilanca stanja ob razdruţitvi,
prevzemno-predajna bilanca stanja ob menjavi odgovornih oseb, sanacijska bilanca
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stanja ob teţavah poslovnega sistema, likvidacijska bilanca stanja ob koncu obstoja
poslovnega sistema (po Kokotec-Novak et al., 2002, str. 188-194).
Slika 1: Bilanca stanja

BILANCA
STANJA

PREDRAČUNSKA

OBRAČUNSKA

ZAČETNA

ZAČETNA

ZAČETNA

ZAČETNA

VMESNA

VMESNA
ZAČETNA

KONČNA

KONČNA

ZAČETNA

ZAČETNA

REDNA

IZREDNA

ZDRUŢEVALNA
RAZDRUŢEVALNA
ZAČETNA

PREVZEMNA
ZAČETNA

SANACIJSKA
ZAČETNA

LIKVIDACIJSKA
ZAČETNA

Vir: Kokotec-Novak et al. (2002, str.188-194)
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Sredstva v bilanci stanja lahko urejamo po načelu naraščajoče ali padajoče
likvidnosti. Po načelu naraščajoče likvidnosti bomo v bilanci stanja najprej prikazali
tista sredstva, ki so najbolj oddaljena od likvidnih sredstev, na koncu pa tista, ki so
najbolj likvidna, to je denar. Po načelu padajoče likvidnosti pa bomo v bilanci stanja
najprej prikazali najlikvidnejšo obliko sredstev (denar) in na koncu najmanj likvidna
sredstva.
Obveznosti do virov sredstev pa v bilanci razporejamo po načelu zapadlosti. Načelo
zapadlosti upošteva rok zapadlosti posamezne vrste obveznosti do virov sredstev.
Uporabimo lahko načelo naraščajoče ali padajoče zapadlosti. Načelo naraščajoče
zapadlosti pomeni, da v bilanci stanja najprej prikazujemo tiste vire sredstev, ki imajo
najdaljši rok zapadlosti oziroma ga nimajo (kapital) in na koncu tiste, ki imajo
najkrajši rok zapadlosti (kratkoročne obveznosti). V praksi tako sredstva kot
obveznosti do virov sredstev razporejamo po načelu naraščajoče likvidnosti in načelu
naraščajoče zapadlosti (po Hočevar, 2004, str. 228).
Iz bilance stanja lahko kljub njenemu statičnemu prikazovanju podjetja razberemo
veliko znamenj, ki dokazujejo ali je podjetje, ki ga preučujemo, izpostavljeno
finančnim tveganjem, katerim in v kolikšnem obsegu. Finančna tveganja:
-

likvidnostno
valutno
obrestno
tveganje spremembe cene surovin

Na izpostavljenost likvidnostnemu tveganju nas opozarjajo predvsem:
-

-

-

koeficient tekoče likvidnosti kot razmerje med celotnimi kratkoročnimi sredstvi
in celotnimi kratkoročnimi obveznostmi. Optimalna vrednost tekočega
koeficienta je odvisna od številnih dejavnikov, predvsem od vrste dejavnosti
podjetja, razmer poslovanja, starosti podjetja, ravni poslovnega cikla in
podobno. Zato je za vsako podjetje bistveno, da zase ugotovi ustrezni
koeficient tekoče likvidnosti. Po Bergantu pa velja: »Ob bistveno
nespremenjenih finančnih pogojih poslovanja (ki bi zahtevali spremembe v
obsegu trajnih obratnih sredstev) pomeni povečanje tekočega koeficienta
izboljšanje dolgoročnega finančnega ravnoteţja, njegovo zmanjšanje pa
poslabšanje dolgoročnega finančnega ravnoteţja.
koeficient pospešene likvidnosti kot razmerje med celotnimi krakoročnimi
sredstvi, zmanjšanimi za zaloge in celotnimi kratkoročnimi obveznostmi.
Njegova vrednost je različna od podjetja do podjetja in je v odvisnosti od
njegovih značilnosti.
koeficient absolutne likvidnosti kot razmerje med denarnimi sredstvi, vštevši
vrednostne papirje in celotne kratkoročne obveznosti. Njegova optimalna
vrednost je značilna za vsako posamezno podjetje in je njegovo povečanje ob
drugih nespremenjenih okoliščinah pozitivno, njegovo zmanjšanje pa
negativno za dolgoročno finančno ravnoteţje.
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-

kazalnik finančnega vzvodja kot razmerje med celotnimi obveznostmi in
lastnim kapitalom. Vrednost tega kazalnika je zlasti odvisna od narodnega
gospodarstva, v okviru katerega podjetje posluje, vrste dejavnosti podjetja,
starosti podjetja. Za vsako podjetje je bistveno, da zase ugotovi ustrezno
vrednost kazalnika finančnega vzvodja. Vrednost kazalnika pa naj ne bi bila
načeloma niţja od 0,5.

Izpostavljenost valutnemu tveganju na deviznem trgu je lahko transakcijska,
translacijska ali pa ekonomska:
-

-

-

na transakcijsko izpostavljenost nas v bilanci stanja opozarjajo kratkoročne
terjatve ali pa kratkoročne obveznosti podjetja, nominirane v tujih valutah,
katerih vrednost je odvisna od razmer na svetovnih valutnih trgih. Podjetje je
transakcijsko izpostavljeno valutnemu tveganju ponavadi takrat, kadar gre za
neskladnost med valuto, v kateri podjetje prejema plačila in valuto v kateri
podjetje plačuje.
na translacijsko izpostavljenost nas v bilanci stanja opozarjajo postavke, ki so
nominirane v tujih valutah. Problematične so z vidika njihovega vrednotenja,
saj pomenijo morebitno bilančno spremembo zaradi spremembe razmer na
svetovnih valutnih trgih.
na ekonomsko izpostavljenost nas v bilanci stanja opozarjajo postavke, od
katerih pričakujemo v prihodnosti pritoke, ki so vezani na tujino. To so lahko
dividende, dobljene iz dolgoročnih finančnih naloţb v tujih podjetjih, pritoki iz
prodaje patenta ali licence v tujino.

Obrestno tveganje je tveganje neugodnega gibanja obrestne mere:
-

večji je deleţ kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti iz financiranja v sestavi
virov sredstev, močnejša je izpostavljenost obrestnemu tveganju
večji je deleţ kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naloţb v sestavi sredstev,
močnejša je izpostavljenost obrestnemu tveganju

V primeru ko podjetje za svoje izdelke uporablja surovine, katerih cene se oblikujejo
na svetovnih blagovnih borzah, je to dovolj zgovorno znamenje, da je tako podjetje
izpostavljeno tveganju spremembe cene surovin (po Horvat, 2000, stran 138-142).
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Druţba razčleni bilanco stanja na naslednje postavke:
Slika 2: Razčlenitev bilance stanja
SREDSTVA
A.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Dolgoročna sredstva

A.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

I.

Kapital
I.

Vpoklicani kapital

1.

Dolgoročne premoţenjske pravice

1.

Osnovni kapital

2.

Dobro ime

2.

Nevpoklicani
postavka)

3.

Predujmi za neopredmetena sredstva

II.

Kapitalske rezerve

4.

Dolgoročno odloţeni stroški razvijanja

III.

Rezerve iz dobička

5.

Druge dolgoročne
razmejitve

II.
1.

aktivne

časovne

1.

kapital

(kot

Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne
poslovne deleţe
Lastne delnice in lastni poslovni deleţi
(kot odbitna postavka)

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Zemljišča in zgradbe

3.

a) Zemljišča

4.

Statutarne rezerve

b) Zgradbe

5.

Druge rezerve iz dobička

2.

Proizvajalne naprave in stroji

IV.

Preseţek iz prevrednotenja

3.

Druge naprave in oprema

V.

Preneseni čisti poslovni izid

VI.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

4.

Opredmetena osnovna sredstva, ki se
pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v
gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

B.
1.

odbitna

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve
Rezervacije za pokojnine in podobne
obveznosti

III.

Naloţbene nepremičnine

2.

Druge rezervacije

IV.

Dolgoročne finančne naloţbe

3.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1.

Dolgoročne
posojil

finančne

naloţbe,

razen

C.

a) Delnice in deleţi v druţbah v skupini
b) Delnice
druţbah

2.

in

pridruţenih

Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne
druţb v skupini

c) Druge delnice in deleţi

2.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

č) Druge dolgoročne finančne naloţbe

3.

Dolgoročne
obveznic

Dolgoročna posojila

4.

Druge dolgoročne finančne obveznosti

posojila

v

I.
1.

a) Dolgoročna
skupini

deleţi

Dolgoročne obveznosti

druţbam

v

II.

b) Dolgoročna posojila drugim
c) Dolgoročno
kapital

nevplačani

2.
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na

do

podlagi

Dolgoročne poslovne obveznosti
1.

vpoklicani

obveznosti

obveznosti

Dolgoročne poslovne
druţb v skupini
Dolgoročne poslovne
dobaviteljev

obveznosti

do

obveznosti

do

SREDSTVA
V.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Dolgoročne poslovne terjatve

3.

Dolgoročne menične obveznosti

1.

Dolgoročne poslovne terjatve do druţb v
skupini

4.

Druge dolgoročne finančne obveznosti

2.

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

5.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti

3.

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

VI.

III.

Odloţene terjatve za davek

Odloţene obveznosti za davek

Č.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročna sredstva

I.

Obveznosti,
odtujitev

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

II.

Zaloge

1.

Kratkoročne finančne obveznosti do druţb
v skupini

1.

Material

2.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

2.

Nedokončana proizvodnja

3.

Kratkoročne finančne
podlagi obveznic

3.

Proizvodi in trgovsko blago

4.

Druge kratkoročne finančne obveznosti

4.

Predujmi za zaloge

B.

III.
1.

2.

III.

vključene

v

skupine

obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb
v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

1.

Kratkoročne finančne naloţbe, razen
posojil

2.

a) Delnice in deleţi v druţbah v skupini

3.

Kratkoročne menične obveznosti

b) Druge delnice in deleţi

4.

Kratkoročne poslovne
podlagi predujmov

c) Druge kratkoročne finančne naloţbe

5.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D.

obveznosti

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

a) Kratkoročna posojila druţbam v
skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
c) Druge kratkoročne finančne naloţbe
IV.

V.
C.

Kratkoročne poslovne terjatve
1.

Kratkoročne poslovne terjatve do druţb v
skupini

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

SKUPAJ SREDSTVA

Vir: ZGD ( 65. člen)
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na

Kratkoročne poslovne obveznosti

Kratkoročne finančne naloţbe

Kratkoročna posojila

za

na

Slovenski računovodski standardi pa kot minimalne podatke zahtevajo naslednjo
členitev sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev:
Slika 3: Razčlenitev bilance stanja

SREDSTVA
A.

Dolgoročna sredstva

A.

Kapital

I.

Neopredmetena sredstva

I.

Osnovni kapital

II.

Opredmetena osnovna sredstva

II.

Kapitalske rezerve

III.

Naloţbene nepremičnine

III.

Rezerve iz dobička

IV.

Dolgoročne finančne naloţbe

IV.

Preseţek iz prevrednotenja

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

V.

Preneseni čisti poslovni izid

VI.

Odloţene terjatve za davek

VI.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Kratkoročna sredstva

B.

Rezervacije in dolgoročne
časovne razmejitve

I.

Zaloge materiala

C.

Dolgoročne obveznosti

II.

Zaloge nedokončane proizvodnje

D.

Kratkoročne obveznosti

III.

Zaloge dokončanih proizvodov

E.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

IV.

Kratkoročne finančne naloţbe

V.

Kratkoročne poslovne terjatve

VI.

Denarna sredstva

B.

C.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Vir: SRS
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pasivne

4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Slovenski računovodski standard 25 (2006) se uporablja pri sestavljanju
predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih je predstavljeno oblikovanje
poslovnega izida v določenem obdobju. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne
ali posebne namene za potrebe zunanjega lahko pa tudi notranjega računovodskega
poročanja. Povezan je z računovodskimi načeli 124, 127, 131 in 141 (Kodeks
računovodskih načel, 1995, str. 178).
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje prihodke in
odhodke podjetja v določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid, dobljen na
podlagi razlike med prihodki in odhodki. Prihodke in odhodke, ki predstavljajo
poslovno-izidne tokove ne smemo enačiti z denarnimi tokovi. Torej prihodkov ne
smemo enačiti s prejemki, odhodkov pa ne z izdatki. Prihodke v podjetju
ugotavljamo v trenutku, ko podjetje kupcem izstavi račun, odhodke pa v trenutku
prodaje proizvodov. Kasnejše plačilo računa povzroči zgolj spremembo pojavne
oblike sredstev, saj se terjatev do kupca spremeni v denar. Kaţe nam uspešnost
poslovanja podjetja v določenem obdobju. Izkaz poslovnega izida je dinamičen za
razliko od bilance stanja, ki je statičen računovodski izkaz, saj se nanaša na obdobje
in ne na določen časovni trenutek. Izkaz poslovnega izida ni kumulativni
računovodski izkaz, saj se v njem seštevajo zgolj prihodki in odhodki posameznega
obdobja. Logika sestavljanja izkaza poslovnega izida je seštevanje kategorij v
določenem obdobju in ne delanja preseka, kot to počnemo pri bilanci stanja (po
Hočevar, 2004, str. 231).
Slovenski računovodski standardi predvidevajo za izkazovanje prihodkov in odhodkov
in poslovnega izida za potrebe zunanjega poslovnega poročanja stopenjsko
izkazovanje poslovno – izidnega toka. Zato nimamo opravka z bilanco poslovnega
izida, temveč z izkazom poslovnega izida. Stopenjski izkaz pomeni, da prihodkov in
odhodkov ne zdruţujemo, ampak jih prikazujemo ločeno po vsebinskih skupinah (po
Kokotec-Novak et al., 2002, str. 201).
Izkaz poslovnega izida nam v primerjavi z bilanco stanja daje dinamično informacijo
o tem, kako je podjetje poslovalo v določenem časovnem obdobju. Izkaz poslovnega
izida nam pove, kaj se je s podjetjem dogajalo in ali se njegovo poslovanje izboljšuje
ali slabša. V izkazu poslovnega izida se zrcalijo učinki vseh vrst finančnega tveganja
in sicer:
-

likvidnostno
valutno
obrestno
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Na izpostavljenost likvidnostnemu tveganju nas opozarjata predvsem dve postavki;
čisti dobiček in negotovinski odhodki. Če je podjetju uspelo ustvariti določen znesek
čistega dobička, lahko sklepamo, da sta se njegova finančna moč in finančno
ravnoteţje izboljšala. Negotovinski odhodki (amortizacija, revalorizacijski
primanjkljaj) so odhodki, ki niso izdatki določenega poslovnega obdobja. To pomeni,
da sta omenjeni kategoriji odbitni postavki v izkazu poslovnega izida, hkrati pa nista
izdatek, zato izboljšujeta finančno ravnoteţje in s tem tudi tekočo likvidnost podjetja.
Čim večji je deleţ prihodkov od prodaje, ki ga podjetje ustvari na tujih trgih in čim
večji je deleţ virov, ki jih podjetje kupuje na tujih trgih, tem bolj je podjetje
izpostavljeno valutnemu tveganju.
Izpostavljenost obrestnemu tveganju se v izkazu poslovnega izida zrcali samo njegov
končni učinek na poslovanje podjetja in sicer s postavkami prihodki iz obresti in drugi
prihodki iz financiranja ter odhodki za obresti in drugi odhodki financiranja (po
Horvat, 2000, stran 142-145).
Slovenska podjetja lahko izbirajo med dvema oblikama izkaza poslovnega izida in
sicer med anglo-ameriško in nemško obliko. Pri anglo-ameriški obliki so poslovni
odhodki razdeljeni po funkcionalnem načelu, kar pomeni da ločeno prikazujejo
proizvajalne stroške predanih proizvodov, stroške uprave, stroške nabave in stroške
prodaje. Pri nemški obliki pa so poslovni odhodki prikazani po naravnih vrstah
stroškov (po Hočevar, 2004, str. 233).
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Slika 4: Členitev izkaza poslovnega izida
1.

Čisti prihodki od prodaje

2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

3.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5.

Stroški blaga, materiala in storitev
a)

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

b)

Stroški storitev

6.

Stroški dela
a)

Stroški plač

b)

Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)

c)

Drugi stroški dela

7.

Odpisi vrednosti
a)

Amortizacija

b)

Prevrednotovalni
poslovni
odhodki
opredmetenih osnovnih sredstvih

c)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

8.

Drugi poslovni odhodki

9.

Finančni prihodki iz deleţev

pri

a)

Finančni prihodki iz deleţev v druţbah v skupini

b)

Finančni prihodki iz deleţev v pridruţenih druţbah

c)

Finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah

č)

Finančni prihodki iz drugih naloţb

10.

Finančni prihodki iz danih posojil
a)

Finančni prihodki iz posojil, danih druţbam v skupini

b)

Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
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neopredmetenih

sredstvih

in

11.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a)

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do druţb v skupini

b)

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

12.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb

13.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a)

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini

b)

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

c)

Finančni odhodki iz izdanih obveznic

č)

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

14.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a)

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do druţb v skupini

b)

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

c)

Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

15.

Drugi prihodki

16.

Drugi odhodki

17.

Davek iz dobička

18.

Odloţeni davki

19.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
(1+-2+3+4–5–6–7-8+9+10+11–12–13–14+15–16–17+-18)

20.

Preneseni dobiček/Prenesena izguba

21.

Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv

22.
23.
24.

Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah
teh rezerv
Povečanje
(dodatno
oblikovanje)
rezerv
iz
dobička
ločeno
po
posameznih vrstah teh rezerv
Bilančni dobiček/Bilančna
izguba (kot vsota čistega dobička/izgube in
20., 22. in 23. postavka).

Vir: ZGD (66. člen)
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Slika 5: Izkaz poslovnega izida (anglo-ameriška oblika)
1.

ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE

-

2.

PROIZVAJALNI STROŠKI PRODANIH KOLIČIN

=

3.

KOSMATI POSLOVNI IZDID IZ PRODAJE

4.

DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA

-

5.

STROŠKI NABAVE, UPRAVE IN PRODAJE

=

6.

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

+

7.

FINANČNI PRIHODKI

-

8.

FINANČNI ODHODKI

=

9.

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA

+

10.

IZREDNI PRIHODKI

-

11.

IZREDNI ODHODKI

=

12.

CELOTNI POSLOVNI IZID

Vir: ZGD (66. člen)
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Slika 6: Izkaz poslovnega izida (nemška oblika)
A.

ČISTI PRIHODKI OD POSLOVANJA

+

B.

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV

=

C.

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA

-

D.

STROŠKI POSLOVANJA

-

1)

STROŠKI MATERIALA

=

2)

STROŠKI STORITEV

+

3)

STROŠKI AMORTIZACIJE

-

4)

STROŠKI DELA

=

E.

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

+

F.

FINANČNI PRIHODKI

-

G.

FINANČNI ODHODKI

=

H.

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA

+

I.

IZREDNI PRIHODKI

-

J.

IZREDNI ODHODKI

=

K.

CELOTNI POSLOVNI IZID

-

L.

DAVKI IZ DOBIČKA

=

M.

ČISTI POSLOVNI IZID

Vir: ZGD (66. člen)
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4.3 IZKAZ FINANČNEGA IZIDA
Slovenski računovodski standard 26 (2006) se uporablja pri sestavljanju
predračunskih in obračunskih izkazov v katerih so predstavljene spremembe denarnih
sredstev v določenem obdobju, oblikovane tako, kot je značilno za finančni način
razmišljanja. Uporablja se za zunanje lahko pa tudi za notranje potrebe. Povezan je z
računovodskima načeloma 124 in 138 (Kodeks računovodskih načel, 1995, str. 187).
Obstajata dve moţnosti izkaza finančnega izida in sicer:
a) Izkaz finančnega izida po posredni metodi (izkaz finančnih tokov)
b) Izkaz finančnega izida po neposredni metodi (izkaz denarnih tokov)
Izkaz finančnega izida po posredni metodi je izkaz finančnih tokov v določenem
obdobju. Izkaz denarnih tokov pa prikazuje denarne tokove v proučevanem obdobju.
Finančni tok namreč opredelimo kot vsako spremembo sredstev, ne glede na to, ali
je sprememba sredstev posledica denarne ali nedenarne spremembe sredstev.
Denarni tok pa prikazuje prejemke, ki pomenijo neposredno povečanje denarnih
sredstev in izdatke, ki pomenijo neposredno zmanjšanje denarnih sredstev. Razlika
med prejemki in izdatki vpliva na spremembo denarnih sredstev. Če so prejemki v
določenem obdobju večji od izdatkov, se denarna sredstva povečajo, če pa so izdatki
v določenem obdobju večji od prejemkov, se denarna sredstva zmanjšajo. Finančni
tok je torej širša kategorija kot denarni tok, saj je vsak denarni tok tudi finančni tok,
ni pa vsak finančni tok denarni. Izkaz finančnih tokov je namenjen analizi
dolgoročnega finančnega poloţaja oziroma financiranja podjetja. Izkaz denarnih
tokov se praviloma sestavlja za krajše obdobje (teden, mesec,..) in je prvenstveno
namenjen notranjim potrebam finančne funkcije, ki skrbi za zagotavljanje plačilne
sposobnosti podjetja. Izkaz finančnih tokov je v bistvu izveden računovodski izkaz,
saj le z drugega zornega kota prikaţe podatke, ki so ţe izvirno zajeti v bilanci stanja
in v izkazu poslovnega izida. Med tem ko izkaz denarnih tokov lahko sestavimo zgolj
iz poznavanja podrobnih podatkov o gibanju denarnih sredstev, ki jih dobimo v
knjigovodstvu (po Hočevar, 2004, str. 237-245).
Izkaz denarnih tokov nam osvetljuje poslovanje podjetja, in sicer iz naslednjih
vidikov:
- prikazuje nam, kako uspešna je osnovna dejavnost podjetja z vidika
ustvarjanja denarnega toka
- pove nam, kakšna je investicijska dejavnost podjetja (ali podjetje investira in v
kakšno vrsto sredstev investira, ali podjetje dezinvestira in katero vrsto
sredstev zmanjšuje)
- osvetljuje finančno dejavnost podjetja, ki nam pove, ali podjetje pri svojem
poslovanju ustvarja finančne preseţke in kako jih plasira in ali se je podjetje
za financiranje svoje poslovne in investicijske dejavnosti prisiljeno zadolţevati
Povzamemo lahko, da nam izkaz denarnih tokov daje informacije samo o morebitni
izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju podjetja, o izpostavljenosti drugim vrstam
22

finančnega tveganja pa ne. Podjetje, ki pri svojem poslovanju ustvarja dobiček in je
gibanje dobička v posameznih letih pozitivno je podjetje kratkoročno in dolgoročno
plačilno sposobno. S tem je tudi izpostavljenost likvidnostnemu tveganju takega
podjetja dokaj majhna (po Horvat, 2000, str. 145-146).
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Slika 7: Po SRS so potrebne najmanj tele postavke
A.

FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a)

Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju

b)

Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev
Izdatki za plače in deleţe zaposlencev v dobičku
Izdatki za dajatve vseh vrst
Drugi izdatki pri poslovanju

c)
B.

Prebitek prejemkov pri poslovanju (a manj b) ali prebitek izdatkov pri poslovanju
(b manj a)
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU

a)

Prejemki pri naloţbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku drugih
Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb

b)

Izdatki pri naloţbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb

c)
C.

Prebitek prejemkov pri naloţbenju (a manj b) ali prebitek izdatkov pri naloţbenju
(b manj a)
FINAČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
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a)

Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil
Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

b)

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki iz naslova rezervacij
Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih posojil in kreditov
Izdatki za vračila oziroma odplačila kratkoročnih posojil in kreditov
Izdatki za izplačila dividend in drugih deleţev v dobičku

c)
Č.

Prebitek prejemkov pri financiranju (a manj b) ali prebitek izdatkov pri financiranju (b
manj a)
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV

x)

Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Ac)

+
y)

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

Vir: SRS
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4.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA
Slovenski računovodski standard 27 (2006) se uporablja pri sestavljanju
predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe vseh
sestavin kapitala, tudi razdelitev čistega dobička in poravnava izgube v
obravnavanem obdobju. Uporablja se za zunanje lahko pa tudi notranje potrebe.
Povezan je z računovodskima načeloma 124 in 138 (Kodeks računovodskih načel,
1995, str. 194).
Kapital je obveznost do lastnikov podjetja kot financerjev podjetja, ki zapade v
plačilo, če podjetje preneha delovati ali če se sprejme sklep o dekapitalizaciji podjetja
zaradi zmanjšanja njegove delovanja. Če se gleda nanj iz finančnega zornega kota,
se imenuje tudi lastniški kapital, da se razlikuje od dolgovanega kapitala (upniškega
kapitala) (SRS).
Izkaz gibanja kapitala zagotavlja informacije o stanjih in spremembah kapitala in
njegovih sestavin za določeno razdobje. Njegova vsebina je lahko taka, da izkazuje le
razdelitev čistega dobička oziroma poravnavo čiste izgube ali pa vse sestavine
kapitala, izkazane v bilanci stanja. Take informacije potrebujejo lastnik in upniki
poslovnega sistema (Kokotec-Novak et al., 2002, str. 215).
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Slika 8: Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu gibanja kapitala za
zunanje poslovne potrebe
I.

Vpoklicani kapital
1.

Osnovni kapital

2.

Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II.

Kapitalske rezerve

III.

Rezerve iz dobička
1.

Zakonske rezerve

2.

Rezerve za lastne deleţe

3.

Statutarne rezerve

4.

Druge rezerve iz dobička

IV.

Preneseni čisti poslovni izid
1.

Preneseni čisti dobiček

2.

Prenesena čista izguba

V.

Čisti poslovni izid poslovnega leta
1.

Čisti dobiček poslovnega leta

2.

Čista izguba poslovnega leta

VI.

Prevrednotovalni popravki kapitala
1.

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

2.

Posebni prevrednotovalni popravki kapitala

Vir: SRS
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5 ANALIZA
POSLOVANJA
DRUŢBE
ODGOVORNOSTJO
ZA
PRIDOBITEV
FINANČNE NALOŢBE

Z
OMEJENO
KRATKOROČNE

5.1 PREDSTAVITEV IN KLASIFIKACIJA DRUŢBE
Druţba je bila ustanovljena leta 1991, vpis ustanovitve je bil izveden na Okroţnem
sodišču v Kopru. Po zakonu o gospodarskih druţbah spada med majhne druţbe.
Osnovna dejavnost druţbe je trgovina na debelo in drobno s finalnimi deli v
gradbeništvu. Druţba se preteţno ukvarja s prodajo keramičnih ploščic, kopalniške
opreme, vodovodnih pip, sanitarne opreme in z zaključnimi deli v gradbeništvu.
Material druţba v veliki meri uvaţa iz Italije in ga po ţelji tudi vgrajuje. Druţba izvaja
tudi kompletno storitev priprave in polaganje keramike. Druţba danes zaposluje 12
ljudi.
Klasifikacija komitenta sluţi za izračunavanje oslabitev finančnih sredstev in prevzetih
obveznosti po zunajbilančnih postavkah. Klasifikacijo druţbe opravlja sektor za
ekonomsko svetovanje in merjenje kreditnega portfelja (v nadaljevanju SES) v
Mariboru. Skrbnik komitenta posreduje SES-u računovodske izkaze druţbe in razkritja
k izkazom, ter svojo oceno o komitentu. Na podlagi te vloge in na osnovi Sklepa BS o
ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja in Metodologije banke za ocenjevanje
bonitete podjetij, bank, samostojnih podjetnikov in neprofitnih organizacij, se dolţniki
banke razvrstijo v skupine od A do E. Izhodišče razvrščanja je pregled bilančnih in
zunajbilančnih postavk - terjatev po posameznih dolţnikih.
Na osnovi sprejete metodologije banke za ocenjevanje bonitete druţbe, ter enotnih
postopkov klasifikacije, ki jo je sprejela uprava banke , se komitenti po terjatvah
klasificirajo po:
- objektivnih merilih - razvrstitev komitentov glede na poravnavanje obveznosti
oziroma zamude v katerih dolţnik poravnava svoje obveznosti do banke, ne da
bi banka za ta namen posredno ali neposredno vzpostavila novo terjatev ali
potencialno obveznost do dolţnika, kritične dogodke in
-

subjektivnih merilih - razvrstitev v posamezno bonitetno skupino v skladu s
subjektivnimi merili pomeni razvrstitev glede na oceno finančnega poloţaja
posameznega dolţnika, oceno sposobnosti in kvalitete njegovega vodstva ter
zmoţnosti zagotovitve zadostnega denarnega toka za odplačilo dolga v
prihodnosti.

Metodologijo o razvrščanju komitentov in enotne postopke je sprejela Uprava banke,
ki ima tudi edina pristojnost sprejeti sklep o klasifikaciji ali dopustiti spremembe
predpisanih postopkov.
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Objektivni kriteriji
Objektivna merila določajo razvrstitev glede na časovna obdobja oziroma zamude v
katerih dolţnik poravnava svoje obveznosti do banke. Zamude so opredeljene v
Metodologiji banke za ocenjevanje bonitete podjetij, bank, samostojnih podjetnikov
in neprofitnih organizacij. Banka pri razvrščanju komitentov v bonitetne razrede glede
na rednost poravnavanja obveznosti upošteva posebno definicijo zamude.
-

V skupino A se razvrstijo terjatve do dolţnikov za katere banka ne pričakuje
teţav s plačevanjem obveznosti in ki plačujejo svoje obveznosti ob dospelosti
oz. izjemoma z zamudo do 15 dni.

-

V skupino B se razvrstijo terjatve do dolţnikov banke, ki so v obdobju zadnjih
šestih mesecev vsaj dvakrat zamudili s plačilom svojih obveznosti od 16 do 90
dni.

-

V skupino C se razvrstijo terjatve do dolţnikov banke, ki so v obdobju zadnjih
šestih mesecev vsaj dvakrat zamudili s plačilom svojih obveznosti od 91 do
180 dni.

-

V skupino D se razvrstijo terjatve do dolţnikov banke, ki so v obdobju zadnjih
šestih mesecev vsaj dvakrat zamudili s plačilom svojih obveznosti od 181 do
365 dni.

-

V skupino E se razvrstijo terjatve do dolţnikov banke, ki so v obdobju zadnjih
šestih mesecev vsaj dvakrat zamudili s plačilom svojih obveznosti nad 365 dni.

Pri razvrščanju terjatev iz naslova zamud se upošteva najdaljša zamuda po vseh
obveznostih v tekočem mesecu. Če je bilo podjetje zaradi zamud pri poravnavanju
obveznosti do banke preklasificirano v niţjo bonitetno skupino, v zadnjih treh
mesecih pa ni imelo zamud pri poravnavanju obveznosti in ni imelo blokiranega
računa ter pri poslovanju niso bili zabeleţeni nobeni kritični dogodki, se lahko
razporedi v višjo bonitetno skupino, vendar največ do skupine, ki je določena na
osnovi subjektivnih kriterijev.
Kritični dogodki:
-

Prisilna poravnava - podjetje, nad katerim je bil uveden postopek prisilne
poravnave, se praviloma razvrsti v bonitetno skupino D. Po potrditvi prisilne
poravnave se poslovanje komitenta spremlja glede doseganja rezultatov
finančne reorganizacije.

-

Stečajni postopek - podjetje, nad katerim je bil uveden stečajni postopek, se
do zaključka stečajnega postopka razvrsti v bonitetno skupino D ali E, v
odvisnosti od pričakovanega poplačila dolga.
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-

blokade transakcijskih računov - banka mora pred vsako naloţbo preveriti
morebitne blokade transakcijskih računov komitenta. Komitent s pogostimi
blokadami transakcijskih računov ne more biti razvrščen v A skupino.

-

Komitenti, ki so izbrisani iz Ajpesa (v primeru neporavnanih terjatev),
preneseni na zavarovalnico ali so jim terjatve odpisane, se klasificirajo E.

Subjektivni kriteriji
Razvrstitev v skladu s subjektivnimi merili pomeni razvrstitev glede na oceno
finančnega poloţaja posameznega dolţnika, oceno sposobnosti in kvalitete njegovega
vodstva, zmoţnost zagotovitve zadostnega denarnega toka za odplačilo dolga v
prihodnosti in ustreznosti zavarovanja terjatev.
-

V skupino A se razvrstijo komitenti, za katere banka oceni, da v bodočnosti ni
pričakovati teţav s poravnavanjem obveznosti.

-

V skupino B se razvrstijo komitenti, za katere se ocenjuje, da bodo bodoči
denarni tokovi še zadostovali za redno poravnavanje dospelih obveznosti, njihovo
finančno stanje je trenutno šibko, ne kaţe pa na to, da bi se v bodočnosti
bistveno poslabšalo.

-

V skupino C se razvrstijo komitenti, za katere se ocenjuje, da bodoči denarni
tokovi ne bodo zadoščali za redno poravnavanje dospelih obveznosti, so izrazito
podkapitalizirani, nimajo zadostnih virov za financiranje dolgoročnih naloţb, od
katerih banka ne prejema tekočih zadovoljivih informacij o poslovanju ali ustrezne
dokumentacije v zvezi s poravnavanjem obveznosti.

-

V skupino D se razvrstijo komitenti, ki so nelikvidni in nesolventni oz. za katere je
bil pri pristojnem sodišču vloţen zahtevek za začetek postopka prisilne poravnave
oz. stečaja.

-

V skupino E se razvrstijo komitenti, zoper katerih je bil uveden postopek
stečajnega postopka ali likvidacije, do katerih izkazuje banka terjatve s sporno
pravno podlago ali ocenjuje, da terjatve ne bodo poplačane.

Finančno poslovanje dolţnika preverja banka na temelju analize računovodskih
izkazov, iz teh podatkov izračunanih kazalnikov, ki jih primerja s kazalniki preteklih
obračunskih obdobij, ki jih dosegajo podjetja v dejavnosti iste velikosti.
Kazalniki finančnega poslovanja, ki jih SES uporablja pri oceni bonitete so:
-

kazalniki
kazalniki
kazalniki
kazalniki

finančne moči
zadolţenosti
plačilne sposobnosti
uspešnosti poslovanja

30

Druţba, ki je predmet analize je po metodologiji BS in banke klasificirana v A
bonitetno skupino. Druţba obveznosti do banke redno poravnava in posluje skladno z
dobrimi poslovnimi običaji. Po analizi računovodskih izkazov in na podlagi vrednosti
izračunanih kazalnikov finančnega poslovanja je druţba prav tako klasificirana v A
bonitetno skupino.
Skrbnik komitenta na osnovi poročila, ki ga poda SES pripravi predlog za najem
kredita. Pri tem mora upoštevati končne ugotovitve in priporočila SES-a.
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5.2 ANALIZA BILANCE STANJA
Slika 9: Bilanca stanja analizirane druţbe
BILANCA STANJA
SREDSTVA

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
1.256.163

2.133.552

1.825.484

1.845.791

649.695

1.411.098

1.336.178

1.195.285

0

375

336

335

649.695

1.410.723

1.335.842

1.194.950

259.539

949.755

942.672

890.724

71.173

460.968

393.170

304.226

318.983

0

0

0

Naloţbene nepremičnine

0

0

0

0

Dolgoročne finančne naloţbe

0

0

0

0

-dolgoročne fin. naloţbe brez posojil

0

0

0

0

-dolgoročna posojila

0

0

0

0

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

0

0

Odloţene terjatve za davek

0

0

0

0

600.622

721.710

487.218

648.280

0

0

0

0

271.069

347.177

240.250

449.617

2.449

1.838

1.225

1.321

- nedokončana proizvodnja

0

0

0

0

- proizvodi

0

0

0

0

268.620

345.339

239.025

448.296

0

0

0

0

4.173

0

2.800

40.775

4.173

0

0

0

0

0

2.800

40.775

307.257

332.234

219.066

149.970

18.123

42.299

25.102

7.918

5.846

744

2.088

2.226

DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredm sredstva in dolgor. AČR
Opredmetena osnovna sredstva
- zemljišča in zgradbe
- biološka sredstva
- oprema

KRATKOROČNA SREDSTVA
Sredstva skupine za odtujitev
Zaloge
- material

- trgovsko blago
- predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naloţbe
- kratkoročne fin. naloţbe brez posojil
- kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AČR
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.256.163

2.133.552

1.825.484

1.845.791

274.537

341.331

413.284

418.906

Vpoklicani kapital

14.605

14.605

14.605

14.605

- osnovni kapital

14.605

14.605

14.605

14.605

Kapitalske rezerve

45.969

45.969

45.969

0

Rezerve iz dobička

3.376

3.376

3.376

46.133

- za lastne delnice in deleţe

0

0

0

42.758

Preseţek iz prevrednotenja

0

0

0

3.211

Preneseni čisti dobiček

147.225

210.587

277.381

349.334

Prenesena čista izguba

0

0

0

0

Čisti dobiček poslovnega leta

63.362

66.794

71.953

5.623

Čista izguba poslovnega leta

0

0

0

0

Kapital manjšinskih delničarjev

0

0

0

0

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR

27.124

27.124

27.124

27.124

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

23.097

651.216

573.737

492.682

Dolgoročne finančne obveznosti

23.097

651.216

573.737

453.924

11.196

579.132

516.528

453.924

0

0

0

38.758

931.405

1.113.881

811.339

907.079

0

0

0

0

78.242

315.544

274.567

328.567

78.242

78.242

50.000

100.000

853.163

798.337

536.772

578.512

KRATKOROČNE PČR

0

0

0

0

Zabilančne obveznosti

0

0

0

0

KAPITAL

- Dolgoroč. finančne obveznosti do bank
Dolgoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti vključ. v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
- Kratkoročne fin. obveznosti do bank
Kratkoročne poslovne obveznosti

Vir: interni podatki banke
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Analiza bilance stanja za leto 2007
Bilančna vsota na dan 31.12.2006 znaša 1,256 mio EUR. Stalna sredstva so v višini
649,5 tisoč EUR. Vrednost gibljivih sredstev je 600 tisoč EUR, ki jih predstavljajo
zaloge v višini 271 tisoč EUR in kratkoročne poslovne terjatve, ki znašajo 307,2 tisoč
EUR (druţba izkazuje terjatve do treh največjih kupcev v višini 263,6 tisoč EUR in
sicer do druţbe 1 v višini 112,5 tisoč EUR, druţbe 2 v višini 123,3 tisoč EUR in do
druţbe 3 v višini 27,8 tisoč EUR. Dobroimetje pri bankah znaša 18,1 tisoč EUR.
Med vire sredstev druţba izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 23 tisoč
EUR in kratkoročne finančne obveznosti do bank v višini 78,2 tisoč EUR, ter
kratkoročne poslovne obveznosti v višini 853,1 tisoč EUR.
Kapital druţbe znaša 274,5 tisoč EUR in predstavlja 21,8 % vseh virov sredstev.

Analiza bilance stanja 2007
V bilanci stanja na dan 31.12.2007 se je bilančna vsota zvišala za 69,8 % v
primerjavi s stanjem na dan 31.12.2006 in znaša 2,133 mio EUR. Dolgoročna
sredstva znašajo 1,411 tisoč EUR. Kratkoročna sredstva so se zvišala za 20,2%,
predvsem na račun zalog trgovskega blaga, ki znašajo 345,3 tisoč EUR. Dobroimetje
pri bankah znaša 42,2 tisoč EUR.
Med viri sredstev druţba izkazuje dolgoročne obveznosti v višini 651,2 tisoč EUR (od
tega je kredit pri naši banki v višini 511 tisoč EUR). Kratkoročne obveznosti znašajo
1,113 mio EUR. Od tega je poslovnih obveznosti v višini 798,3 tisoč EUR in finančnih
obveznosti za 315 tisoč EUR.
Kapital druţbe znaša 341,3 tisoč EUR in predstavlja 16 % vseh virov sredstev.

Analiza bilance stanja 2008
Bilančna vsota na dan 31.12.2008 znaša 1,825 mio EUR. Na aktivi bilance stanja
predstavljajo dolgoročna sredstva 73,2 % in znašajo 1,3 mio EUR (nepremičnina za
katero je najel kredit pri naši banki). Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 219 tisoč
EUR.
Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 516 tisoč EUR in predstavljajo dolgoročni
kredit pri naši banki. Kratkoročne finančne obveznosti do bank so v višini 50 tisoč
EUR (okvirni kredit pri naši banki) in kratkoročne poslovne obveznosti v višini 536
tisoč EUR.
Kapital druţbe znaša 413 tisoč EUR kar predstavlja 22,6 % bilančne vsote.
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Analiza bilance stanja 2009
Bilančna vsota druţbe na dan 31.12.2009 znaša 1,845 mio EUR. Dolgoročna sredstva
znašajo 1,1 mio in predstavljajo 64,8 % bilančne vsote. Kratkoročna sredstva znašajo
648 tisoč EUR od tega je za 448 tisoč EUR zalog trgovskega blaga in kratkoročne
poslovne terjatve v višini 149 tisoč EUR. Denarna sredstva na računu znašajo 7,9
tisoč EUR.
Dolgoročne obveznosti druţbe znašajo 492 tisoč EUR, od tega je dolgoročnih
finančnih obveznosti do bank 453 tisoč EUR (kredit najet pri naši banki za nakup
nepremičnine). Kratkoročne obveznosti so v višini 907 tisoč EUR, od tega je
kratkoročnih finančnih obveznosti do bank 100 tisoč EUR (okvirni kredit najet pri naši
banki), kratkoročnih poslovnih obveznosti pa v višini 578 tisoč EUR.
Kapital druţbe je izkazan v višini 418 tisoč EUR.
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Tabela 1: Sredstva v EUR
leto
2006
2007
2008
2009

dolg.sredstva skupaj
649.695
1.411.098
1.336.178
1.195.285

krat.sredstva skupaj
600.622
721.710
487.218
648.280

Vir: Interni podatki banke
Graf 1: Sredstva v EUR
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Vir: Lasten
Graf prikazuje gibanje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev druţbe v obdobju od leta
2006 do 2009. Zaslediti je velik porast dolgoročnih sredstev v letu 2007 in sicer kar
za 117 %. Druţba je namreč leta 2007 dodatno investirala v osnovna sredstva z
nakupom nepremičnine, ki v naravi predstavlja trgovsko-poslovni prostor v Izoli. V
nadaljnih letih se vrednost dolgoročnih sredstev zmanjšuje za obračunano
amortizacijo osnovnih sredstev.
Gibanje kratkoročnih sredstev v opazovanem obdobju niha. V letu 2007 je opaziti
porast za 12 %, sledi upad za 32 % in v letu 2009 spet porast glede na prejšnje leto
za 33 %. Glavnino kratoročnih sredstev predstavljajo zaloge in poslovne terjatve.
Zaloge se gibljejo povprečno v višini 49 % vseh kratkoročnih sredstev, razen leta
2009, ko je opaziti občutno povečanje in predstavljajo kar 70 % vseh kratkoročnih
sredstev. Povečanje zalog v letu 2009 je posledica nabave večjih količin trgovskega
blaga zaradi prevzema posla na poslovno-stanovanjskem objektu v Ljubljani.
Kratkoročne poslovne terjatve so povprečno v višini 47 % vseh kratkoročnih
sredstev. Leta 2009 je druţba zabeleţila strmi upad kratkoročnih terjatev in sicer za
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20%. Z bančnega vidika pri odobravanju kratkoročnih naloţb je zelo pomemba
postavka kratkoročnih poslovnih terjatev in njihova zapadlost. Na osnovi bilance
stanja bi druţbo zaradi padca terjatev do kupcev in previsokih zalog klasificirali v niţji
bonitetni razdred in s tem bi nam sektor za ekonomsko svetovanje zavrnil
kreditiranje. Naloga skrbnika komitenta je, da pridobi čim več podatkov o poslovanju
podjetja in nato oceni ter pripravi predlog kreditiranja. Po razgovoru s komitentom
sem ocenila, da je druţba kljub prikazanim niţjim terjatvam do kupcev in visokimi
zalogami primerna za odobritev kratkoročne finančne naloţbe. Razlog za nastalo
situacijo je delo na poslovno-stanovanjskem objektu v Ljubljani za katerega so
podpisali okvirno pogodbo v višini 1 mio EUR. Druţba za opravljeno delo mesečno
izstavlja situacije. Pogoj za izstavitev situacije je podpisana gradbena knjiga s strani
vodje gradbišča, ki pregleda količino in kvaliteto opravljenega dela. Druţba v mesecu
decembru, zaradi nepredvidenih okoliščin na objektu ni izstavila situacije in
posledično prikazuje manjše poslovne terjatve na dan 31.12.2009.
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Tabela 2: Finančne obveznosti do bank (v EUR)
leto
2006
2007
2008
2009

dolg.fin obv.do bank
23.097
651.216
573.737
453.924

krat.fin.obv do bank
78.242
78.242
50.000
100.000

Vir: Interni podatki banke
Graf 2: Finančne obveznosti do bank (v EUR)
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Leta 2007 so dolgoročne finančne obveznosti do bank drastično narasle, ker je
druţba tega leta najela dolgoročni kredit za nakup nepremičnine v Izoli. Obveznosti
se linearno zmanjšujejo, saj druţba redno plačuje mesečne obroke.
Kratkoročne finančne obveznosti do bank predstavlja okvirni kratkoročni kredit,
odobren v višini 100 tisoč EUR. Druţba ga koristi za premostitev zamikov med prilivi
in odlivi. Okvirni kratkoročni kredit pomeni, da ima druţba moţnost večkratnega
koriščenja in vračila kredita.
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Tabela 3: Poslovne terjatve in obveznosti (v EUR)
leto
2006
2007
2008
2009

krat.posl.terjatve
307.257
332.234
219.066
149.970

krat.posl.obveznosti
853.163
798.337
536.772
578.512

Vir: Interni podatki banke
Graf 3: Poslovne terjatve in obveznosti (v EUR)
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Vir: Lasten
Druţba v vseh letih izkazuje višje kratkoročne poslovne obveznosti v primerjavi s
kratkoročnimi poslovnimi terjatvami. Do leta 2008 je razmerje med obveznostmi in
terjatvami 1 : 2,5. Leta 2009 je to razmerje bistveno višje in je 1 : 3,8. Razlog je v
niţji realizaciji meseca decembra, zaradi neizstavljene situacije v višini 80 tisoč EUR.
Zaradi narave posla, druţba zmeraj izkazuje višje obveznosti kot terjatve. Druţba
izstavlja situacije z valuto od 60 do 120 dni, medtem ko je valuta do dobaviteljev v
povprečju 45 dni.
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5.3 ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
Slika 10: Izkaz poslovnega izida analizirane druţbe
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Čisti prihodki od prodaje

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
1.662.569

2.273.920

2.907.971

1.288.236

1.650.651

2.266.227

2.888.206

1.275.622

Tuji trg

11.918

7.693

19.765

12.614

- EU

10.457

7.693

19.765

12.614

1.461

0

0

0

Sprememba vrednosti zalog

0

0

0

0

Usredstveni lastni proizvodi in storitve

0

0

0

0

Subv., regr., dotac., kompenz. in drugi prih.

0

0

0

0

880

0

0

0

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

1.663.449

2.273.920

2.907.971

1.288.236

POSLOVNI ODHODKI

1.573.665

2.154.367

2.779.126

1.267.630

1.349.140

1.837.087

2.252.431

872.741

806.455

1.150.215

1.286.645

489.741

58.075

72.048

90.254

74.077

484.610

614.824

875.532

308.923

190.519

209.448

251.751

232.957

119.145

130.678

167.668

232.957

- stroški pokojninskih zavarovanj

10.545

11.565

14.839

0

- stroški drugih zavarovanj

10.295

12.324

14.142

0

- drugi stroški dela

50.534

54.881

55.102

0

Odpisi vrednosti

29.148

104.575

273.112

159.571

- amortizacija

27.483

104.416

169.571

159.571

0

0

0

0

1.665

159

103.541

0

4.858

3.257

1.832

2.361

0

0

0

0

Domači trg

- Ostala tuji trţišča

Drugi posl. prihodki

Stroški blaga, materiala, storitev
- nabavna vred. prod. blaga in materiala
- stroški porabljenega materiala
- stroški storitev
Stroški dela
- stroški plač

- prevred. posl. odh. (neop.dolg.sr., osn.sred.)
- prevrednot. posl. odh. (obr. sred.)
Drugi poslovni odhodki
- rezervacije
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IZID IZ POSLOVANJA

89.784

119.553

128.845

20.606

4

554

1.470

0

- iz deleţev

0

0

0

0

- iz danih posojil (II.)

0

543

1.470

0

- iz poslovnih terjatev (III.)

4

11

0

0

0

0

0

136

5.875

32.034

57.312

18.192

0

0

0

0

5.875

31.928

57.312

18.192

0

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.903

1.007

17.589

3.220

- subvencije, dotac. in ost. prih.

0

0

0

3.220

- drugi finančni in ostali prihodki

1.903

1.007

17.589

0

4
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76

11

85.812

89.036

90.516

5.623

22.450

22.242

18.563

0

0

0

0

0

63.362

66.794

71.953

5.623

0

0

0

0

63.362

66.794

71.953

5.623

Število zaposlenih

13

12

12

0

Št. mesecev poslovanja

12

12

12

12

FINANČNI PRIHODKI

Fin. prih. od obresti (upošt. v II. in III.)
FINANČNI ODHODKI
- iz oslbitve in odpisov fin. naloţb
- iz finančnih obveznosti (II.)
- iz poslovnih obveznosti (III.)
Fin. odh. od obresti (upošt. v II. in III.))

DRUGI PRIHODKI

DRUGI ODHODKI
CELOTNI POSLOVNI IZID
DAVEK OD DOBIČKA
ODLOŢENI DAVKI
ČISTI POSLOVNI IZID
Poslovni izid manjšinskih delničarjev
Poslovni izid večinskih delničarjev

Vir: interni podatki banke
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Analiza izkaza poslovnega izida 2006
Po podatkih izkaza poslovnega izida je druţba izkazala prihodke v višini 1,662 mio
EUR. Poslovni odhodki so znašali 1,573 mio EUR. Druţba izkazuje za 89,7 tisoč EUR
dobička iz poslovanja, ki se je po upoštevanju finančnega in izrednega dela izkaza
nekoliko zniţal in tako čisti poslovni izid znaša 63,3 tisoč EUR, kar predstavlja 3,8 %
realizacije.

Analiza izkaza poslovnega izida 2007
Po podatkih izkaza poslovnega izida za leto 2007 je druţba izkazala prihodke v višini
2,273 mio EUR, kar predstavlja 36,8 % več kot v letu 2006. Poslovni odhodki so
znašali 2,154 mio EUR. Druţba je v letu 2007 izkazala 119,5 tisoč EUR dobička iz
poslovanja, ki se je po upoštevanju finančnega in izrednega dela izkaza nekoliko
zniţal tako da je čisti poslovni izid znašal 66,7 tisoč EUR, kar predstavlja 2,9 %
realizacije.

Analiza izkaza poslovnega izida 2008
Čisti prihodki znašajo 2,907 mio EUR. Poslovni odhodki znašajo 2,7 mio EUR. Med
odhodki predstavljajo največji deleţ stroški storitev in sicer 875 tisoč EUR.
Izkazan je dobiček iz poslovanja v višini 128 tisoč EUR. Po upoštevanju finančnega in
izrednega dela bilance se je poslovni izid nekoliko zniţal, tako da je druţba poslovno
leto 2008 zaključila s čistim dobičkom v višini 71 tisoč EUR.

Analiza izkaza poslovnega izida 2009
Druţba je leto 2009 zaključila z 1,288 mio EUR čistimi prihodki od prodaje. Na
domačem trgu je dosegla 99 % realizacijo, 1 % na tujem trgu. Poslovni odhodki so v
višini 1,26 mio EUR. Največjo postavko med odhodki predstavljajo stroški storitev in
porabljenega materiala, ki predstavljajo 24 % bilančne vsote, sledijo stroški dela in
amortizacija. Druţba izkazuje dobiček v višini 20 tisoč EUR, ki pa se je ob
upoštevanju finančnega in izrednega dela bilance nekoliko zniţal in znaša 5,6 tisoč
EUR.
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Tabela 4: Čisti prihodki in odhodki (v EUR)
leto
2006
2007
2008
2009

prihodki
1.662.569
2.273.920
2.907.971
1.288.236

odhodki
1.573.665
2.154.367
2.779.126
1.267.630

Vir: Interni podatki banke
Graf 4: Čisti prihodki in odhodki (v EUR)
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Vir: Lasten
Druţba posluje gospodarno, saj so prihodki v opazovanem obdobju zmeraj višji od
odhodkov. Druţba ustvari 99 % prihodkov na domačem trgu. Graf nazorno prikazuje
naraščanje prihodkov vse do leta 2008. Leta 2009 je viden strmi upad in sicer za
55% glede na predhodno leto. Posledično temu so sledili tudi odhodki. Razlog za
upad prihodkov je posledica recesije. Prav tako se je druţba odločila, da bo previdna
pri izbiri in prevzemu dela na velikih objektih. Zaradi finančne nediscipline in vse
slabših plačilnih pogojev glavnih investitorjev, druţba ne prevzema več rizičnih
projektov.
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Tabela 5: Čisti poslovni izid (v EUR)
leto
2006
2007
2008
2009

dobiček
63.362
66.794
71.953
5.623

dobiček po razkritju
63.362
66.794
71.953
80.000

Vir: Interni podatki banke
Graf 5: Čisti poslovni izid (v EUR)

ČISTI POSLOVNI IZID
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70.000

Trend (po razkritju)

65.000

60.000
55.000

50.000
2006
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Vir: Lasten
Druţba letno povečuje dobiček v povprečju za 6 %. Graf prikazuje strmi upad
dobička v letu 2009, ki je posledica niţje realizacije. Dobiček ima ob upoštevanju
razkritij k računovodskim izkazom trend naraščanja.
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Tabela 6: Odhodki v EUR
leto
2006
2007
2008
2009

nabavna vred.mat.
806.455
1.150.215
1.286.645
489.741

str.por.materiala
58.075
72.048
90.254
74.077

stroški storitev
484.610
614.824
875.532
251.751

stroški dela
190.519
209.448
251.751
232.957

Vir: Interni podatki banke
Graf 6: Odhodki v EUR (po letih)

Vir: Lasten
Grafi prikazujejo strukturo odhodkov druţbe v letih od 2006 do 2009. Druţba ima
največ odhodkov vezanih na nabavno vrednost materiala, ki predstavljajo v
povprečju 50 % vseh odhodkov. Sledijo stroški storitev, stroški dela in stroški
porabljenega materiala.
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5.4 ANALIZA DENARNEGA TOKA
Slika 11: Denarni tok analizirane druţbe
OPIS

LETO 2009

I.

Začetno stanje denarnih sredstev

25.102

II.

NETO DEN. TOK PRI POSLOVANJU (1.-2.)

1.630.388

1.

Prejemki pri poslovanju

1.630.388

Prejemki od prodaje blaga, mat., proizv. in storitev

1.492.363

- redni prejemki od prodaje
- kompenzacije

132.025

- prejemki od najemnin

6.000

Vračila DDV
Drugo
2.

Izdatki pri poslovanju

1.544.993

Plačila dobaviteljem

1.011.586

- redna plačila z računov
- kompenzacije

132.025

Izdatki za plačila zaposlenim

243.653

- plače in prispevki zaposlenih

157.729

- drugi izdatki dela
Plačila DDV
Drugi davki, dajatve in takse
Plačila leasingov (razdolţnine - brez obresti)
Plačila najemnin
Drugo
III.
1.

NETO DEN. TOK PRI NALOŢBENJU (1.-2.)

0

Prejemki pri naloţbenju

0

Prodaja osnovnih sredstev
Prodaja naloţbenih nepremičnin
Prodaja kapitalskih naloţb
Prodaja vrednostnih papirjev
Drugo
2.

Izdatki pri naloţbenju

0

Investicije v osnovna sredstva
Investicije v naloţbene nepremičnine
Investicije v kapitalske naloţbe
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Investicije v vrednostne papirje
Drugo
IV.

NETO DEN. TOK PRI FINANCIRANJU (1.-2.)

0

1.

Prejemki pri financiranju

0

Prejeti dolgoroč. krediti na osn. sklen. pog.

0

- banke
- podjetja in drugi
Prejeti kratkoroč. krediti na osn. sklen. pog.

0

- banke
- podjetja in drugi
Prejemki od danih kreditov
Prejemki od depozitov
Prejete obresti
Prejemki od dividend in deleţev iz dobička drugih
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejeti avansi
Drugo
2.

Izdatki pri financiranju

102.579

Vračila dolgoročnih kreditov

0

- banke
- podjetja in drugi
Vračila kratkoročnih kreditov

64.604

- banke

62.604

- podjetja in drugi

2.000

Dani krediti

37.975

Dani depoziti
Plačane obresti
Izplačila dividend in drugih deleţev lastnikov iz dobička
Dani avansi (razen za osnovna sredstva)
Drugo
V.

NETO DEN. TOK PRI DRUGIH DOGOD. (1.-2.)

1.

Drugi prejemki

2.

Drugi izdatki

VI.

PRESEŢEK ALI PRIMANJ. D.T. (II.+III.+IV.+V.)

1.630.388

VII.

Končno stanje denarnih sredstev (I.+VI.)

1.655.490
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Druţba v letu 2009 prikazuje neto denarni tok, prejemki pri poslovanju v višini 1,630
mio EUR. Prejemki od prodaje blaga in storitev predstavljajo 91 % vseh prejemkov, 8
% je kompenzacij in 1 % predstavlja prejemke od najemnin. Izdatki pri poslovanju
so v višini 1,544 mio EUR. Največjo postavko v višini 66 % so plačila dobaviteljem,
sledijo stroški zaposlenih v višini 26 % in kompenzacije v višini 8 %.
Druţba ne izkazuje neto denarnega toka pri naloţbenju, kar pomeni, da ni imela
prejemkov, kakor tudi ne izdatkov iz naslova naloţb.
Druţba se v letu 2009 ni dodatno zadolţevala, kar je razvidno iz neto denarnega toka
prejemkov pri financiranju. Izkazuje pa izdatke pri financiranju in sicer v višini 102
tisoč EUR, kar predstavlja vračilo kratkoročnega kredita banki in dan kredit
druţbeniku podjetja.

5.5 ANALIZA GIBANJA KAPITALA
Druţba izkazuje na dan 31.12.2006 kapital v višini 274 tisoč EUR. Struktura kapitala
predstavlja osnovni kapital v višini 14 tisoč EUR, 147 tisoč EUR je preneseni čisti
dobiček, ter čisti dobiček iz poslovnega leta v višini 63 tisoč EUR. Druţba iz leta v leto
povečuje svoj kapital in sicer na račun čistega dobička. Druţba v letu 2009 izkazuje
za 413 tisoč EUR kapitala, vendar še vedno isti osnovni kapital kot ob ustanovitvi in
sicer v višini 14 tisoč EUR. Druţba planira v letu 2010 dokapitalizacijo.
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6 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

6.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA 2009
Pri odobravanju kratkoročnih finančnih naloţb so zelo pomembna razkritja
posameznih postavk k bilanci stanja. Za banko so pomembna razkritja glede
kratkoročnih sredstev in sicer kratkoročne finančne naloţbe in kratkoročne poslovne
terjatve. Zanima nas struktura terjatev imensko po kupcih in zneskovno po
zapadlosti. S tem razkritjem dobimo podatek kolikšen deleţ predstavljajo ţe zapadle
terjatve do posameznih kupcev in ali gre morda za sporne terjatve. Nadalje je
pomembno ali je podjetje v veliki odvisnosti od enega samega kupca ali pa ima
terjatve razpršene na več kupcev in v kakšnem deleţu. Pomemben je tudi podatek o
višini avansov, saj lahko na podlagi tega predvidevamo del čistih prihodkov v bodoče.
Pri dolgoročnih obveznostih nas zanimajo obveznosti do bank in sicer do katerih
bank, ročnost vračila, višina izpostavljenosti in namen. Razkritja kratkoročnih
obveznostih prav tako vsebujejo podatke o višini zadolţenosti imensko pri katerih
bankah, ter namen zadolţenosti. Razkritje kratkoročnih poslovnih obveznosti pomeni
imensko razkritje dobaviteljev, višino obveznosti in zapadlost.
Druţba izkazuje osnovna sredstva v višini 1,845 mio EUR, kar predstavlja poslovni
prostor v Izoli in trgovino s sanitarno opremo v Bertokih. Druţba je septembra leta
2009 podpisala osnovno pogodbo za posel v višini 1 mio EUR za dobavo in vgradnjo
keramike in sanitarno opremo za poslovno stanovanjski objekt v Ljubljani. Posledično
je sledilo povečanje postavke trgovskega blaga in sicer za 88 % glede na leto 2008.
Druţba izkazuje za 149 tisoč EUR kratkoročnih poslovnih terjatev. Terjatve so
razpršene na 6 glavnih kupcev (gre za velika gradbena podjetja) in veliko manjših
kupcev (predvsem fizične osebe). 75 % terjatev do kupcev predstavljajo še
nezapadle terjatve, 25 % terjatev je ţe zapadlih (od 90 do 180 dni). Ţe zapadle
terjatve so iz naslova začasnih situacij, kjer gre za zadrţanje sredstev v višini 10 %
od zneska situacije, kot garancija za dobro izvedbo del. Dolgoročne finančne
obveznosti do bank so v višini 453 tisoč EUR in so za 12 % niţje kot leto prej. Druţba
je namreč leta 2007 kupila poslovni prostor v Izoli in ga financirala s kreditom
najetim pri naši banki. Druţba redno mesečno plačuje obroke. Dolgoročne poslovne
obveznosti so v višini 38 tisoč EUR. Gre za leasing za sluţbena vozila in ga bodo
izplačali v letu 2012. Kratkoročne finančne obveznosti do bank so v višini 100 tisoč
EUR, kar predstavlja okvirni kratkoročni kredit pri naši banki. Druţba ima moţnost
večkratnega koriščenja in vračila kredita in ga je najela zaradi financiranja zamikov
med prilivi in odlivi. Kratkoročne finančne obveznosti v višini 228 tisoč EUR so dana
posojila lastnikov podjetja. Kratkoročne poslovne obveznosti so v višini 578 tisoč
EUR. 70 % obveznosti do dobaviteljev je nezapadlih, ostalih 30 % je ţe zapadlih (od
30 do 60 dni). Ţe zapadle obveznosti so obveznosti do dobaviteljev iz tujine, vezane
na posel poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani. Vodstvo druţbe se je odločilo
za nabavo večjih količin kot sicer, zaradi dodatnega količinskega popusta. Glede na
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dobro poslovanje in sodelovanje druţbe v preteklih letih jim je največji dobavitelj iz
Italije podaljšal rok plačila za nadaljnjih 90 dni.
Druţba sicer vsa leta posluje z dobičkom v povprečju 67 tisoč EUR, lansko leto pa je
zaključila z dobičkom v višini 5 tisoč EUR. Razlog za to je prevzem dela na poslovnostanovanjskem kompleksu v Ljubljani. Druţba je vezano na ta posel v računovodskih
izkazih ţe prikazala določen del materialni stroškov in stroškov storitev, vendar pa
konec leta ni izstavila začasne situacije za vgrajen material in opravljene storitve.
Druţba začasne situacije ni izdala zaradi nedokončanja stanovanjskega dela na drugi
etaţi. Druţba tako v računovodskih izkazih nima realizacije za ţe opravljeno delo in
vgrajen material. Ob predpostavki, da bi druţba decembra izdala začasno situacijo, bi
leto 2009 zaključila z 80 tisoč EUR dobička.
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7 ZAKLJUČEK

Računovodske informacije uporabljajo različni ljudje, katerih interesi glede podjetij se
bistveno razlikujejo, kot na primer: managerji, lastniki podjetij, predstavniki delavcev,
potencialni investitorji, banke, drţavne in razne druge institucije, kupci, dobavitelji ter
drugi. Različne uporabnike računovodskih informacij zanimajo različne informacije
glede na odločitve, ki jih sprejemajo na njihovi podlagi.
V postopku ocene bonitete in naloţbe banka potrebuje za svoje odločanje,
predloţitev vseh temeljnih informacij o poslovanju podjetja, ki so zbrane v letnih
poročilih, vključno z letnimi računovodskimi izkazi. Za računovodsko analizo so glavni
viri podatkov evidence iz knjigovodstva. Izhodišče so podatki iz temeljnih
računovodskih izkazov med katere uvrščamo izkaz stanja in izkaz uspeha. Namen
analize ni le temeljna analiza računovodskih izkazov, ampak tudi odkrivanje šibkih
točk podjetja.
Računovodski izkazi druţbe sami po sebi banki ne dajejo prave slike o poslovanju
druţbe. Seveda je iz njih takoj razvidno ali druţba posluje z dobičkom ali izgubo, kar
je za banko prvi pokazatelj o primernosti naloţbe. Vendar pa so nujno potrebna
razkritja k vsem postavkam. Zelo pomembna so natančna razkritja glede kratkoročnih
poslovnih terjatev in kratkoročnih poslovnih obveznosti. Vsako podjetje si prizadeva
za čim višjo postavko kratkoročnih poslovnih terjatev in čim niţjo postavko
kratkoročnih poslovnih obveznosti. Velika večina druţb v bilanci stanja prikazuje
terjatve do kupcev v znesku, ki niso realne oziroma plačljive. Druţbe se namreč
zanašajo, da je za banko dovolj podatek, da terjatve obstajajo in da so v čim višjem
znesku. Pogosto se izkaţe, da imajo podjetja pribliţno za 5-8 % spornih terjatev in
pribliţno 10 % terjatev, ki so večinoma neizterljive. Predvsem gre za terjatve, katerih
zapadlost je nad 360 dni. Podjetjem ni v interesu oblikovanje popravkov terjatev in
njihovo novo ovrednotenje, saj to posledično pomeni višje izredne odhodke, ki niţajo
poslovni izid. Seveda je takšno početje lahko uspešno samo na kratek rok.
Druţba je v opazovanem obdobju, natančneje leta 2007 investirala v poslovne
prostore, za kar je najela dolgoročni kredit pri naši banki. Ne glede na situacijo na
trgu ji je uspelo pridobiti posle, ki jih uspešno zaključuje in vsako poslovno leto
zaključi z dobičkom. Obveznosti iz naslova dolgoročnega kreditiranja redno plačuje.
Druţba, ki je bila predmet analize izkazuje v obdobju od leta 2006 do leta 2008
porast dobička in sicer v povprečju 67 tisoč EUR. Leta 2009 pa je po izkazu
poslovnega izida prikazan strmi upad le tega. Druţba je namreč leto 2009 zaključila
samo s 5 tisoč EUR dobička. Po razgovoru s komitentom in po vpogledu v gradbeno
knjigo, druţba v mesecu decembru ni izdala začasno situacijo za opravljena dela in
storitve na poslovno-stanovanjskem objektu v Ljubljani. Druţba situacije ni izdala
zaradi nedokočanja del in tako nima decemberske realizacije za ta posel. Ta razkritja
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so za banko, v fazi pripravljanja predloga za kreditiranje zelo pomembna, saj kaţejo
na dobro poslovanje podjetja.
Glede na dosedanje delovne izkušnje menim, da je nujno potrebno, da so vsi vodilni
delavci seznanjeni z računovodskimi izkazi druţbe, kjer so zaposleni. Vodstvo druţb
daje premalo pozornosti računovodskemu analiziranju in planiranju. Večina njih meni,
da je računovodstvo kot sluţba nepotreben oziroma previsok strošek podjetja.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Študentka Marjetka List potrjujem s svojo častjo, da sem diplomsko delo z naslovom
Analiza računovodskih izkazov druţbe z omejeno odgovornostjo pri odobravanju
kratkoročnih naloţb, izdelala popolnoma samostojno s pomočjo navedene literature
in pod vodstvom mentorja dr. Marka Hočevarja. Izjavljam tudi, da se strinjam z
objavo diplomskega dela na spletnih straneh.
Diplomsko delo je lektoriral Brane Hrvatin.
Izola, april 2010
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