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POVZETEK
V zaključni projektni nalogi predstavljamo analizo računovodskih izkazov podjetja s
temeljnimi računovodskimi kazalniki ter analiziramo temeljne računovodske izkaze podjetja
Pivovarna Laško Union, d. o. o., med letoma 2018 in 2019. Zaključno projektno nalogo
razdeljujemo na dva dela. V prvem, teoretičnem delu opredeljujemo temeljne ekonomske
kategorije v računovodstvu, prikazujemo temeljne računovodske izkaze in pojasnjujemo
temeljne računovodske kazalnike. V drugem, praktičnem delu izdelujemo analizo temeljnih
računovodskih izkazov podjetja Pivovarna Laško Union, d. o. o. Ob pridobljenih rezultatih
analiz temeljnih računovodskih izkazov in računovodskih kazalnikov ugotavljamo, da je
podjetje Pivovarna Laško Union, d. o. o., v preučevanem obdobju od leta 2018 do 2019 uspešno
poslovalo, saj je vsako proučevano leto ustvarilo dobiček.
Ključne besede: računovodstvo, ekonomske kategorije računovodstva, računovodski izkazi,
analiza, finančni kazalniki.

SUMMARY
In the final project task, we present the analysis of the company's financial statements with
basic accounting indicators and analyze the basic financial statements of the company
Pivovarna Laško Union d. o. o., in 2018 and 2019. The project task is divided into two parts. In
the first, theoretical part, we define the basic economic categories in accounting, present the
basic financial statements and explain the basic accounting indicators. In the second, practical
part, we prepare an analysis of the basic financial statements of the company Pivovarna Laško
Union d. o .o. Based on the obtained results of the analysis of the basic financial statements and
accounting indicators, we find that the company Pivovarna Laško Union d. o. o. operated
successfully in the study period from 2018 to 2019, as each year studied generated a profit.
Keywords: accounting, economic categories of accounting, financial statements, analysis,
financial indicators.
UDK: 657.375(043.2)
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1 Uvod
Podjetja danes poslujejo v stalno spreminjajočem se okolju. Srečujejo se z raznimi izzivi, ki
zahtevajo hitre in preudarne odločitve. Te morajo zagotoviti preživetje podjetja in njegovo
dolgoročno uspešnost. Vodstva v podjetjih si pri takšnih odločitvah med drugim pomagajo tudi
z računovodsko analizo.
1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč
Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje. Na trgih se podjetja srečujejo z vedno večjimi
zahtevami, saj morajo po eni strani slediti željam potrošnikov, po drugi pa tekmovati z vse
ostrejšo konkurenco. V današnjem času, ko trg ni več stalen in predvidljiv, je treba nenehno
slediti spremembam na trgu in se prilagajati novim tržnim razmeram. Temeljni računovodski
izkaz – bilanca stanja prikazuje trenutno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev
podjetja. Izkaz poslovnega izida izkazuje uspešnost podjetja v določenem obračunskem
obdobju. Navedena računovodska izkaza sta osnova za računovodsko analizo z računovodskimi
kazalniki. Računovodska analiza se uporablja za vodenje podjetja. Te računovodske
informacije so pomembne tudi za zunanje uporabnike, na primer za večje kupce, dobavitelje,
posojilodajalce in druge.
V zaključni projektni nalogi torej prikazujemo pomen računovodske analize za pomoč pri
uspešnem vodenju podjetja. Računovodska analiza naj bi bila učinkovito orodje za sprejemanje
takšnih poslovnih odločitev, ki bodo omogočale obstoj podjetja, njegovo uspešno poslovanje,
rast in razvoj.
1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge
Namen zaključne projektne naloge je podrobneje predstaviti in opredeliti računovodske izkaze,
njihovo sestavo ter predstaviti temeljne kazalnike za računovodsko analizo podjetja.
Cilji v teoretičnem delu zaključne projektne naloge so: opredeliti računovodske sestavine,
predstaviti računovodske izkaze in opisati kazalnike za analiziranje računovodskih izkazov.
Cilji v praktičnem delu zaključne projektne naloge pa so: predstaviti proizvodno podjetje
Pivovarna Laško Union, d. o. o., izdelati analizo bilance stanja za to podjetje za leti 2018 in
2019 ter analizo izkaza poslovnega izida za leti 2018 in 2019, na koncu pa s pomočjo
izračunanih kazalnikov podati mnenje o poslovanju podjetja in predloge za izboljšanje
njegovega poslovanja.
1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge
Pri izdelavi teoretičnega dela zaključne projektne naloge uporabljamo metodo deskripcije ali
opisovanja, kar pomeni, da opisujemo pojme na podlagi proučevanj in ugotovitev iz strokovne
literature, spletnih virov, prispevkov ter člankov s področja računovodstva. V praktičnem delu
1

zaključne projektne naloge pa uporabljamo naslednje metode: statistično metodo pri zbiranju,
urejanju in obdelovanju računovodskih podatkov, metodo komparacije pri primerjanju
rezultatov za leto 2018 z rezultati za leto 2019, analitično metodo pri razčlenjevanju celote na
posamezne dele, matematično metodo pri izračunu računovodskih kazalnikov ter metodo
analize pri analiziranju računovodskih izkazov s pomočjo kazalnikov.
1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema
Zaključna projektna naloga temelji na predpostavki, da so objavljeni računovodski izkazi
proučevanega podjetja resničen in pošten prikaz njegovega poslovanja. Omejitev pri zaključni
projektni nalogi je, da za računovodsko analizo proučevanega podjetja uporabljamo
računovodske podatke iz njegovega javno objavljenega letnega poročila na spletu. Ne
razpolagamo z notranjimi informacijami. Prav tako nam omejitev predstavlja analiza
poslovanja samo za obdobje dveh let. Večletna analiza nam pokaže bolj natančno sliko
njegovega poslovanja.
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2 Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
Računovodstvo preučuje ekonomske ali gospodarske kategorije.
Gospodarske kategorije, ki jih računovodstvo spremlja in preučuje, so lahko opredeljene
statično ali dinamično. Statično opredeljene gospodarske kategorije so tiste, ki jih lahko
dojamemo le v določenem trenutku, dinamično opredeljene gospodarske kategorije pa lahko
dojamemo v določenem obdobju. Med statično opredeljene gospodarske kategorije spadajo
sredstva in obveznosti do virov sredstev. Med dinamično opredeljene gospodarske kategorije
pa spadajo stroški, odhodki, prihodki in poslovni izid (Milost 2009, 27).
2.1 Sredstva
Pojem sredstev nam daje odgovor na vprašanje, kaj poslovni sistem ima ter s čim razpolaga
oziroma s čim uresničuje smoter in cilje svojega delovanja. Sredstva, s katerimi poslovni sistem
razpolaga pri opravljanju svoje dejavnosti, so njegovo premoženje. Po definiciji so sredstva
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 2009, 60).
Obstajajo različne možne razvrstitve sredstev. Najpomembnejša med njimi je temeljna
razvrstitev sredstev, po kateri sredstva sestavljajo osnovna sredstva, obratna sredstva in
finančne naložbe. 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 naložbe, med gibljiva ali kratkoročna sredstva pa prištevamo obratna sredstva in
kratkoročne finančne naložbe (Milost 2009, 61).
2.2 Obveznosti do virov sredstev
Obveznosti do virov sredstev nam dajejo odgovor na vprašanje lastništva nad sredstvi, s
katerimi razpolaga poslovni sistem. Vedeti moramo, od katerih pravnih in fizičnih oseb je
poslovni sistem pridobil sredstva ter kakšne obveznosti mu to prinaša. Najpomembnejši viri
sredstev oziroma financerji poslovnega sistema so običajno njegovi ustanovitelji – vlagatelji
kapitala. V tej vlogi lahko nastopajo pravne in fizične osebe, država in drugi. Poleg teh
nastopajo kot viri sredstev poslovnega sistema njegovi dobavitelji, do katerih ima ta sprotne
obveznosti. V vlogi virov sredstev nastopajo tudi posojilodajalci, do katerih ima poslovni
sistem neporavnane obveznosti iz naslova posojilnih pogodb, zaposleni, katerim poslovni
sistem še dolguje plačilo za opravljeno delo, in drugi (Milost 2009, 68).
Obstaja več možnosti razvrstitev obveznosti do virov sredstev. Najpomembnejša med njimi je
temeljna razvrstitev, po kateri obveznosti do virov sredstev sestavljajo kapital, pasivne časovne
razmejitve in dolgovi (Milost 2009, 69).
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Kapital je vsebinsko najpomembnejša postavka računovodskih izkazov in pomeni obveznost
podjetja do lastnikov, ki praviloma ne zapade v plačilo, razen če družba preneha delovati.
Gledano računovodsko je kapital razlika med sredstvi in dolgovi podjetja. Celotni kapital se
deli na posamezne sestavine, in sicer na osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička
in druge postavke kapitala (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017, 204).
Obveznosti iz dolgov so dolgoročne in kratkoročne. Dolgoročna obveznost zapade v plačilo v
roku, daljšem od leta dni, kratkoročna pa v največ letu dni. Konec poslovnega leta se tisti del
dolgoročne obveznosti, ki zapade v plačilo v naslednjem letu, v bilanci stanja izkaže med
kratkoročnimi obveznostmi. Vsebinsko delimo dolgove na finančne in poslovne (Igličar,
Hočevar in Zaman Groff 2017, 201).
2.3 Stroški
Cilj poslovnega procesa je ustvarjanje določenih poslovnih učinkov, to je proizvodov ali
storitev. Poslovni proces pa ni mogoč brez njegovih prvin – to je delovnih sredstev, predmetov
dela, storitev in dela. Te prvine se v poslovnem procesu trošijo. Če potroške omenjenih prvin
ovrednotimo, govorimo o stroških. Stroški so torej cenovno izraženi potroški prvin poslovnega
procesa (Milost 2009, 27).
Razvrstitev stroškov na naravne vrste stroškov je v knjigovodstvu najpomembnejša, saj v
knjigovodstvu stroške spremljamo oziroma jih knjižimo ravno po naravnih vrstah. V enotnem
kontnem načrtu je v kontnem razredu 4 – stroški namreč za vsako naravno vrsto stroškov
vzpostavljena svoja kontna skupina, kot sledi:
 kontna skupina 40 – stroški materiala,
 kontna skupina 41 – stroški storitev,
 kontna skupina 43 – amortizacija in
 kontna skupina 47 – stroški dela.
V enotnem kontnem načrtu so posamezne kontne skupine seveda še podrobneje razdelane na
posamezne vrste stroškov oziroma sintetične konte (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017,
208).
2.4 Odhodki
Odhodki nastajajo kot posledica zmanjšanja sredstev ali povečanja do virov sredstev. Preko
poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala. V skladu s SRS 14 ločimo naslednje odhodke
(SRS 2016, 148):
 poslovne odhodke – načeloma so enaki obračunanim stroškom obračunskega obdobja, ki se
nanašajo na prodane proizvode in storitve ter nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga
in materiala (material, storitve, amortizacija, plače ipd.);
 finančne odhodke – to so odhodki iz financiranja in odhodki iz investiranja (obresti, odhodki
iz danih obveznic, odhodki drugih finančnih obveznosti, oslabitve vrednosti naložb ipd.);
 druge odhodke – to so neobičajni odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid (oslabitev in izguba
od prodaje naložbenih nepremičnin, denarne kazni, odškodnine ipd.).
4

2.5 Prihodki
Prihodki nastajajo kot posledica povečanja sredstev ali zmanjšanja do virov sredstev. Preko
poslovnega izida imajo vpliv na velikost kapitala. V skladu s SRS 15 ločimo naslednje prihodke
(SRS 2016, 153):
 poslovne prihodke – to so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s
poslovnimi učinki (prihodki od prodaje, prihodki od odprave rezervacij, prihodki od najemnin
ipd.);
 finančne prihodke – to so prihodki iz investiranja (prihodki od obresti, prihodki od dividend,
pozitivne tečajne razlike, dobiček od prodaje finančnih naložb ipd.);
 druge prihodke – to so neobičajni prihodki, ki povečujejo poslovni izid (prejete kazni,
odškodnine, nenamenske subvencije ipd.).
2.6 Poslovni izid
Poslovni izid je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki v obračunskem obdobju.
Prihodke smo opredelili kot prodajno vrednost prodanih poslovnih učinkov, povečano za
finančne prihodke in druge prihodke, odhodke pa kot stroške v prodanih poslovnih učinkih,
povečane za finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni izid je tako razlika med
pridobljenimi in žrtvovanimi vrednostmi (Milost 2009, 53).
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3 Temeljni računovodski izkazi
Računovodski izkazi so končni rezultat finančno-računovodskega procesa in jih za podjetje
pripravi računovodstvo podjetja. Računovodski izkazi so zapisi dogodkov, ki so se zgodili v
preteklosti. Z njimi si podjetja oziroma vodilni delavci lahko pomagajo pri najpomembnejših
odločitvah. Namen računovodskih izkazov je dajati informacije o finančnem položaju,
uspešnosti in spremembah finančnega položaja podjetja. Temeljni računovodski izkazi so
naslednji:
 bilanca stanja, v kateri je pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev
na presečni bilančni dan;
 izkaz poslovnega izida, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno
leto, za katerega je sestavljen;
 izkaz denarnih tokov, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih
sredstev za poslovno leto, za katero je sestavljen. Prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov v
poslovnem letu in pojasnjuje spremembe v stanju denarnih sredstev;
 izkaz gibanja kapitala, v katerem so predstavljene spremembe vseh sestavin kapitala, tudi
razdelitev čistega dobička in poravnava izgube v obravnavanem obračunskem obdobju.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov moramo upoštevati temeljne računovodske
predpostavke (Milost 2009, 23–24):
 upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov – poslovne dogodke moramo izkazati v pravem
obračunskem obdobju;
 upoštevanje časovne neomejenosti delovanja – računovodske izkaze sestavljamo, kot da bo
poslovni sistem nadaljeval svoje poslovanje; poslovni sistem torej nima niti namena niti
potrebe, da bi ustavil svoje poslovanje ali ga pomembno skrčil;
 upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in
posamičnih cen – računovodski izkazi morajo resnično in pošteno prikazovati spremembe
posamičnih cen in vrednosti evra;
 razumljivost – uporabniki računovodskih izkazov lahko razumejo postavke v njih, hkrati pa
lahko iz računovodskih evidenc tudi ugotovimo pomen kontov in knjižb;
 ustreznost – postavke v računovodskih izkazih morajo imeti potrebne koristne lastnosti, hkrati
pa tudi konti in knjižbe na njih ustrezajo določenemu namenu in pravilom;
 zanesljivost – postavke v računovodskih izkazih ne vsebujejo pomembnih napak ali
pristranskih stališč;
 primerljivost – računovodski izkazi morajo biti sestavljeni metodično enotno. Le tako namreč
lahko primerjamo postavke v računovodskih izkazih istega poslovnega sistema za različna
leta ali postavke v računovodskih izkazih različnih poslovnih sistemov.
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3.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja, ki jo prikazuje slika 1, je računovodski izkaz, ki kaže višino in strukturo sredstev
ter obveznosti do virov sredstev podjetja v določenem trenutku. Rečemo lahko tudi, da bilanca
stanja prikazuje premoženje (sredstva), s katerim podjetje razpolaga na določen dan, in vire
financiranja (obveznosti do virov sredstev), s katerimi podjetje financira svoje premoženje. Če
na bilanco stanja gledamo iz finančnega zornega kota, lahko sredstva opredelimo kot naložbe,
obveznosti do virov sredstev pa kot vire financiranja teh naložb. Bilanca stanja nam torej kaže
premoženjsko in finančno stanje podjetja na določen dan.
Levi strani bilance stanja, kjer so izkazana sredstva, pravimo aktivna stran, desni strani, na
kateri so prikazane obveznosti do virov sredstev, pa pasivna stran. Bilanca stanja je statičen
računovodski izkaz. To pomeni, da prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev podjetja
na določen dan. Sredstva in obveznosti do virov sredstev se pri poslovanju stalno spreminjajo,
kar še posebej velja za kratkoročna sredstva in obveznosti. Bilanca stanja je kumulativen
računovodski izkaz. To pomeni, da so v njej vidne posledice preteklih poslovnih odločitev
podjetja, ki se kažejo v višini in strukturi sredstev, ter obveznosti do virov sredstev.
Kumulativnost bilance stanja se kaže tudi tako, da je bilanca stanja, ki jo sestavimo na zadnji
dan leta, enaka začetni bilanci stanja, sestavljeni na prvi dan naslednjega leta (Igličar in Hočevar
2011, 34–35).

Slika 1: Shema bilance stanja
Vir: SRS 2016.
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3.2 Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida, ki ga prikazuje slika 2, je temeljni računovodski izkaz, ki sistematično
in urejeno prikazuje poslovnoizidne tokove posameznega obdobja. Izkaz poslovnega izida
zajema dosežene prihodke in odhodke podjetja v nekem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid, ki
je razlika med prihodki in odhodki. Če so prihodki večji od odhodkov, podjetje doseže dobiček,
če pa so odhodki večji od prihodkov, ima podjetje izgubo. Izkaz poslovnega izida nam torej
kaže gospodarsko uspešnost poslovanja podjetja v določenem obdobju. Izkaz poslovnega izida
je dinamičen računovodski izkaz, saj se nanaša na obdobje in ne na določen časovni trenutek.
Pri sestavljanju poslovnega izida moramo torej zmeraj navesti obdobje, na katero se nanaša (na
primer mesečni, polletni, letni). Izkaz poslovnega izida ni kumulativen računovodski izkaz, saj
se v njem seštevajo zgolj prihodki in odhodki, ustvarjeni v posameznem obdobju (Igličar in
Hočevar 2011, 38).

Slika 2: Shema izkaza poslovnega izida
Vir: SRS 2016.
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3.3 Izkaz denarnih tokov
Denarne tokove prikazujemo v izkazu denarnih tokov, ki ga prikazuje slika 3. Je temeljni
računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno
leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz denarnih tokov prikazuje prejemke, ki
pomenijo povečanje denarnih sredstev, in izdatke, ki pomenijo zmanjšanje denarnih sredstev,
ki so se pojavili v obdobju, za katero sestavljamo izkaz denarnih tokov. Če so prejemki v
določenem obdobju večji kot izdatki, se bodo denarna sredstva povečala, če pa bodo večji
izdatki, se bodo denarna sredstva zmanjšala. Izkaz denarnih tokov uporabnikom daje
informacije, kako oziroma pri katerih dejavnostih podjetje pridobiva in kako oziroma za kakšne
namene uporablja denarna sredstva ter kakšno je njihovo stanje na začetku in koncu obdobja
(Igličar in Hočevar 2011, 204).
Izkaz denarnih tokov vsebuje pomembne informacije za odločanje pri poslovanju, financiranju
in investiranju. Na podlagi teh informacij je mogoče ugotoviti razloge za povečanje ali
zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju. Denarna sredstva se lahko povečajo na
podlagi poslovanja, novega financiranja (v ožjem pomenu) ali dezinvestiranja (v ožjem
pomenu), zmanjšajo pa zaradi poslovanja, investiranja (v ožjem pomenu) ali definanciranja (v
ožjem pomenu) (SRS 2016, 158).
Izkaz denarnih tokov nam prikazuje razliko med prejemki in izdatki ter denarni izid. Stalen
nadzor nad denarnimi tokovi omogoča zagotavljanje likvidnosti podjetja.

Slika 3: Shema izkaza denarnih tokov
Vir: SRS 2016.
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3.4 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala, ki ga prikazuje slika 4, je po SRS 23 temeljni računovodski izkaz, v
katerem so prikazane resnične spremembe sestavin kapitala za določeno obdobje, za katero se
sestavlja. Ta izkaz prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, ki so v bilanci stanja, ter
spremembe sestavin, ki predstavljajo oblikovanje celotnih pripoznanih dobičkov in izgub v
določenem obdobju. Po SRS 23 ima izkaz gibanja kapitala obliko sestavljene razpredelnice
vseh sestavin kapitala (SRS 2016, 221).
Kapital sestavlja več sestavin, katerih vrednost se lahko v obračunskem obdobju tudi spreminja.
Te spremembe so lahko posledica delitve čistega dobička, poravnavanje izgube, dodatnih
vložkov lastnikov v poslovni sistem in podobno (Milost 2009, 92).

Slika 4: Shema izkaza gibanja kapitala
Vir: SRS 2016.
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4 Analiza poslovanja z računovodskimi kazalniki
Z analiziranjem računovodskih izkazov, ki prikazujejo preteklo poslovanje podjetja, poskušajo
uporabniki oceniti njegovo prihodnje poslovanje in si s tem pomagati pri sprejemanju svojih
odločitev. Različne skupine uporabnikov zanimajo podobni vidiki poslovanja, ki se prepletajo
in povezujejo, posamezni uporabniki pa imajo tudi specifične potrebe. Delničarji želijo čim bolj
povečati vrednost svojega premoženja in se odločajo o tem, ali delnice obdržati ali jih prodati.
Za njihovo odločanje so ključne ocene o načrtovanem dobičku in rasti podjetja. Posojilodajalci
želijo čim bolj zmanjšati tveganje za nevračilo glavnice posojila in neplačevanja obresti, zato
jih zanimajo predvsem podatki o zadolženosti podjetja, plačilni sposobnosti ter denarnih
tokovih, dobavitelje pa zanima predvsem kratkoročna plačilna sposobnost podjetja.
Za analiziranje računovodskih izkazov se najpogosteje uporabljajo tri metode (Igličar, Hočevar
in Zaman Groff 2017, 405–407):
 analiza računovodskih izkazov v času (vodoravna analiza),
 analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov (navpična analiza) in
 analiza računovodskih izkazov s kazalniki.
4.1 Opredelitev računovodskih kazalnikov
Analiza računovodskih izkazov s kazalniki je najbolj uveljavljen pristop k analiziranju
računovodskih izkazov. Kazalniki so relativna števila, dobljena z delitvijo izbrane gospodarske
kategorije z drugo. Kazalniki so lahko izraženi kot stopnja udeležbe, indeksi in koeficienti.
Stopnja udeležbe je relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima kategorijama,
od katerih se prva nanaša na del in druga na celoto. Najpogosteje jo pomnožimo s sto, da dobimo
odstotek udeležbe.
Indeks izračunamo tako da podatek o posamezni kategoriji v računovodskih izkazih primerjamo
z istovrstno izhodiščno velikostjo. Koeficient dobimo tako, da primerjamo dva raznovrstna
podatka, ki pa sta med seboj primerljiva. Izračunamo ga tako, da podatek, ki ga primerjamo
delimo s podatkom, s katerim ga primerjamo (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017, 414–415).
4.2 Vrste kazalnikov
Iz računovodskih izkazov lahko izračunamo zelo veliko različnih kazalnikov, saj lahko
primerjamo najrazličnejše postavke. Izbor in opredelitev kazalnikov se razlikujeta glede na
potrebo analize, saj posamezni strokovnjaki v okviru iste skupine kazalnikov predlagajo
različne kazalnike (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017, 416). Pri analiziranju računovodskih
izkazov se najpogosteje uporabljajo naslednje skupine kazalnikov:
 temeljni kazalniki financiranja,
 temeljni kazalniki investiranja,
 temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave,
 temeljni kazalniki gospodarnosti in
 temeljni kazalniki donosnosti.
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4.2.1 Temeljni kazalniki financiranja
S kazalniki stanja financiranja analiziramo strukturo financiranja podjetja, se pravi pasivno
stran bilance stanja, pri čemer nas zanima delež posameznih virov financiranja oziroma
obveznosti do virov sredstev ter z njo povezana sposobnost podjetja za najemanje novih dolgov
(Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017, 417).
 Delež lastniškega financiranja (equity ratio)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Delež kapitala v financiranju kaže delež oziroma odstotek kapitala med obveznostmi do virov
sredstev. Čim večja je vrednost kazalnika, tem večji je delež kapitala med celotnimi
obveznostmi do virov sredstev. Večji je delež kapitala, manjše je tveganje, da bi v podjetju
nastopile težave s plačilno sposobnostjo oziroma vračanje posojil, saj smo omenili, da kapital
nima zapadlosti, dokler podjetje posluje. Ta kazalnik je pomemben tako za lastnike podjetja kot
tudi za posojilodajalce in druge upnike (dobavitelje) (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017,
417).
 Delež dolžniškega financiranja (debt ratio)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Kazalnik nam pove, kolikšen del obveznosti do virov sredstev se nanaša na dolgove. Če je ta
kazalnik 1, pomeni, da je podjetje v celoti financirano iz dolgov. V primeru, da je vrednost
kazalnika enaka 0, je podjetje v celoti financirano iz kapitala in drugih lastnih virov
financiranja.
 Delež dolgoročnega financiranja
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 č𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Kazalnik prikazuje delež trajnega in dolgoročnega financiranja v obveznosti do virov sredstev.
Vpliva na večjo varnost poslovanja, kajti z vidika tveganja plačilne sposobnosti je za podjetje
bolje, da ima več dolgoročnih in manj kratkoročnih posojil.
 Delež kratkoročnega financiranja
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 č𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Kazalnik nam prikaže udeležbo kratkoročnih dolgov in kratkoročnih pasivnih časovnih
razmejitev v obveznosti do virov sredstev.
 Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
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Kazalnik prikazuje razmerje dolgov in kapitala podjetja na določen dan. V primeru, da je
vrednost kazalnika večja od 1, ima podjetje več dolgov kot kapitala. Če pa je vrednost kazalnika
manjša od ena, velja ravno obratno.
4.2.2 Temeljni kazalniki investiranja
S kazalniki stanja investiranja analiziramo strukturo sredstev v podjetju, se pravi aktivno stran
bilance stanja. Kazalniki stanja investiranja so pomembni predvsem za poslovodstvo podjetja,
ki odloča o investicijah v posamezne vrste sredstev. Cilj poslovodstva je, da posluje s čim
manjšim obsegom sredstev. Kazalniki stanja investiranja so močno odvisni od dejavnosti, ki jo
podjetje opravlja (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2017, 420–421).
 Delež osnovnih sredstev v sredstvih
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

S tem kazalnikom prikažemo delež osnovnih sredstev znotraj celotne skupine sredstev na
določen dan. Na vrednost kazalnika vpliva politika amortiziranja v podjetju.
 Delež obratnih sredstev v sredstvih
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘č𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 č𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Delež obratnih sredstev je delež tistih obratnih sredstev, ki sodelujejo v temeljnem poslovnem
procesu ustvarjanja prihodkov iz poslovanja, in primerjan z vrednostjo celotnih sredstev na
določen dan. Velik vpliv na vrednost tega kazalnika ima podjetje z izbiro politike določanja
obratnih sredstev.
 Delež finančnih naložb v sredstvih
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Kazalnik prikaže, kakšen je delež finančnih naložb (od katerih podjetje pričakuje prihodke iz
financiranja) glede na celotna sredstva. Ta kazalnik je po navadi manjši pri malih podjetjih, ki
svojih sredstev ne vlagajo v finančne naložbe.
 Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 č𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 +
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
Kazalnik prikaže, kakšen je delež dolgoročnih sredstev v primerjavi s celotnimi sredstvi na
določen dan.
 Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 č𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
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Kazalnik prikaže, kakšen je delež kratkoročnih sredstev v primerjavi s celotnimi sredstvi na
določen dan.
4.2.3 Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave
Te kazalnike izračunamo tako, da izbrane postavke obveznosti do virov sredstev primerjamo z
deli sredstev. Za podjetje so ti kazalniki zelo pomembni, ker prikazujejo plačilno sposobnost
podjetja in ustreznost njegovega financiranja.
 Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)

Kazalnik nam prikaže financiranje osnovnih sredstev (neodpisane vrednosti) s kapitalom.
Osnovna sredstva so dolgoročna, zato je zaželeno, da je njihovo financiranje dolgoročno. V
podjetjih je torej interes, da so osnovna sredstva financirana s kapitalom in dolgoročnimi
posojili.
 Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Kazalnik nam prikaže financiranje dolgoročnih sredstev s kapitalom. Koeficient nam pove,
koliko dolgoročnih sredstev ima podjetje v svoji lasti. Dolgoročna sredstva naj bi bila
financirana z lastnimi in tujimi dolgoročnimi viri sredstev.
 Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 č𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Koeficient nam prikaže financiranje dolgoročnih sredstev s kapitalom in dolgoročnimi viri.
Kazalnik nam prikaže, ali je podjetje kreditno in investicijsko sposobno. Vrednost kazalnika,
manjša kot 1, pomeni, da dolgoročna sredstva financiramo s kratkoročnimi viri. Takšno
poslovanje lahko podjetje pripelje v težave z likvidnostjo podjetja in celo v izgube.
 Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Kazalnik nam prikaže sposobnost podjetja, da poravna kratkoročne dolgove. V primeru, da je
vrednost tega kazalnika večja od 1, pomeni, da ima podjetje manj kratkoročnih dolgov, kot ima
najbolj likvidnih sredstev (denar).
 Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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Kazalnik je podoben hitremu koeficientu, le da se tukaj preverja pokritost kratkoročnih
obveznosti z denarnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Vrednost kazalnika je dobra, če je
večja od 1. To pomeni, da bo podjetje svoje kratkoročne obveznosti poravnalo z denarnimi
sredstvi in unovčitvijo kratkoročnih terjatev.
 Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Kazalnik nam prikaže sposobnost podjetja, da vse svoje kratkoročne obveznosti poravna s
kratkoročnimi sredstvi podjetja.
4.2.4 Temeljni kazalniki gospodarnosti
Kazalniki gospodarnosti kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje med
prihodki in odhodki. Podjetje posluje gospodarno, če so prihodki večji od odhodkov. Večje so
vrednosti kazalnikov gospodarnosti, uspešnejše je poslovanje podjetja (Igličar, Hočevar in
Zaman Groff 2017, 433).
 Koeficient gospodarnosti poslovanja
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Koeficient gospodarnosti poslovanja prikaže razmerje prihodkov in odhodkov iz poslovanja.
Kaže učinkovitost poslovanja podjetja, ker so iz koeficienta izločeni prihodki in odhodki iz
financiranja ter drugi prihodki in odhodki. Večja je vrednost tega kazalnika, uspešnejše je
podjetje. Če je vrednost kazalnika večja od 1, pomeni, da je podjetje realiziralo dobiček iz
poslovanja. Vrednost 1 pove, da ima podjetje pozitivno ničlo iz poslovanja, vrednost, manjša
od 1, pa, da ima podjetje izgubo iz poslovanja.
 Koeficient celotne gospodarnosti
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Ta kazalnik nam kaže razmerje med vsemi prihodki z vsemi odhodki. Če je vrednost tega
kazalnika več kot 1, pomeni, da ima podjetje dobiček. Če je kazalnik 1, ima podjetje pozitivno
ničlo, če pa je pod 1, ima podjetje izgubo.
4.2.5 Temeljni kazalniki donosnosti
Pri kazalnikih donosnosti proučujemo donosnost prihodkov, sredstev in kapitala, ki jo
praviloma izražamo v odstotkih. V splošnem velja, da višja vrednost kazalnikov donosnosti
pomeni boljše oziroma donosnejše poslovanje podjetja. Kazalnike donosnosti praviloma
izražamo v odstotkih, zato izračunano vrednost kazalnika pomnožimo s številom 100 (Igličar,
Hočevar in Zaman Groff 2017, 434).
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 Čista donosnost kapitala (ROE)
Č𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜č𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

Ta kazalnik je z vidika podjetja eden od najpomembnejših in najpogosteje uporabljenih
kazalnikov, ker pojasnjuje uspešnost vodstva podjetja pri upravljanju s premoženjem lastnikov.
Vrednost kazalnika nam pove, koliko enot čistega poslovnega izida je bilo ustvarjenega na 100
enot vloženega kapitala. Ta kazalnik primerjajo z dobičkom povprečne naložbe v gospodarstvu.
 Čista donosnost sredstev (ROA)
Č𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜č𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Vrednost tega kazalnika nam pove, koliko enot čistega poslovnega izida je bilo ustvarjenega na
100 enot vloženih sredstev. Večja je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje podjetja.
5 Analiza poslovanja podjetja Pivovarna Laško Union z računovodskimi kazalniki
Predstavitev podjetja Pivovarna Laško Union
Pivovarna Laško Union, d. o. o., je največji proizvajalec pijač v Sloveniji in zaposluje več kot
600 ljudi. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemske družbe Heineken, je leta 2016 nastalo
z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union ter tako podedovalo skoraj 200-letno
tradicijo proizvodnje piva v Sloveniji. Na tej dediščini zaposleni v Pivovarni Laško Union
gradijo še danes. Z dvema proizvodnima enotama – v Ljubljani in Laškem – podjetje ostaja
vodilni pivovar ter konkurenčni ponudnik jabolčnega vina in osvežilnih brezalkoholnih pijač v
Sloveniji. Znotraj skupine Heineken Slovenija zaseda strateški položaj, saj Pivovarna Laško
Union predstavlja regionalno izvozno središče.V podjetju so razvojno naravni in zavezani
uporabi prvovrstnih naravnih sestavin ter nenehnemu izboljšanju in inoviranju. Zavezani so
poslovni, tehnološki, marketinški in komunikacijski odličnosti. Novosti uvajajo na različnih
področjih: vse od uvajanja novih kategorij pijač, novih vrst piva in brezalkoholnih pijač do
prenove embalaže, spletne prodaje in uporabe novih tehnologij za točenje piva. Z
izpopolnjevanjem ponudbe se odzivajo na družbene in tržne trende, uresničujejo želje
potrošnikov ter zasledujejo strateški cilj, da njihove pijače zasedajo prvo ali močno drugo mesto
na trgu. Cenijo tradicijo, a hkrati vnašajo svežino v portfelj blagovnih znamk in izdelkov. Samo
v obdobju od leta 2016 do 2018 so na domačem in tujih trgih uvedli več kot 60 novih izdelkov
lastnih blagovnih znamk in blagovnih znamk iz družine Heineken. Večina teh izdelkov je še
vedno prisotna na trgu. Temeljna izdelka v ponudbi sta priznani blagovni znamki piva Laško
Zlatorog in Union Svetlo. Union dopolnjuje svojo ponudbo z Radlerjem, mešanico piva in soka,
Laško pa z brezalkoholnim napitkom Malt. Z jabolčnim tatom so prisotni v izdelčni kategoriji
ciderja. Prodajni portfelj so razširili s pivom Heinken in njegovo brezalkoholno različico 0,0
ter drugimi blagovnimi znamkami, ki jih pivovarne v skupini Heineken proizvajajo po vsem
svetu. Pester program piva dopolnjujejo z osvežilnimi brezalkoholnimi pijačami Sola in
izvirsko vodo Zala. Posebno mesto v njihovi strategiji in poslovanju imata trajnostni razvoj ter
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vračanje družbi. Upetost v slovensko lokalno skupnost izkazujejo kot največji sponzor
slovenskega športa ter podpornik pomembnih kulturnih in družabnih prireditev Vir: Pivovarna
Laško Union d.o.o., 2020.
Vizija Pivovarna Laško Union
Njihova vizija je postati najpomembnejše razvojno središče v regiji Adria znotraj skupine
Heineken.
Poslanstvo Pivovarna Laško Union
Poslanstvo podjetja je pogasiti žejo Slovencev. Dodano vrednost za njihove potrošnike
ustvarjajo z vrhunskimi blagovnimi znamkami, družbeno odgovornostjo in trajnostnim
razvojem.
Najpomembnejše vrednote Pivovarna Laško Union
Podjetje deluje s svojimi najpomembnejšimi vrednotami za zagotavljanje trajnostne rasti, ki so:
 STRAST za kakovost;
 UŽITEK, ki ga prinašajo v življenje;
 SPOŠTOVANJE do posameznikov, družbe in planeta.
Osebna izkaznica Pivovarna Laško Union
Pivovarna Laško Union, d. o. o., Ljubljana, Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, je vpisana v
sodni register pod številko registrskega vložka 1/00171/00 pri Okrožnem sodišču v Celju, pod
številko sklepa SRG 2016/28597, z datumom 1. 7. 2016. Podatki podjetja so prikazani na sliki
5.
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Slika 5: Podatki podjetja
Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

18

5.1 Bilanca stanja
Na sliki 6 je prikazan izkaz finančnega položaja Pivovarne Laško Union, d. o. o., na dan
31. 12. 2019 – aktiva.

Slika 6: Finančni položaj 1
Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.
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Na sliki 7 je prikazan izkaz finančnega položaja Pivovarne Laško Union, d. o. o., na dan
31. 12. 2019 – pasiva.

Slika 7: Finančni položaj 2
Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.
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Preglednica 1: Vodoravna analiza aktive Pivovarne Laško Union, d. o. o.

SREDSTVA
Dolgoročna
sredstva
Neopredmetena
sredstva in druga
dolgoročna
sredstva
Opredmetena
osnovna sredstva
Dolgoročne
finančne naložbe
Dolgoročne
poslovne terjatve
Odložene terjatve
za davek
Kratkoročna
sredstva
Zaloge
Kratkoročne
finančne naložbe
Kratkoročne
poslovne terjatve
Denarna sredstva
Druga kratkoročna
sredstva

31. 12. 2019 31. 12. 2018 Povečanje/
Indeks Razlika v
zmanjšanje
%
258.893.357 285.829.841 –26.936.484
90,58
–9,42
177.222.825 179.060.022 –1.837.197
98,97
–1,03
62.882.094

63.086.243

–204.149

99,68

-0,32

88.394.457

87.438.358

956.099

101,09

1,09

1.989.034

1.864.534

124.500

106,68

6,68

2.110.574

2.237.106

–126.532

94,34

–5,66

21.846.648

24.433.781

–2.587.133

89,41

–10,59

81.670.531 106.769.819 –25.099.288

76,49

–23,51

9.513.966
5.858.767

10.055.505
5.858.767

–541.539
0

94,61
100

–5,39
0

31.418.637

27.310.808

4.107.829

115,04

15,04

34.771.969
107.192

63.103.831 –28.331.862
440.903
–333.711

55,10
24,31

–44,9
–75,69

Iz vodoravne analize sredstev vidimo, da je vrednost sredstev podjetja v letu 2019 znašala
258.893.357 EUR in se je njihova vrednost glede na preteklo leto 2018 zmanjšala za
26.936.484 EUR oziroma za 9,42 %. Vrednost dolgoročnih sredstev je leta 2019 znašala
177.222.825 EUR. Njihova vrednost se je glede na leto 2018 zmanjšala za 1.837.197 EUR
oziroma za 1,03 %. Vrednost kratkoročnih sredstev je leta 2019 znašala 81.670.531 EUR.
Njihova vrednost se je glede na leto 2018 zmanjšala za 25.099.288 EUR oziroma za 23,51 %.
Znotraj kratkoročnih sredstev je leta 2019 vrednost denarnih sredstev znašala 34.771.969 EUR
in se je njihova vrednost glede na leto 2018 zmanjšala za 28.331.862 EUR oziroma kar za
44,9 %. Razlog zmanjšanja vrednosti denarnih sredstev je bilo vračilo posojila svoji
obvladujoči družbi (Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019).
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Preglednica 2: Vodoravna analiza pasive Pivovarne Laško Union, d. o. o.
31. 12. 2019
OBVEZNOSTI
DO VIROV
SREDSTEV
KAPITAL
Osnovni kapital
Kapitalske
rezerve
Rezerve iz
dobička
Rezerve za
pošteno vrednost
Čisti poslovni
izid preteklih let
Čisti poslovni
izid
Rezervacije in
druge dolgoročne
obveznosti
Rezervacije za
odpravnine in
druge jubilejne
nagrade
Druge rezervacije
Druge dolgoročne
obveznosti
Dolgoročne
obveznosti
Dolgoročne
finančne
obveznosti
Dolgoročne
poslovne
obveznosti
Kratkoročne
obveznosti
Kratkoročne
finančne
obveznosti
Kratkoročne
poslovne
obveznosti
Druge
kratkoročne
obveznosti

258.893.357

31. 12. 2018

Povečanje/
Indeks
Razlika v
zmanjšanje
%
285.829.841
–26.936.484
91,00
–9

70.462.852
36.503.305
993.654

69.572.994
36.503.305
993.654

889.858
0
0

101,28
100
100

1,28
0
0

3.650.331

3.650.331

0

100

0

4.622.427

5.097.457

–475.030

90,68

9,32

302.513

3.035.430

2.732.917

9,97

-90,03

24.388.622

20.292.817

4.095.805

120,18

20,18

6.250.467

40.407.420

–34.156.953

15,47

–84,53

3.518.798

3.818.639

–299.841

92,15

–7,85

2.594.904
136.765

381.729
207.052

2.213.175
–70.287

679,78
66,05

579,78
–33,95

143.791.841

143.400.524

391.317

100,27

0,27

140.539.166

140.000.000

539.166

100,39

0,39

3.252.675

3.400.524

–147.849

95,65

–4,35

38.390.197

68.448.903

–30.058.706

56,09

–43,91

1.147.790

31.558.548

–30.410.758

3,64

–96,36

36.809.618

35.952.574

857.044

102,38

2,38

432.789

937.781

–504.992

46,15

–53,85

Iz vodoravne analize obveznosti do virov sredstev razberemo, da je vrednost vseh obveznosti
do virov sredstev podjetja v letu 2019 znašala 258.893.357 EUR in se je glede na preteklo leto
2018 zmanjšala za 26.936.484 EUR oziroma za 9,42 %. Vrednost kapitala je leta 2019 znašala
70.462.852 EUR in se je glede na leto 2018 povečala za 889.858 EUR oziroma za 1,28 %. Leta
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2019 je vrednost drugih rezervacij znašala 2.594.904 EUR in se je glede na preteklo leto
povečala za 2.213.175 EUR oziroma za 579,78 %. Toliko se je povečala zaradi prerazvrstitve
kratkoročnih obveznosti za dovolnino za vodo (Letno poročilo Pivovarne Laško Union, d. o. o.,
2019). Vrednost dolgoročnih obveznosti je leta 2019 znašala 143.791.841 EUR in se je glede
na leto 2018 povečala za 391.317 EUR oziroma za 0,27 %. Leta 2019 je vrednost kratkoročnih
obveznosti znašala 38.390.197 EUR in se je glede na leto 2018 zmanjšala za 30.058.706 EUR
oziroma za 43,91 %. V okviru kratkoročnih obveznosti je leta 2019 vrednost kratkoročnih
finančnih obveznosti znašala 1.147.790 EUR in se je glede na preteklo leto 2018 zmanjšala kar
za 30.410.758 EUR oziroma za 96,36 %. Razlog tega zmanjšanja je bila vrnitev posojila svoji
obvladujoči družbi (Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019).

Preglednica 3: Navpična analiza aktive Pivovarne Laško Union, d. o. o.

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in druga
dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Druga kratkoročna sredstva

31. 12. 2019 Delež v 31. 12. 2018 Delež v
%
%
258.893.357
100 285.829.841
100
177.222.825
68,45 179.060.022
62,65
62.882.094
24,29 63.086.243
22,07
88.394.457
1.989.034
2.110.574
21.846.648
81.670.531
9.513.966
5.858.767
31.418.637
34.771.969
107.192

34,14 87.438.358
0,77
1.864.534
0,82
2.237.106
8,44 24.433.781
31,55 106.769.819
3,67 10.055.505
2,26
5.858.767
12,14 27.310.808
13,43 63.103.831
0,04
440.903

30,59
0,65
0,78
8,55
37,35
3,52
2,05
9,55
9,41
0,15

Iz navpične analize sredstev podjetja razberemo, da je leta 2019 vrednost vseh sredstev znašala
258.893.357 EUR. Leta 2019 je vrednost dolgoročnih sredstev znašala 177.222.825 EUR in je
njihov delež med vsemi sredstvi leta 2019 znašal 68,45 % ter se je glede na leto 2018 povečal
za 5,8 %. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je leta 2019 znašala 88.394.457 EUR
oziroma 31,14 % vseh sredstev. Glede na preteklo leto 2018 se je njihov delež med vsemi
sredstvi povečal za 3,55 %. Leta 2019 je vrednost kratkoročnih sredstev znašala
81.670.531 EUR in je predstavljala 31,55 % vseh sredstev. Delež kratkoročnih sredstev se je
glede na preteklo leto zmanjšal za 5,8 %. Med kratkoročnimi sredstvi so leta 2019 največji delež
predstavljala denarna sredstva, katerih vrednost je znašala 34.771.969 EUR oziroma 13,43 %.
Njihov delež se je glede na leto 2018 povečal za 4,02 %.
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Preglednica 4: Navpična analiza pasive Pivovarne Laško Union, d. o. o.
OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
KAPITAL
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Rezerve za pošteno vrednost
Čisti poslovni izid preteklih
let
Čisti poslovni izid
Rezervacije in druge
dolgoročne obveznosti
Rezervacije za odpravnine in
druge jubilejne nagrade
Druge rezervacije
Druge dolgoročne obveznosti
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne
obveznosti
Dolgoročne poslovne
obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne
obveznosti
Kratkoročne poslovne
obveznosti
Druge kratkoročne
obveznosti

31. 12. 2019 Delež v % 31. 12. 2018 Delež v %
258.893.357
100 285.829.841
0
70.462.852
36.503.305
993.654
3.650.331
4.622.427
302.513

27,22
14,1
0,38
1,41
1,79
0,12

69.572.994
36.503.305
993.654
3.650.331
5.097.457
3.035.430

24,34
12,77
0,35
1,28
1,78
1,06

24.388.622
6.250.467

9,42
2,41

20.292.817
40.407.420

7,1
14,14

3.518.798

1,36

3.818.639

1,34

1
381.729
0,05
207.052
55,54 143.400.524
54,28 140.000.000

0,13
0,07
50,17
48,98

2.594.904
136.765
143.791.841
140.539.166
3.252.675

1,26

3.400.524

1,19

38.390.197
1.147.790

14,83
0,44

68.448.903
31.558.548

23,95
11,04

36.809.618

14,22

35.952.574

12,58

432.789

0,17

937.781

0,33

Iz navpične analize obveznosti do virov sredstev vidimo, da je vrednost vseh obveznosti do
virov sredstev leta 2019 znašala 258.893.357 EUR. Leta 2019 je vrednost kapitala znašala
70.462.852 EUR in je predstavljala 27,22 % vseh obveznosti do virov sredstev. Delež kapitala
v vseh virih se je glede na leto 2018 povečal za 2,88 %. Leta 2019 je vrednost dolgoročnih
obveznosti znašala 143.791.841 EUR oziroma 55,54 % vseh obveznosti do virov sredstev. Ta
delež se je povečal za 5,37 % glede na leto 2018. Vrednost kratkoročnih obveznosti je leta 2019
znašala 38.390.197 EUR oziroma 14,83 % vseh obveznosti do virov sredstev. Njihov delež se
je zmanjšal za 9,12 % glede na leto 2018. To zmanjšanje je bila posledica vračila posojila svoji
obvladujoči družbi.
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5.2 Izkaz poslovnega izida

Slika 8: Izkaz poslovnega izida
Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.
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Preglednica 5: Vodoravna analiza izkaza poslovnega izida Pivovarne Laško Union,
d. o. o.
2019

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Drugi poslovni prihodki
Poslovni prihodki skupaj
Stroški blaga, materiala in
storitev
Stroški dela
Amortizacija neopredeljenih
dolgov in opredmetenih
osnovnih sredstev
Skupni proizvajalni stroški
Prevrednotovalni poslovni
odhodki
Stroški rezervacij
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Poslovni izid pred
obdavčitvijo
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid
obračunskega obdobja

2018

Povečanje/ Indeks
zmanjšanje
156.491.573 153.080.417
3.411.156 102,23
–780.961
124.886
–905.847
–
625,34
1.467.501
2.434.781
157.178.113 155.640.084
–87.188.477 –87.719.532

–967.280 60,27
1.538.029 100,99
–531.055 99,39

–24.851.097 –25.531.060
–10.228.823 –9.969.881

679.963 97,34
–258.942 102,60

122.268.397 123.220.473
–932.399
–779.546

-952.076 99,23
–152.853 119,61

0
–2.164.646
31.812.671
848.697
–3.627.032
29.034.337

–231.232
–3.818.455
27.590.378
799.824
–3.804.093
24.586.109

231.232
0,00
1.653.809 56,69
4.222.293 115,30
48.873 106,11
177.061 95,35
4.448.228 118,09

–1.996.412
–2.649.303
24.388.622

–1.832.431
–2.460.861
20.292.817

–163.981 108,95
–188.442 107,66
4.095.805 120,18

Iz vodoravne analize izkaza poslovnega izida podjetja razberemo, da je v letu 2019 vrednost
čistih prihodkov od prodaje znašala 156.491.573 EUR in se je glede na predhodno leto 2018
povečala za 3.411.156 EUR oziroma za 2,23 %. V letu 2019 je vrednost drugih poslovnih
prihodkov znašala 1.467.501 EUR in se je močno zmanjšala glede na preteklo leto, in sicer kar
za 967.280 EUR oziroma za 39,73 %. Vrednost poslovnih prihodkov skupaj je v letu 2019
znašala 157.178.113 EUR in se je glede na leto 2018 povečala za 1.538.029 EUR oziroma za
0,99 %. Vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je v letu 2019 znašala 87.188.477 EUR
in se je glede na leto 2018 zmanjšala za 531.055 EUR oziroma za 0,61 %. V letu 2019 je
vrednost prevrednotovalnih poslovnih odhodkov znašala 932.399 EUR in se je glede na leto
2018 povečala za 152.853 EUR oziroma za 19,61 %. V letu 2019 je znašala vrednost drugih
poslovnih odhodkov 2.164.646 EUR in se je glede na leto 2018 zmanjšala za 1.653.809 EUR
oziroma za 43,31 %. Vrednost poslovnega izida iz poslovanja je v letu 2019 znašala
31.812.671 EUR in se je glede na leto 2018 povečala za 4.222.293 EUR oziroma za 15,30 %.
Vrednost poslovnega izida pred obdavčitvijo je v letu 2019 znašala 29.034.337 EUR in se je
glede na leto 2018 povečala za 4.448.228 EUR oziroma za 18,09 %. Vrednost čistega
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poslovnega izida obračunskega obdobja pa je v letu 2019 znašala 24.388.622 EUR in se je glede
na leto 2018 povečala za 4.095.805 EUR, torej kar za 20,18 %.

Preglednica 6: Navpična analiza izkaza poslovnega izida Pivovarne Laško Union, d. o. o.
Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Drugi poslovni prihodki
Poslovni prihodki skupaj
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija neopredeljenih dolgov in
opredmetenih osnovnih sredstev
Skupni proizvajalni stroški
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Stroški rezervacij
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega
obdobja

2019
156.491.573
–780.961

Delež v %
2018
100,00 153.080.417
–0,50
124.886

Delež v %
100,00
0,08

1.467.501
157.178.113
–87.188.477
–24.851.097
–10.228.823

0,94
2.434.781
100 155.640.084
–55,71 –87.719.532
–15,88 –25.531.060
–6,54 –9.969.881

1,59
101,67
–57,30
–16,68
–6,51

122.268.397
–932.399
0
–2.164.646
31.812.671
848.697
–3.627.032
29.034.337
–1.996.412
–2.649.303
24.388.622

78,13 123.220.473
–0,60
–779.546
0,00
–231.232
–1,38 –3.818.455
20,33 27.590.378
0,54
799.824
–2,32 –3.804.093
18,55 24.586.109
–1,28 –1.832.431
–1,69 –2.460.861
15,58 20.292.817

80,49
–0,51
–0,15
–2,49
18,02
0,52
–2,49
16,06
–1,20
–1,61
13,26

Iz navpične analize izkaza poslovnega izida podjetja razberemo, da je leta 2019 vrednost čistih
prihodkov od prodaje znašala 156.491.573 EUR. Vrednost skupnih proizvajalnih stroškov je
leta 2019 znašala 122.268.397 EUR. Njihov delež je v čistih prihodkih od prodaje znašal
78,13 %. Ta delež se je glede na leto 2018 znižal za 2,36 %. Leta 2019 je vrednost poslovnega
izida iz poslovanja znašala 31.812.671 EUR. Njegov delež v čistih prihodkih od prodaje je
znašal 20,33 % in se je glede na leto 2018 povečal za 2,31 %. Leta 2019 je vrednost poslovnega
izida pred obdavčitvijo znašala 29.034.337 EUR. Njegov delež v čistih prihodkih od prodaje je
znašal 18,55 % in se je glede na preteklo leto povečal za 2,49 %. Leta 2019 je vrednost čistega
poslovnega izida obračunskega obdobja znašala 24.388.622 EUR. Njegov delež v čistih
prihodkih od prodaje je znašal 15,58 % in je bil večji glede na leto 2018 za 2,32 %.
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5.3 Pregled kazalnikov poslovanja
V nadaljevanju bomo s pomočjo podatkov iz računovodskih izkazov podjetja Pivovarna
Laško Union d.o.o. izračunali nekaj računovodskih kazalnikov in komentirali njihove
vrednosti.
5.3.1 Temeljni kazalniki financiranja
Preglednica 7: Delež lastniškega financiranja
Gospodarska kategorija/leto
Kapital
Obveznosti do virov
sredstev
Delež lastniškega
financiranja

2019
70.460.852
258.893.357

2018
69.572.994
285.829.841

27,22 %

24,34 %

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

Delež lastniškega financiranja je v letu 2018 znašal 24,34 %, leta 2019 pa je ta delež znašal
27,22 %. To pomeni, da je podjetje glede na predhodno leto znižalo delež zadolženosti skoraj
za 2,88 %. Za upnike to predstavlja nekoliko manjše tveganje.
Preglednica 8: Delež dolžniškega financiranja
Gospodarska kategorija/leto
Dolgovi
Obveznosti do virov
sredstev
Delež dolžniškega
financiranja

2019
188.432.505
258.893.357

2018
216.256.847
285.829.841

72,78 %

75,66 %

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

V letu 2018 je delež dolžniškega financiranja znašal 75,66 %, v letu 2019 pa 72,78 %. Torej se
je delež dolgov med obveznostmi do virov sredstev leta 2019 zmanjšal za 2,88 %.
Preglednica 9: Delež dolgoročnega financiranja
Gospodarska kategorija/leto
Kapital + dolg. dolgovi + rezervacije + dolg. PČR
Obveznosti do virov sredstev
Delež dolgoročnega financiranja

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
220.503.160
258.893.357
85,17 %

2018
217.380.938
285.829.841
76,05 %

Delež dolgoročnega financiranja je v letu 2018 znašal 76,05 %, leta 2019 pa se je povečal na
85,17 %.
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Preglednica 10: Delež kratkoročnega financiranja
Gospodarska kategorija/leto
Kratkoročni
dolgovi + kratkoročne PČR
Obveznosti do virov
sredstev
Delež kratkoročnega
financiranja

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
38.390.197

2018
68.448.903

258.893.357

285.829.841

14,83 %

23,95 %

Leta 2018 je delež kratkoročnega financiranja znašal 23,95 %, leta 2019 pa se je ta delež
zmanjšal na 14,83 %. Za upnike to predstavlja nekoliko manjše tveganje.
Preglednica 11: Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja
Gospodarska kategorija/leto
Finančni dolgovi
Kapital

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019

2018

141.686.956
70.460.852

171.558.548
69.572.994

2,01

2,47

Izračunani koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja je v letu 2018 znašal 2,47, leta 2019 pa
se je ta koeficient zmanjšal in je znašal 2,01.
5.3.2 Temeljni kazalniki investiranja
Preglednica 12: Delež osnovnih sredstev v sredstvih
Gospodarska kategorija/leto
Osnovna sredstva (po
knjigovodski vrednosti)
Sredstva

Koeficient dolgovnokapitalskega razmerja

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019

2018

177.222.825

179.060.022

258.893.357

285.829.841

68,45 %

62,65 %

Izračunana kazalnika nam pokažeta, da je podjetje v letu 2018 imelo 62,65 % osnovnih sredstev
v vseh sredstvih, leta 2019 pa se je ta delež povečal na 68,45 %.
Preglednica 13: Delež obratnih sredstev v sredstvih
Gospodarska kategorija/leto
Obratna sredstva s
kratkoročnimi AČR
Sredstva

2019

2018

75.811.764
258.893.357

100.911.052
285.829.841
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Gospodarska kategorija/leto
Delež obratnih sredstev v
sredstvih

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019

2018

29,28 %

35,30 %

Izračunana kazalnika nam pokažeta, da je podjetje v letu 2018 imelo 35,30 % obratnih sredstev
v vseh sredstvih, leta 2019 pa se je ta delež zmanjšal na 29,28 %.

Preglednica 14: Delež finančnih naložb v sredstvih
Gospodarska kategorija/leto
Dolg. fin. nal. + kratk. fin. nal.
+ nal. neprem.
sredstva
Delež finančnih naložb

2019
7.847.801
258.893.357

2018
7.723.301
285.829.841

3,03 %

2,70 %

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

Izračunana kazalnika nam prikažeta, da je delež finančnih naložb v vseh sredstvih leta 2018
znašal 2,70 %, leta 2019 pa se je ta delež povečal na 3,03 %.
Preglednica 15: Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih
Gospodarska kategorija/leto
OS + dolg. AČR + nal. nepremičnine + DFN +
dolg. poslovnih terjatev
Sredstva
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019

2018

177.222.825
258.893.357
68,45 %

179.060.022
285.829.841
62,65 %

Izračunana kazalnika nam prikažeta, da je delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih v letu
2018 znašal 62,65 %, v letu 2019 pa se je ta delež povečal na 68,45 %.
Preglednica 16: Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih
Gospodarska kategorija/leto
Krat. sredstva + krat. AČR
Sredstva
Delež kratkoročnih sredstev
v sredstvih

Vir: Pivovarna Laško Union d. o. o. 2019.

2019
81.670.531
258.893.357

2018
106.769.819
285.829.841

31,55 %

37,35 %

Izračunana kazalnika nam prikažeta, da je delež kratkoročnih sredstev v vseh sredstvih leta
2018 znašal 37,35 %, leta 2019 pa se je ta delež zmanjšal na 31,55 %.
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5.3.3 Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave
Preglednica 17: Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Gospodarska kategorija/leto
Kapital
Osnovna sredstva (po
neodpisani vrednosti)
Koeficient kapitalske
pokritosti osnovnih sredstev
(po neod. vrednosti)

2019
70.460.852

2018
69.572.994

88.394.475

87.438.358

0,80

0,80

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

Izračunani koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev za leto 2018 prikaže, da je podjetje
z lastnim kapitalom financiralo 0,80 osnovnega sredstva. V letu 2019 se ta koeficient ni
spremenil, kar pomeni, da je tudi to leto podjetje z lastnim kapitalom financiralo 0,80
osnovnega sredstva.
Preglednica 18: Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev
Gospodarska kategorija/leto
Kapital
Dolgoročna sredstva
Koeficient kapitalske
pokritosti dolgoročnih
sredstev

2019
70.460.852
177.222.825

2018
69.572.994
179.060.022

0,40

0,39

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

Izračunani koeficient kapitalske pokritosti za leto 2018 pove, da je podjetje z lastnim kapitalom
financiralo 0,39 dolgoročnega sredstva. V letu 2019 se je koeficient za malenkost zvišal, in
sicer na 0,40.
Preglednica 19: Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev
Gospodarska kategorija/leto
Kapital + dolg. dolgovi + rezervacije
dolg. PČR
Dolgoročna sredstva
Koeficient dolgoročne pokritosti
dolgoročnih sredstev

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
220.503.160
177.222.825

2018
217.380.398
179.060.022

1,2

1,2

Izračunani koeficient dolgoročne pokritosti za leto 2018 prikaže, da je podjetje z dolgoročnimi
viri financiralo 1,2 dolgoročnega sredstva. V letu 2019 se ta koeficient ni spremenil in je ostal
nespremenjen na 1,2.
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Preglednica 20: Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri
koeficient)
Gospodarska kategorija/leto
Denarna sredstva
Kratkoročne obveznosti
Koeficient neposredne
pokritosti kratkoročnih
sredstev

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
34.771.969
38.390.197

2018
63.103.831
68.448.903

0,91

0,92

V letu 2018 je koeficient neposredne kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti znašal
0,92. Leta 2019 pa se je ta koeficient za malenkost zmanjšal in je znašal 0,91. Zmanjšanje
koeficienta prikazuje rahlo poslabšanje plačilne sposobnosti podjetja.
Preglednica 21: Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni
koeficient)
Gospodarska kategorija/leto
Denarna
sredstva + kratkoročne
terjatve
Kratkoročne obveznosti
Koeficient pospešene
pokritosti kratkoročnih
sredstev (pospešeni
koeficient)

2019

2018

66.190.606
38.390.197

90.414.639
67.448.903

1,72

1,32

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

V letu 2019 je koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti znašal 1,72 in se je v
primerjavi z letom 2018 močno povečal, in to kar za 40 %.

Preglednica 22: Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni
koeficient)
Gospodarska kategorija/leto
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne obveznosti
Koeficient kratkoročne
pokritosti kratkoročnih
obveznosti (kratkoročni
koeficient)

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
81.670.531
38.390.197

2018
106.769.819
68.448.903

2,13

1,56

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti je 2019 znašal 2,13 in se je močno
povečal glede na leto 2018, ko je znašal 1,56. Povečal se je za 57 %.
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5.3.4 Temeljni kazalniki gospodarnosti

Preglednica 23: Koeficient gospodarnosti poslovanja
Gospodarska kategorija/leto
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki
Koeficient gospodarnosti
poslovanja

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
157.178.113
125.365.442

2018
155.640.084
128.040.706

1,25

1,22

Koeficient gospodarnosti je tako v letu 2019 kot v 2018 večji od 1, kar kaže, da so poslovni
prihodki večji od poslovnih odhodkov. To pomeni, da podjetje izkazuje dobiček iz poslovanja.
Vrednost kazalnika se je v letu 2019 zvišala v primerjavi s predhodnim letom z 1,22 na 1,25,
torej za 3 %.
Preglednica 24: Koeficient celotne gospodarnosti
Gospodarska kategorija/leto
Poslovni prihodki
Poslovni odhodki
Koeficient celotne
gospodarnosti

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

2019
158.026.810
128.992.474

2018
156.439.908
131.853.799

1,23

1,19

Koeficient celotne gospodarnosti je v letu 2019 znašal 1,23 in se je zvišal za 4 % od leta 2018,
ko je ta koeficient znašal 1,19.
5.3.5 Temeljni kazalniki donosnosti
Preglednica 25: Čista donosnost kapitala (ROE)
Gospodarska kategorija/leto
Čisti poslovni izid
obračunskega obdobja
Povprečni kapital
Čista donosnost kapitala
(ROE)

2019
24.388.622
70.016.923
0,35

2018
/
/
/

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.

Kazalnik čiste donosnosti kapitala je leta 2019 znašal 0,35. Tega kazalnika za leto 2018 nismo
mogli izračunati, ker v letnem poročilu ni bilo podatka o kapitalu iz leta 2017.
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Preglednica 26: Čista donosnost sredstev (ROA)
Gospodarska kategorija/leto
Čisti poslovni izid
obračunskega obdobja
Povprečna sredstva
Čista donosnost sredstev
(ROA)

Vir: Pivovarna Laško Union d. o. o. 2019.

2019

2018

24.388.622
272.361.599

/
/

0,09

/

Koeficient čiste donosnosti sredstev je leta 2019 znašal 0,09. Tega kazalnika za leto 2018 nismo
mogli izračunati, ker v letnem poročilu ni bilo podatkov o kapitalu iz leta 2017.
Preglednica 27: Kazalniki poslovanja za leti 2019 in 2018
Kazalniki
Temeljni kazalniki financiranja

2019

2018

Razlika

2019/2018

Delež lastniškega financiranja
Delež dolžniškega financiranja
Delež dolgoročnega financiranja
Koeficient dolg. kapitalskega razmerja
Temeljni kazalniki investiranja

27,22
72,78
85,71
2,01

24,34
75,66
76,05
2,47

2,88
–2,88
9,66
–0,46

112
96,19
112
0,81

Delež osnovnih sredstev v sredstvih
Delež finančnih naložb v sredstvih
Delež dolgoročnih sredstev v
sredstvih
Temeljni kazalniki vodoravne
finančne sestave

68,45
3,03
68,45

62,65
2,7
62,65

5,8
0,33
5,8

109,25
112,22
109,26

0,91

0,92

–0,01

0,99

1,72

1,32

0,4

1,30

2,13

1,56

0,57

1,36

Koeficient gospodarnosti poslovanja
Koeficient celotne gospodarnosti
Temeljni kazalniki donosnosti

1,25
1,23

1,22
1,19

0,03
0,04

1,02
1,03

Čista donosnost kapitala
Čista donosnost sredstev

0,35
0,09

Koeficient neposredne pokritosti
kratkoročnih obveznosti (hitri
koeficient)
Koeficient pospešene pokritosti
kratkoročnih obveznosti (pospešeni
koeficient)
Koeficient kratkoročne pokritosti
kratkoročnih obveznosti (kratkoročni
koeficient)
Temeljni kazalniki gospodarnosti

Vir: Pivovarna Laško Union, d. o. o., 2019.
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6 Sklepne ugotovitve
Namen izdelave zaključne projektne naloge z naslovom Analiza računovodskih izkazov je bil,
da na praktičnem primeru podjetja Pivovarna Laško Union, d. o. o., opravimo računovodsko
analizo poslovanja za leti 2018 in 2019 na podlagi javno objavljenih podatkov.
V nalogi smo sledili na začetku postavljenim ciljem. V teoretičnem delu smo predstavili
temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu, temeljne računovodske izkaze in
računovodske kazalnike. V praktičnem delu pa smo predstavili izbrano podjetje in analizirali
njegovo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019 s primerjavo na dan 31. decembra 2018.
Sledila je analiza izkaza poslovnega izida podjetja za poslovno leto 2019, ki smo jo primerjali
z letom 2018. Nato smo izračunali in komentirali izbrane računovodske kazalnike.
Pivovarna Laško Union je podjetje z več kot 600 zaposlenimi, ki je največji proizvajalec pijač
v Sloveniji. Podjetje je nastalo leta 2016 z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union ter
je v 100-odstotni lasti nizozemske družbe Heineken. Podjetje je v zadnjih letih na trg uvedlo
več kot 60 novih izdelkov lastnih blagovnih znamk in blagovnih znamk iz družine Heineken.
Z analizo bilance stanja smo ugotovili, da je vrednost vseh sredstev podjetja na dan
31. decembra 2019 znašala 258.893.357 EUR. Njihova vrednost se je glede na preteklo leto
zmanjšala za skoraj 10 %. Najbolj se je zmanjšala vrednost denarnih sredstev, in sicer kar za
44,9 %. Pri obveznostih do virov sredstev pa opazimo, da so bile največje spremembe pri
postavki »druge rezervacije«, katerih vrednost se je glede na leto 2018 povečala kar za 580 %.
Vrednost kratkoročnih finančnih obveznosti pa se je glede na leto 2018 zmanjšala za 96 %.
Iz izkaza poslovnega izida smo razbrali, da je v letu 2019 vrednost čistih prihodkov od prodaje
znašala 156.491.573 EUR in se je glede na leto 2018 povečala za 2,23 %. Vrednost skupnih
proizvajalnih stroškov je leta 2019 znašala 122.268.397 EUR in se je glede na preteklo leto
zmanjšala za 0,77 %.
Vrednost poslovnega izida iz poslovanja je leta 2019 znašala 31.812.671 EUR in se je glede na
leto 2018 povečala za 15,30 %. Vrednost poslovnega izida pred obdavčitvijo je leta 2019
znašala 29.034.337 EUR in se je glede na leto 2018 povečala za 18,09 %. Vrednost čistega
poslovnega izida obračunskega obdobja je leta 2019 znašala 24.388.622 EUR in se je glede na
leto 2018 povečala za 20,18 %.
Na koncu smo poslovanje podjetja analizirali s pomočjo računovodskih kazalnikov.
Kazalniki financiranja nam izkazujejo, da je podjetje v letu 2019 glede na preteklo leto znižalo
stopnjo zadolženosti za skoraj 3 %. Zmanjšalo je delež dolžniškega financiranja za skoraj 3 %
in povečalo delež dolgoročnega financiranja za 9,66 %. To za upnike predstavlja večjo stopnjo
varnosti.
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Kazalniki stanja investiranja nam kažejo, da je podjetje leta 2019 zvišalo delež dolgoročnih
sredstev v celotnih sredstvih in znižalo delež kratkoročnih sredstev za 5,8 %.
Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, ki prikazujejo plačilno sposobnost podjetja, so se
leta 2019 glede na preteklo leto izboljšali. Hitri koeficient je leta 2019 znašal 0,91 in je bil za
malenkost manjši kot leta 2018, ko je znašal 0,92. Pospešeni koeficient je leta 2019 znašal 1,72
in je bil večji za 0,40 kot leta 2018, ko je znašal 1,32. Kratkoročni koeficient je leta 2019 znašal
2,13 in je bil večji za 0,57 kot leta 2018, ko je znašal 1,56.
Kazalniki gospodarnosti nam izkazujejo, da je podjetje poslovalo gospodarno v obeh
proučevanih letih, saj so bile vrednosti teh kazalnikov v obeh letih nad 1, kar pomeni, da je
podjetje ustvarilo več prihodkov v primerjavi z odhodki. Koeficient gospodarnosti poslovanja
je leta 2019 znašal 1,25 in je bil za 0,03 večji kot leto poprej. Koeficient celotne gospodarnosti
pa je leta 2019 znašal 1,23 in je bil za 0,04 večji kot leta 2018.
Iz izračunanih analiz vidimo, da je podjetje Pivovarna Laško Union, d. o. o., v obeh
proučevanih letih poslovalo uspešno, saj so se vsi pomembni računovodski kazalniki v letu
2019 glede na leto 2018 izboljšali. Čisti dobiček iz leta 2019 pa se je glede na leto 2018 povečal
kar za 20,18 %. Iz vsega navedenega lahko sklenemo, da je podjetje vedno bolj uspešno pri
svojem poslovanju.
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