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POVZETEK

V današnjem poslovnem svetu so potrebe po financiranju prisotne v večini podjetij. Dodatne 

vire financiranja iščejo tako velika podjetja kot tudi srednje velika in majhna podjetja. 

Financiranje podjetij zajema različne finančne vire, kapital pa se deli na lastniški in dolžniški 

kapital. V diplomski nalogi smo proučili strukturo kapitala, torej razmerje med lastniškim 

kapitalom in celotnimi dolgovi v izbranih podjetjih. Opisali smo različne oblike financiranja in 

teorijo strukture kapitala. Analizirali smo podjetja različnih panog, in ugotovili, da je bila  

najbolj donosna farmacevtska družba Krka d. d., sledilo pa ji je podjetje Mercator d. d. Najvišjo 

zadolženost in hkrati najnižjo donosnost kapitala v analiziranem obdobju pa je imelo 

transportno logistično podjetje Intereuropa d. d. 

 

Ključne besede: struktura kapitala, financiranje podjetij, viri financiranja.

 

SUMMARY 

Today, in business world, the needs of financing are present in most companies. Large 

enterprises as well as medium – sized and small businesses are looking for additional sources 

of financing. Financing of companies is covering various financial resources, capital is 

subdivided into equity and debt. In this thesis, we studied the capital structure in selected 

companies, i.e. the ratio between the equity and total debt of selected companies. We described 

the various forms of financing, as well as the theory of capital structure. We have analysed 

companies from different industries and found out that the most profitable was the 

pharmaceutical company Krka d. d., which was followed by the company Mercator d. d. On 

the other hand, the highest debt and the lowest return on equity, in the analysed period, belonged 

to the transport logistics company Intereuropa d. d.. 

 

Key words: capital structure, financing companies, sources of finance. 
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1 UVOD 

Podjetja se vsakodnevno srečujejo z iskanjem različnih virov financiranja, vsak vir financiranja 

pa ima svojo ceno. Tako se finančniki trudijo podjetje financirati tako, da bodo skupni stroški 

kapitala čim nižji oziroma najnižji, podjetje pa bo kljub temu doseglo zastavljen cilj poslovanja. 

V takšni situaciji se delniške družbe poslužujejo dveh oblik financiranja, to sta lastniško 

financiranje in dolžniško financiranje. Poleg teh dveh oblik velja omeniti še notranje in zunanje 

financiranje podjetij.    

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Problem proučevanja diplomske naloge je struktura kapitala v izbranih slovenskih podjetjih, tj. 

osem podjetij, ki so v prvi kotaciji na Ljubljanski borzi. Zanima nas, kako se je gibala struktura 

kapitala izbranih podjetij od leta 2008 do leta 2013, kako so se gibali stroški dolžniškega 

financiranja ter donosnost kapitala in sredstev. 

 

V današnjem poslovnem svetu je kapital opredeljen kot vsak vir, ki ga za potrebe poslovanja 

podjetja zagotovijo investitorji, kar zajema hkrati dolžniško financiranje in lastniško 

financiranje. Seveda pa moramo v tem primeru upoštevati le tiste vire, ki jih zagotavljajo 

vlagatelji, to so delničarji, lastniki, banke, lastniki obveznic, vendar ne tistih, ki nastanejo 

spontano s poslovanjem (Dolenc in Stubelj 2011, 40–61). 

 

Strukturo kapitala lahko opredelimo kot strukturo dolgoročnih finančnih virov podjetja, med 

katere štejemo tudi trajne finančne vire (Mramor 2000, 83). Torej, ko govorimo o strukturi 

kapitala, govorimo o razmerju med lastniškim in dolžniškim kapitalom oz. o razmerju med 

lastniškim kapitalom in celotnimi dolgovi. Navadni lastniški kapital je sestavljen iz več 

kategorij, kot so na primer kapitalske rezerve, presežek iz prevrednotenja, rezerve iz dobička, 

čisti poslovni izid tekočega leta ipd. Medtem pa je dolžniško financiranje sestavljeno iz 

kratkoročnega in dolgoročnega dolžniškega financiranja. Med kratkoročno dolžniško 

financiranje štejemo kratkoročna posojila bank in posojila drugih pravnih oseb, medtem ko 

dolgoročno vsebuje izdajo obveznic ali zakup. Slednje pa ima vsekakor določene 

pomanjkljivosti in prednosti v primerjavi z lastniškim financiranjem (Dolenc in Stubelj 2011, 

40–61). Struktura kapitala ima več teorij, te temeljijo na različnih predpostavkah, katere so 

finančni strokovnjaki z leti opuščali, nekatere pa tudi potrjevali.  

 

Naš finančni trg, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po denarju in kapitalu, hkrati pa 

ima finančno in ekonomsko funkcijo, delimo na trg denarja, trg kapitala ter trg izvedenih 

finančnih instrumentov. Veliko vlogo pri finančnih trgih ima država, ki se pojavi kot 

posojilojemalec, urejevalec in zakonodajalec ter kot garant za kredite nekaterim ekonomskim 

subjektom (Fišer 2009). V nalogi smo se osredotočili na denarni in kapitalski trg ter na finančni 

trg kot celoto, ki je po navedbah avtorice Blatnik (2010) zgolj mehanizem, ki zagotavlja prenos 
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prihrankov od varčevalcev k investitorjem, njegov obstoj pa ne zagotavlja pogoja za ustvarjanje 

in izmenjavo finančnih sredstev.

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je raziskati in analizirati strukturo kapitala, stroške dolžniškega 

financiranja in donosnost kapitala v izbranih slovenskih podjetjih, ki so v prvi kotaciji na 

Ljubljanski borzi, od leta 2008 pa vse do leta 2013. Ta podjetja so Gorenje d. d., Intereuropa d. 

d., Krka d. d., Luka Koper d. d., Mercator d. d., Petrol d. d., Telekom Slovenije d. d. in 

Zavarovalnica Triglav d. d.  

 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

- proučiti in opredeliti vlogo kapitala, trg kapitala in različne vrste financiranja; 

- opredeliti strukturo kapitala ter teorije strukture kapitala; 

- opredeliti dejavnike, ki vplivajo na strukturo kapitala ter; 

- raziskati in analizirati strukturo kapitala, stroške dolžniškega financiranja in donosnost 

izbranih slovenskih podjetij v proučevanem obdobju.

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge smo: 

- proučili relevantne vire na področju strukture kapitala, iz katerih bomo povzeli pomembne 

trditve in ugotovitve; 

- poiskali podatke iz letnih poročil vsakega podjetja ter ocenili donosnost kapitala, ceno 

dolga, stopnjo zadolženosti in razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom. 

 

Izvedli smo raziskavo strukture kapitala podjetij Gorenje d. d., Intereuropa d. d., Krka d. d., 

Luka Koper d. d., Mercator d. d., Petrol d. d., Telekom Slovenije d. d. in Zavarovalnica Triglav 

d. d. s pomočjo podatkov iz letnih poročil, s pomočjo katerih smo tudi raziskali in proučili 

stopnjo zadolženosti, stroške dolžniškega financiranja, donosnost kapitala ter razmerje med 

dolžniškim in lastniškim kapitalom. Za potrebe analize smo iz računovodskih izkazov v letnih 

poročilih pridobili podatke o višini lastniškega in tudi dolžniškega kapitala, čistem dobičku in 

stroških financiranja za vsako podjetje. Raziskavo smo naredili za obdobje šestih let, od leta 

2008 do leta 2013, v času finančne gospodarske krize. Vsi pridobljeni rezultati so predstavljeni 

tabelarično ter podkrepljeni s komentarji. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge ne predvidevamo omejitev, saj imamo dostop 

do domače in tuje literature in virov z obravnavanega področja. Ker podatki o stroških 



3 

zadolžitve obravnavanih podjetij niso na razpolago, bomo te ocenili na podlagi podatkov o 

višini zadolžitve in stroških financiranja, kar predstavlja omejitev empiričnega dela diplomske 

naloge. 
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2 FINANCIRANJE PODJETIJ 

V tem poglavju smo opredelili sam pojem financiranja podjetij, temeljne kategorije financiranja 

podjetij, ter razdelili in opisali finančne trge. 

2.1 Pojem financiranja podjetij 

Ko govorimo o financiranju, govorimo o denarju, ki je njegova osrednja kategorija. Žemva 

(2005, 84) v svoji skripti navaja, da se financiranje v podjetju nanaša na priskrbo in uporabo 

sredstev, gospodarjenje s sredstvi in vračanje sredstev njihovim virom ter razporejanje 

finančnih izidov in finančnih razmerij, ki so nastala v zvezi s finančnimi izidi. S strani lastnikov, 

torej finančnega upravljanja, ter s strani finančnega vodstva pa je financiranje podjetij priprava, 

sprejemanje, izvajanje, nadziranje in analiziranje samih odločitev glede financiranja podjetja.  

 

Žemva (2005, 84) definira naslednje pojme povezane s financiranjem: 

- Priskrba oz. financiranje je vsak denarni pritok, ki ni posledica preoblikovanja materialnih 

ali drugih oblik sredstev. Tu imamo v mislih predvsem denar iz zunanjih virov ali denar iz 

poslovanja. 

- Uporaba ali investiranje denarnih sredstev je preoblikovanje le teh v nedenarne oblike ali 

uporaba v različne finančne naložbe. 

- Gospodarjenje s pridobljenimi sredstvi pomeni njihovo premišljeno uporabo, z namenom 

doseganja čim boljšega učinka v dobičku in čim manj oviranega poslovanja. 

- Vračanje prejetih denarnih sredstev je temeljna naloga finančne funkcije ter zaključek 

krožnega gibanja sredstev. Neplačilo zapadlih obveznosti oz. nevračilo sposojenih sredstev 

velja za krajo tujega premoženja in se povsod kaznuje enako ostro. 

- Razporejanje finančnih izidov pomeni razporeditev izida poslovanja, izraženega v denarju, 

na udeležence v samem poslovanju podjetja. 
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Slika 1: Financiranje v podjetju 

Vir: Galič 2008, 14. 

 

2.2 Temeljne kategorije financiranja podjetij 

Za uspešno poslovanje podjetij so zelo pomembne temeljne kategorije: čas,  donos,  negotovost 

in tveganje, likvidnost in plačilna sposobnost, finančni vzvod in finančno tveganje, davki ter 

inflacija. 

Čas  

Pri poslovanju podjetja je za finance čas zelo pomemben. Gre za t.i. časovno vrednost denarja 

(financ), ki je še posebej očitna pri sprejemanju dolgoročnih finančnih odločitev. Tako na 

primer zaradi razvrednotenja denarja prihodnji denarni tok v določenem znesku ni realno enak 

sedanjemu. Za opravljanje primerjave je potrebno prihodnjo vrednost preračunati v sedanjo 

(današnjo), čemur pravimo diskontiranje oz. zmanjšanje ali pa današnjo vrednost preračunati v 

prihodnjo vrednost (eskaliranje). Te vrednosti preračunavamo z ustreznim faktorjem, ki izhaja 

iz določene obrestne ali diskontne stopnje (Rebernik in Repovž 2000, 69). 

Donos 

Rebernik in Repovž (2000, 69–70) pravita, da v okviru financiranja podjetja lahko donos 

pojmujemo zelo široko, od celotnega kosmatega donosa poslovanja (gross income), prek 

dobička iz poslovanja, neto dobička, bruto dobička (gross profit), dobička na lastniški kapital 

(return on equity) pa vse do različnih oblik pozitivnega denarnega toka (povečanega za 

amortizacijo in druge nedenarne odhodke). Pričakovan donos moramo vedno povezovati s 

tveganjem njegovega doseganja po velikosti in času (načelo časovne vrednosti denarja). 
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Negotovost in tveganje 

Ko sprejemamo finančne odločitve, se njihove posledice pokažejo šele v prihodnosti in so 

praviloma negotove. Napačne odločitve lahko pomenijo motenje tekočega in razvojnega 

poslovanja, lahko pa kar konec poslovanja podjetja. Finančne odločitve, povezane z zahtevanim 

donosom, zahtevajo prepoznanje tveganja in ugotovitev verjetnosti, da bodo te posledice 

takšne, kot jih pričakujemo. Poznamo deželna, poslovna in finančna tveganja (Rebernik in 

Repovž 2000, 70–71). 

Likvidnost in plačilna sposobnost  

Za sprejemanje finančnih odločitev je poleg likvidnosti sredstev temeljnega pomena tudi to, ali 

je razpoložljiva količina denarja usklajena z vrednostjo zapadlih obveznosti ter z obsegom 

pričakovanega razvoja podjetja. Likvidnost oz. razpolaganje z denarjem vedno zahteva bodisi 

dejanske bodisi oportunitetne stroške (Rebernik in Repovž 2000, 73). 

Finančni vzvod in finančno tveganje  

Za podjetje je ključnega pomena, kako financira svoje poslovanje. Finančno vzvodje je 

razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom glede na razmerje med donosom naložb in 

ceno virov financiranja. Finančno tveganje je prav tako odvisno od razmerja virov financiranja 

in njegove cene (Rebernik in Repovž 2000, 73). 

Davki 

Ker sta poslovanje in financiranje podjetja vedno obremenjena s plačilom določenih davkov in 

prispevkov, moramo pri sprejemanju finančnih odločitev vedno upoštevati tudi obremenitev 

sredstev, virov financiranja, prihodkov in odhodkov ter dobička z davki in prispevki (Rebernik 

in Repovž 2000, 73–74).  

Inflacija  

Vpliv inflacije na sredstva, dobiček, denar, viri financiranja in druge kategorije finančnega 

odločanja so zelo pomembni, zato pri sprejemanju finančnih odločitev ni vseeno, ali so učinki 

inflacije že vgrajeni v odločitev ali pa v odločitvi niso upoštevani (Rebernik in Repovž 2000, 

74).
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2.3 Finančni trgi  

Finančni trg je poleg finančnih posrednikov in finančne infrastrukture del finančnega okolja 

podjetja in je zelo pomemben za njegove finančne odločitve. Hkrati finančni trg predstavlja 

mehanizem, ki omogoča prenos prihrankov od ekonomskih subjektov, ki varčujejo 

(prebivalstvo), na tiste, ki investirajo v produktivne namene (gospodarstvo). Gre za prenos tistih 

prihrankov, ki jih ekonomski subjekti ne porabijo za svoje nefinančne naložbe (znanje, oprema, 

nepremičnine), imenujemo pa jih finančni prihranki (Mramor 1993, 65). Nekrep (2013, 14) 

pravi, da učinkovit finančni sistem omogoča takšen prenos finančnih prihrankov, da so ti kar 

najučinkoviteje uporabljeni, torej ustvarjajo večji učinek z manjšimi vložki.  

 

Zaradi ponudbe in povpraševanja po denarju in kapitalu nastanejo finančni tokovi, ki so temelj 

in element samega finančnega trga. Pri najemanju dodatnih finančnih sredstev in nalaganju 

finančnih presežkov pa sodelujejo različna podjetja, banke, javne ustanove, gospodinjstva, torej 

pravne in fizične osebe, ki so pomembne za njegovo učinkovito delovanje. 

 

Veliko vlogo pri finančnem trgu ima država, ki lahko preusmerja tok prihrankov z urejanjem 

finančnih trgov. Lahko se pojavi kot posojilojemalec ali pa kot garant. Prav tako se s 

predlaganjem zakonskih in drugih aktov pojavi kot urejevalec in zakonodajalec ter kot zadnji 

vir likvidnosti (Fišer 2009). Mramor (1993, 76) dodaja, da država s svojo vlogo dokaj uspešno 

usmerja finančne trge tako, da dosega svoje ekonomske in druge cilje. Njen močan vpliv 

občutijo tako finančni trgi in finančne institucije kot tudi podjetja in posamezniki, ki si 

izposojajo ali posojajo denar. 

 

Finančni trg opravlja ekonomsko in finančno funkcijo. Pri prvi gre za prenos prihrankov med 

varčevalci in investitorji, ki hkrati omogoča učinkovito ekonomsko uporabo le teh. Možnost 

investiranja imajo le subjekti, ki so dovolj zmožni ter z največjimi sposobnostmi, ostali 

varčujejo. To pa omogoča rast potrošnje in premoženja celotnega ekonomskega sistema, 

investitorjev ter varčevalcev (Nekrep 2013, 14). Ekonomska funkcija finančnega trga je tesno 

povezana s finančno funkcijo, med katero sodita možnost razpršitve naložb in zagotavljanje 

likvidnosti. Finančni trg zagotavlja likvidnost tako, da imajo varčevalci možnost svoje 

prihranke v nedenarni obliki spremeniti v denar, ki ga uporabijo za nakup druge finančne aktive, 

za investicijo ali potrošnjo. Likvidnost finančnih naložb, katere je moč prodati na finančnem 

trgu, pa je odvisna od velikosti in razvitosti finančnega trga. Manj razviti trgi, med katere spada 

tudi slovenski finančni trg, zagotavljajo le omejeno likvidnost, medtem ko največji finančni trgi 

zagotavljajo izredno visoko likvidnost vrednostnih papirjev. Funkcija razpršitve prihrankov se 

pokaže, ko varčevalci svoje prihranke prenesejo v različnih oblikah k različnim investitorjem, 

s tem pa zmanjšajo tveganje, da investitor prihrankov ne bi vrnil ob dospetju in zanje ne bi 
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plačal obresti. Verjetnost, da nihče od investitorjev ne bi vrnil prihrankov, je zelo majhna, 

vendar se z razpršitvijo na nek način zavarujejo (Fišer 2009). 

 

Slovenski finančni prostor ima vse vrste finančnih trgov – primarni trg, sekundarni trg, trg 

posojil, trg vrednostnih papirjev ter trg denarja in trg kapitala. Mi smo se v nalogi osredotočili 

na denarni trg in kapitalski trg (Mramor 1993, 76). 

2.3.1 Denarni trg 

Denarni trg je v prvi vrsti trg, na katerem se odvijajo kratkoročne finančne transakcije. Na njem 

poteka trgovanje s kratkoročnimi finančnimi instrumenti, ki imajo rok dospetja do enega leta, 

njegov primarni namen pa je menjava likvidnih sredstev med ekonomskimi subjekti. Sam 

razlog, da se ekonomski subjekt pojavi na trgu denarja, je v urejanju njegove pomanjkljive 

oziroma prekomerne plačilne sposobnosti. Za udeležence je pomemben, saj zagotavlja 

ohranjanje njihove plačilne sposobnosti in likvidnosti ter jim omogoča špekulativno poslovanje 

v obliki kratkoročnega trgovanja (Nekrep 2013, 15).   

 

V širšem pogledu zajema denarni trg vse finančne tokove oz. prenose finančnih sredstev, ne 

glede na finančne institucije, ki prenose izvajajo, ter ne glede na finančne oblike in sam način 

prenosa. Učinkovita in najpomembnejša lastnost denarnega trga je ta, da omogoča prenos 

velikih vsot denarja od enega subjekta do drugega v zelo kratkem času ter z relativno nizkimi 

stroški samega prenosa (Prohaska 1999, 17–18). 

 

Ker je finančni prostor v Sloveniji zelo majhen, so možnosti za razvoj številnih finančnih oblik 

dokaj otežene. Tako se slovenski denarni trg deli na tri podtrge, in sicer na (Blatnik 2010):  

- medbančni trg, na katerem sodelujejo poslovne banke,  

- centralnobančni trg, na katerem BS izvaja intervencije in posojilne operacije, 

- trg kratkoročnih vrednostnih papirjev oz. trg kreditnega in depozitnega poslovanja. 

 

Centralnobančni trg je sestavljen iz posojil, nakupa in prodaje deviz ter iz začasnih nakupov 

blagajniških zapisov Banke Slovenije. V Sloveniji zavzema pomemben delež denarnega trga, 

hkrati pa močno vpliva na celoten finančni trg. Medbančni denarni trg je po obsegu prometa 

eden največjih segmentov denarnega trga. Na njem banke poslujejo med seboj na podlagi 

likvidnostnih posojil in depozitov1 različnih ročnosti, vendar v okviru enega leta. Na trgu 

kratkoročnih vrednostnih papirjev sodelujejo gospodinjstva, finančne institucije, država in 

podjetja (Fišer 2009). 

 

                                                 
1 Blatnik (2010) pravi, da je depozit vsako vplačilo denarnih sredstev ene osebe v korist druge osebe, ki 

je opravljeno na podlagi pogodbe o denarnem depozitu. 
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Denarni trg nima posebne lokacije, so pa v tem primeru pomembne njegove glavne institucije. 

Institucije slovenskega denarnega trga so (Fišer 2009): 

- poslovne banke, 

- Banka Slovenije, ki je hkrati centralna banka RS, naj bi zagotavljala primarne informacije 

o dogajanju na slovenskem trgu denarja, 

- Ministrstvo za finance, ki sodeluje zaradi uravnavanja kratkoročne likvidnosti proračuna. 

2.3.2 Kapitalski trg 

Kapitalski trg je del finančnega trga, na katerem se trguje z lastniškimi in dolžniškimi 

vrednostnimi papirji, ki imajo zapadlost daljšo od enega leta. Cene vrednostnih papirjev so 

močno podvržene nihanju, hkrati pa naložbe v te papirje spremlja dokaj visoko tveganje. 

Izdajatelji lastniških in dolžniških papirjev so, tako kot pri denarnem trgu, banke, država, 

posamezniki in seveda podjetja. Na trgu kapitala se trguje predvsem z obveznicami in 

delnicami. Njegovi poglavitni funkciji pa sta omogočanje učinkovitejše porabe sredstev z 

namenom pospeševanja in spodbujanja gospodarske rasti ter povečanje finančnih virov sredstev 

(Fišer 2009). 

 

Trg kapitala lahko glede na njegovo organizacijo razdelimo na organizirani trg in neorganizirani 

trg kapitala. Fišer (2009) navaja, da se na neorganiziranem trgu izvaja neposredna povezava 

med kupcem in prodajalcem, kar pa posledično privede do nižjih stroškov. Medtem ko na 

organiziranem trgu deluje nek organizator, ki poveže kupce in prodajalce med seboj. Prav tako 

je slednji posredno in neposredno dostopen javnosti, na njem pa poteka redno ter urejeno 

trgovanje, nadzirano s strani pristojnih organov.  

 

V splošnem se trg kapitala deli na (Blatnik, 2010): 

- trg posojil in 

- trg dolgoročnih vrednostnih papirjev. 

 

Na trgu posojil, ali z drugim imenom kreditni trg, se trguje z neprenosnimi finančnimi oblikami, 

torej z dolgoročnimi vezanimi vlogami in posojili. Pri posojilu gre za neposreden dogovor med 

posojilodajalcem in posojilojemalcem, ki pa je sklenjen s pogodbo. Kadar podjetja potrebujejo 

finančna sredstva za investiranje oziroma razvoj, se poslužujejo dolgoročnih posojil (Blatnik 

2010). 

 

Če velja trg posojil za osebnega, pa to ne moremo reči za trg vrednostnih papirjev. Slednji velja 

za neoseben oziroma odprti trg, saj kupci in prodajalci trgujejo preko borznih posrednikov in 

agentov, zaradi tega pa so si običajno nepoznani. Trg kapitala med drugim omogoča hitrejši 

razvoj gospodarstva in zaradi tega velja za najpomembnejši del finančnega trga. Podjetja svoje 

poslovanje financirajo tako, da pridobivajo in zbirajo finančna sredstva z emitiranjem 
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vrednostnih papirjev, torej z emitiranjem delnic, obveznic, itd. S pomočjo vrednostnih papirjev 

pa se prenašajo prihranki od vlagateljev k podjetjem. Prav tako se vrednostni papirji uporabljajo 

za poravnavo obveznosti do upnikov, in sicer na način in pod pogojem, za katerega sta se upnik 

in imetnik vrednostnega papirja dogovorila (Fišer 2009). 

 

Deležniki trga vrednostnih papirjev so (Blatnik 2010): 

- vlagatelji oz. investitorji, 

- izdajatelji vrednostnih papirjev, 

- finančni posredniki, 

- investicijski, pokojninski in drugi skladi.  
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3 VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ 

Podjetja si za svoje poslovanje bodisi na začetku pri sami ustanovitvi, za tekoče poslovanje ali 

pa za investicijska vlaganja zagotovijo oziroma priskrbijo finančna sredstva. Prav tako si 

morajo za svoje poslovanje, rast, razvoj in obstoj na gospodarskem trgu zagotoviti različne vire 

financiranja. Pri tem se delniške družbe v večini primerov financirajo z navadnim lastniškim 

kapitalom ter z dolžniškim kapitalom, ki zajema dolgoročne dolgove in kratkoročne naložbe. 

Obseg in vrsta virov financiranja sta v neki meri odvisna tudi od virov, ki so na razpolago, ter 

od finančne politike podjetja, katera je uspešna takrat, ko nepretrgano deluje s politiko drugih 

funkcij v podjetju. Vsako podjetje pa ima finančno moč, ki je cilj podjetja in predstavlja 

razmerje med kapitalom in dolgovi ter se povečuje z naraščanjem lastniškega kapitala.  

(Ivankovič 2009, 134).   

 

V literaturi najdemo različne delitve virov financiranja. Najpogosteje jih delimo na: 

- notranje in zunanje, 

- lastniške in dolžniške, ter na 

- lastne in tuje vire financiranja. 

 

Moramo pa biti pozorni, saj se ti viri med seboj prepletajo. Tako so na primer dolžniški viri 

hkrati tudi zunanji viri, ob zagonu podjetja pa lastni viri predstavljajo hkrati notranje vire 

financiranja. Delitve teh virov financiranja so predstavljene v nadaljevanju. 

3.1 Notranji viri financiranja 

 

Slika 2: Vrste notranjega financiranja 

Vir: Nekrep 2013, 94. 
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Notranje financiranje je financiranje podjetja z lastnimi viri. Galič (2008) nam v naslednjih 

stavkih notranje financiranje pojasni tako: »Kapital izvira iz poslovanja podjetja, ki je možno 

iz ustvarjenega dobička (samofinanciranje), s spremembo namembnosti sredstev (na primer s 

prodajo drugih stalnih sredstev ali z uporabo obračunane amortizacije), iz sredstev, ki jih 

podjetje najprej ni nameravalo porabiti (financiranje iz predvidenih obveznosti).« 

3.1.1 Akumulacija 

Akumulacija ali z drugo besedo nerazdeljen dobiček je eden izmed temeljnih notranjih virov 

preskrbe finančnih sredstev, hkrati pa pomeni razliko med vsemi mesečnimi prihodki in 

odhodki. Prav tako predstavlja ostanek čistega dobička, po izplačilu nagrad lastnikom podjetja. 

Delitev čistega dobička lahko privede do konflikta interesov med upravo, lastniki in 

zaposlenimi. Potem pa so tu še zaposleni, ki želijo trinajsto plačo, vendar imajo interes po 

ohranitvi zaposlitve in podjetja, ter lastniki, ki zaradi kratkoročnega interesa želijo, da se večji 

del izplača v obliki dividend (Črčinovič Krofič in Leva Bukovnik 2009). 

 

Višina nerazdeljenega dobička je v veliki meri odvisna od dejavnikov, kot so obseg proizvodnje 

in prodaje, raznolikost proizvodnje, raven prodajnih cen izdelkov in storitev, stroškov oziroma 

odhodkov poslovanja in od višine davka na dobiček ter od same delitve čistega dobička. Ker 

pa so stroški, cene in obseg proizvodnje v stalni povezavi, predstavlja učinek teh dejavnikov 

velik teoretičen in praktičen problem. Ob velikem številu kombinacij pa bi se za najugodnejšo 

izkazala tista, pri kateri bi se dosegala največja pozitivna razlika med prihodki za prodane 

izdelke in storitve ter stroški poslovanja (Filipič in Mlinarič 1999, 114). 

3.1.2 Amortizacija 

Črčinovič Krofič in Leva Bukovnik (2009) amortizacijo predstavita kot kategorijo blagovne 

proizvodnje, ki predstavlja enega od elementov v strukturi cene. Je drugi najpomembnejši 

notranji vir finančnih sredstev, z njo se prenaša vrednost stalnih sredstev med stroške. Avtorici 

omenjata, da amortizacija predstavlja tisti enakovreden del vrednosti stalnih sredstev, ki se v 

proizvodnem procesu v nekem časovnem obdobju preoblikuje iz stalnih sredstev v proizvode 

novih uporabnih vrednosti.  

 

Preoblikovanje stalnih sredstev v denar se konča šele takrat, ko podjetje prejme plačilo za 

prodane proizvode oz. storitve. To pomeni, da je med notranje vire financiranja mogoče šteti le 

del, ki je že bil preoblikovan v denar in ne celotne obračunane amortizacije. Sredstva, do katerih 

podjetje pride s postopnim preoblikovanjem stalnih sredstev v denar, pa dolgoročno omogočajo 

zamenjavo amortiziranih stalnih sredstev, na kratek rok pa so uporabne tudi za financiranje 

gibljivih sredstev. Njihova prednost je, da so poceni, v smislu, da podjetje zanje ne plača obresti 

(Usenik 2001, 113–114). 
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Da se podjetja izognejo negativni razliki med aktivnimi in pasivnimi obrestmi, katero bi morali 

plačati, če bi najeli kredit v času, ko bi svoj denar iz naslova amortizacije plasirali kot depozit, 

lahko denar (v času, ko ga ne potrebujejo) uporabijo za druge namene, na primer za plače ali 

pa za financiranje različnih investicij (Galič 2008, 55).  

3.1.3 Drugi notranji viri financiranja 

Seveda je financiranje podjetja v veliki meri odvisno od zgoraj omenjenih dveh virov, kar pa 

ne pomeni, da drugih virov ni, temveč le, da drugi viri niso tako pomembni pri financiranju 

podjetja kot akumulacija in amortizacija. Na primer, z ukrepi racionalizacije lahko sprostimo 

določen del vezanega kapitala ter ga donosno naložimo drugam. Ima pa podjetje poleg 

financiranja iz racionalizacij na razpolago še druge vire notranjega financiranja kot na primer 

financiranje iz rezerv, sprostitev sredstev zaradi povečanega kazalnika obračanja gibljivih 

sredstev, dezinvestiranje, zmanjšanje davkov itd. (Filipič in Markovič Hribernik 2000, 178). 

 

Prednost notranjega financiranja je, da ima podjetje večjo poslovno finančno samostojnost in s 

tem manjšo odvisnost od finančnega trga. Notranjih virov ni treba pridobiti na trgu in so trajni 

vir financiranja. Ker jih ni potrebno vračati, pa imajo notranji viri funkcijo krepitve likvidnosti 

podjetja. 

 

Previsoka stopnja notranjega financiranja pa iz narodno gospodarskega vidika ni ugodna, ker 

ni zadostne ponudbe in mobilnosti uresničene akumulacije, prav tako pa je zanemarjena 

donosnost kapitala (Robnik 1996, 29). 

3.2 Zunanji viri financiranja 

Želja vsakega podjetja je, da bi poslovalo racionalno, rastlo in se hkrati odzivalo na spremembe 

na trgu, kljub občasnim zastojem v preoblikovanju materialnih vložkov v proizvodni proces. 

Vendar takega poslovanja podjetje ne more zagotavljati samo z lastnimi, notranjimi viri 

financiranja oz. ne more poslovati kot zaprt sistem, saj je konkurenca na trgu zelo močna. V 

tem primeru se mora, za svoje nepretrgano poslovanje, posluževati tudi zunanjih virov 

financiranja. Ob tem ima narodno gospodarstvo nalogo, da omogoči pridobivanje takih virov 

preko za to organiziranih institucij. Le te pa omogočajo kroženje denarja – prihranki se 

spreminjajo v naložbe in obratno itd. (Usenik 2001, 114). 

 

Robnik (1996, 49) pravi, da lahko zunanje vire pridobimo v različnih oblikah, zato je zelo 

pomembno, da finančno okolje omogoča vsakemu podjetju uporabo ustreznih virov 

financiranja. 
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Možni tuji viri financiranja so naslednji (Usenik 2001, 114): 

- kapitalski vložki, 

- posojila oz. krediti, 

- subvencije, 

- druge oblike zunanjih virov financiranja. 

3.2.1 Kapitalski vložki 

Filipič in Mlinarič (1999, 119) pravita, da kapitalski vložki predstavljajo obliko zunanjega 

financiranja in so lahko v obliki denarja, stvari in pravic (licence, patenti). V primeru, da so 

kapitalski vložki v stvarni obliki in ne v obliki denarnega kapitala, prosto kroženje stvarnih 

deležev ni mogoče, kot je to mogoče v primeru prinosniških delnic.  

 

S kapitalskimi vložki pride podjetje do nepovratnega lastniškega kapitala, obenem pa prihaja 

do neposrednega finančnega odnosa med vlagateljem v vrednostni papir in izdajateljem 

vrednostnega papirja, ki želi priti do finančnih sredstev (vpisanega kapitala). Vlagatelji lahko 

kupujejo kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje ali pa lastniške vrednostne 

papirje. Delnica je vedno prvi vrednostni papir (lastniški vrednostni papir), ki ga izda podjetje, 

ki je oziroma bo organizirano kot delniška družba. Vlagatelji delnic pa imajo, odvisno od vrste 

delnice, določene članske in premoženjske pravice (Filipič in Mlinarič 1999, 119).  

 

Kot posredniki, med vlagatelji in izdajatelji vrednostnih papirjev, se pri teh neposrednih 

finančnih odnosih pojavljajo investicijske banke, ki opravljajo različne storitve od svetovanja 

in trgovanja do organiziranja prodaje vrednostnih papirjev. V Evropi to opravljajo univerzalne 

banke, seveda ob upoštevanju predpisov posamezne države (Filipič in Mlinarič 1999, 119). 

 

Alternativa neposrednemu financiranju z izdajo delnic ali obveznic podjetja pa je bančni kredit. 

Ta ima, kot zunanji vir financiranja, še vedno precejšno vlogo pri financiranju podjetja, saj sta 

vloga in pomen neposrednih finančnih odnosov v naših razmerah majhna (Filipič in Mlinarič 

1999, 119).  

3.2.2 Posojila  

Posojila oziroma krediti2 so bili in bodo v prihodnje, tako na krajši kot tudi na daljši rok, 

pomemben zunanji vir financiranja podjetja.  

 

                                                 
2 Slovenski računovodski standardi uporabljajo za bančni kredit izraz »bančno posojilo«, za kredit 

dobavitelja pa »blagovni kredit« (Filipič in Mlinarič 1999, 119). 
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Preden se podjetje zadolži pri banki, bodisi domači ali tuji, mora proučiti njene kreditne pogoje. 

S tem imamo v mislih to, kakšna bo cena kredita, kakšna bo modaliteta vračanja kredita, kakšno 

zavarovanje kredita zahteva banka, itd. (Filipič in Mlinarič 1999, 119–120). 

 

Posojilo kot pravni posel pomeni pogodbeni odnos med stranko in banko, kjer se banka 

obvezuje, da bo dala posojilojemalcu na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali 

nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. S tem se posojilojemalec zavezuje, 

da bo plačeval banki (posojilodajalcu) dogovorjene obresti in znesek denarja vrnil v času in na 

način, kot je določeno v pogodbi. Ta pa mora biti pisna, sicer ni veljavna. Prav tako mora 

vsebovati tri elemente, to so pogoji za nastanek posojila, način uporabe posojila in način 

vračanja posojila (Robnik 2004, 53). 

 

Posojilo je sestavljeno iz glavnice3 in obresti, vendar moramo pri ugotavljanju finančnega 

leverage učinka upoštevati tudi druge stroške, kot so stroški rezervacije sredstev – commitment 

fee (plačujejo se od neizkoriščenega kredita) in pa stroški odobritve kredita – management fee. 

Posojilodajalci pa niso samo banke (zavarovalnice, hranilnice), ampak tudi druga podjetja, 

katerih posojila so za podjetje pomembna zlasti v prvih fazah razvoja, ko je bančno posojilo 

težje dobiti (Filipič in Mlinarič 1999, 120). 

 

Najpogostejše vrste posojil (Robnik 2004, 54): 

- hipotekarno posojilo (kreditna osnova je zastavljena nepremičnina), 

- eskontno posojilo (banka prevzame jamstvo proti tretji osebi), 

- lombardno posojilo (jamstvo za najem posojila so vrednostni papirji), 

- revolving posojilo (kratkoročno posojilo, ki se obnavlja), 

- investicijsko posojilo (povečanje premoženja, nakup nepremičnin …), 

- likvidnostno posojilo (premeščanje trenutnih potreb po denarju). 

 

Glede na ročnost in namen ločimo kratkoročna in dolgoročna posojila. Prva imajo rok vračila 

denarnega zneska do enega leta, mednje pa spadajo posojila za zaloge, za kmetijsko 

proizvodnjo, za premostitev deviznih prilivov, kratkoročna posojila za pripravo proizvodnje. 

Dolgoročna posojila pa imajo rok vračila nad eno leto in so namenjena za investicije (zemljišča, 

objekti), za financiranje prodaje in za gibljiva sredstva. Lahko se odplačujejo mesečno, 

četrtletno, polletno (Robnik 2004, 53–54). 

                                                 
3 Robnik (2004, 53) glavnico pojasni kot denarno obveznost, ki jo stranka dobi v obliki posojila, nanjo 

se vežejo še obresti in drugi stroški. 
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3.2.3 Subvencije  

Država podjetjem nudi plačilo v denarju ali stvareh, s tem se ta oblika pomoči imenuje 

subvencija. Značilnost subvencije, kot državnega vira je ta, da podjetju pridobljenih finančnih 

sredstev ni potrebno vračati (Filipič in Mlinarič 1999, 121). 

 

Poznamo dva primera subvencioniranja, to sta direktno (neposredno) in indirektno (posredno) 

subvencioniranje. Pri prvem prihaja do priliva sredstev v podjetje, pri drugem pa se pojavljajo 

privarčevana sredstva v podjetju (nižja obrestna mera za kredite, odpis davkov, subvencije za 

ugodnejšo dobavo surovin) (Filipič in Mlinarič 1999, 121). 

3.2.4 Druge oblike 

Akumulacija iz tujine 

Robnik (2004, 60) pravi, da je akumulacija iz tujine preskrba finančnih sredstev bodisi v obliki 

posojila iz tujine ali pa v obliki skupne naložbe med domačim in tujim podjetjem, katero 

imenujemo joint venture, in temelji na skupnih ekonomskih interesih. 

 

Takšna oblika nabave zunanjih finančnih sredstev ima sledeče prednosti (Robnik 2004, 60): 

- vključevanje v mednarodni trg, 

- povečanje proizvodnje in donosnosti poslovanja, 

- nabava sodobne tehnologije, 

- pridobitev znanj, mnenj in nasvetov tujega partnerja. 

 

Splošno in gospodarsko ter politično ozračje mora biti za partnerje iz tujine kar se da spodbudno 

in varno. S tem je tveganje njihovih vlaganj nižje, podjetja pa hitreje pridobijo njihova finančna 

sredstva (Robnik 2004, 60). 

3.3 Posebne oblike zunanjega financiranja 

Med posebne oblike zunanjega financiranja spadajo leasing oz. najem, faktoring in forfeting. 

 

Leasing (najem) 

Leasing je poslovna operacija, s katero podjetje ne kupi opredmetenih osnovnih sredstev, 

ampak jih najame. Beseda leasing je izpeljana iz angleške besede »to lease«, kar pomeni najeti. 

Leasing razumemo kot najem opreme, strojev, nepremičnin, vozil, in ne denarja. Tako podjetje 
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postane najemnik opreme, najemodajalec le te pa ostane lastnik. Čas najema mora biti dovolj 

dolg, da se oprema lahko amortizira (Robnik 2004, 63). 

 

Za najet stvarni kapital se na podlagi pogodbe o najemu plačuje najemnina, ki je v celotnem 

obdobju enaka in kot strošek ni obdavčena. Po izteku najemne pogodbe lahko podjetje najeto 

opremo tudi odkupi in postane njen lastnik (Robnik 2004, 63). 

 

Nekaj prednosti leasinga (Nekrep 2013, 97): 

- ne vpliva na bilanco stanja, 

- z najemom se omogoča hitrejši začetek uporabe nove opreme, podjetju pa se ni treba 

zadolžiti, 

- ni tveganja zaradi spreminjanja obrestnih mer na trgu. 

 

Prav tako pa ima leasing tudi slabosti in slaba stran je, da je lahko dražja od financiranja z 

investicijskim posojilom (Nekrep 2013, 97). S finančno analizo je treba preveriti, ali je za 

konkretno naložbo leasing finančno bolj ugoden od zadolžitve in nakupa, upoštevati pa je treba 

tudi druge potencialne prednosti leasinga kot na primer opcija prekinitve pogodbe in nižje 

tveganje (Dolenc in Stubelj 2011, 174). 

 

Poznamo dve osnovni vrsti leasinga, to sta operativni in finančni leasing. Pri slednjem je 

značilno, da gre za dolgoročno pogodbo med lastnikom stalnega sredstva in najemnikom, ki jo 

je mogoče preklicati samo z dogovorom obeh pogodbenih partnerjev. Rok dospelosti te 

pogodbe je lahko ob koncu življenjske dobe najetega sredstva (leasing s polno amortizacijo) ali 

pa pred iztekom življenjske dobe najetega sredstva (leasing z delno amortizacijo). Pri 

finančnem leasingu stroške vzdrževanja najete opreme nosi najemnik, medtem ko pri 

operativnem leasingu stroške nosi lastnik oziroma najemodajalec. Sklenjene pogodbe se pri 

operativnem nanašajo na krajši čas od življenjske dobe najete opreme, pogodbo lahko prekliče 

katerikoli partner, predmeti leasinga pa so trajne potrošne dobrine (Filipič in Markovič 

Hribernik 1998, 183). 

Faktoring 

Naloga tega tradicionalno uveljavljenega instrumenta sodobnega finančnega poslovanja, ki ga 

poznamo že od 17. stoletja, je uravnavanje denarne likvidnosti v podjetju. Pri tej poslovni 

transakciji pridobimo denarna sredstva tako, da prodamo terjatve posebni finančni instituciji 

imenovani faktor. Ta finančna organizacija pa enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupuje 

terjatve svojih strank in s tem v celoti prevzema tveganje neizterljivosti, zaradi tega si 

zaračunava provizijo. Za izterjane dolgove svojega komitenta za tveganje, ki ga nosi, povprečno 

zaračunava do 3 % vrednosti terjatev (Robnik 2004, 60–61). 
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Pri tej poslovni transakciji gre na eni strani za financiranje prodaje z odloženim rokom plačila, 

po drugi strani pa za zavarovanje terjatev. Faktor vedno izplača polno vrednost dokončno 

odkupljenih terjatev in za njih običajno prevzame polno tveganje izterjave, hkrati pa omogoča 

učinkovitejši nadzor in spremljavo odprtih terjatev, katere dosežemo z odstopom in prenosom 

terjatev na faktor, ki poskrbi za njihovo vnovčitev (Robnik 2004, 60). 

 

Uporablja se predvsem v notranji in zunanji trgovini, priporočljiv pa je takrat, kadar imamo 

opravka z neznanim kupcem, kadar poslujemo s tveganim področjem in kadar gre za visoke 

terjatve. Faktoring je storitev prihodnosti, njegove prednosti pa se kažejo s povečanjem 

obratnega kapitala, z nižjimi administrativnimi stroški, s konsistentnim denarnim tokom, itd. 

(Robnik 2004, 60–61). 

 

Sodelujoči pri faktoring poslu so (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 185): 

- klient oz. proizvajalec blaga je tista oseba, s katero faktor sklene pogodbo, 

- kupec – oseba, ki kupuje izdelke od proizvajalca in postane dolžnik faktorju ter ima 

obveznost vračanja kredita, ki je nastal v zvezi s prodajo izdelkov ali storitev, 

- faktor (posebna finančna institucija ali pa tudi banka) odkupuje fakture od svojih klientov. 

Plačuje (kreditira) na njega odstopljene terjatve s strani klientov. 

 

Poznamo tri funkcije faktoringa: funkcija financiranja, delkredere funkcija in funkcija storitev 

za stranke. 

 

Pri funkciji financiranja faktor odkupuje in kreditira terjatve klienta do zapadlosti roka plačila. 

Pogosto gre za reševanje težav glede plačilne sposobnosti. Faktor nakaže 70 % do 90 % fakturne 

vrednosti stranki. Preostanek, ki lahko služi za potrebe morebitnih reklamacij in znižanje 

fakturne vrednosti, pa zadrži do štiri tedne po dnevu zapadlosti plačila, in sicer na posebnem 

računu imenovanem Sperrkonto. Ko kupec v celoti poravna terjatve, se razlika zneska do 100 

% sprosti (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 185). 

 

V primeru delkredere funkcije gre za pravi faktoring, faktor pa prevzame bonitetno tveganje. 

Ker faktor jamči za vnovčenje terjatve, boniteto kupcev prej dobro preveri. Ta je med drugim 

odvisna od plačilne sposobnosti in pripravljenosti poravnave terjatve s strani kupcev ter od 

kakovosti prodanega blaga. Faktor lahko za vsakega kupca postavi limit, ki pa ga lahko vsak 

čas tudi spremeni (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 185–186). 

 

Funkcija storitev pa se nanaša na: fakturiranje prodanih izdelkov, opominjanje kupcev, inkaso 

posle, revizijo poslovnih knjig, izbiro prevoznika in zavarovalnice (Filipič in Mlinarič 1999, 

126). 
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Forfeting 

Forfeting pomeni odkup dolgoročnih terjatev od proizvajalca – izvoznika investicijske opreme 

s strani posebne finančne organizacije imenovane forfeter ali pa banke, če se ta v strukturi svojih 

poslov ukvarja tudi s to obliko financiranja. Koristi se za pospeševanje izvoza investicijske 

opreme in pa tudi v okviru domačega gospodarskega prostora. Zaradi ugodnejših pogojev glede 

roka plačila se vedno več kupcev (uvoznikov) odloča za takšen uvoz investicijske opreme, 

vendar proizvajalci (izvozniki) vedno ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za financiranje 

opreme (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 187–188). 

 

Pri forfeting poslu se pojavljajo naslednji udeleženci (Filipič in Mlinarič 1999, 128): 

- proizvajalec (izvoznik) investicijske opreme kupcem odobrava prodajo na kredit, vendar 

želi te finančne zadeve prepustiti posebni finančni organizaciji ali banki; 

- kupec (uvoznik), ki želi kredit za nakup investicijske opreme; 

- banka uvoznika se ukvarja z izdajanjem instrumentov zavarovanja plačil (garancije, avali 

na menicah) v korist izvoznika; 

- forfeter oz. samostojna finančna institucija ima dobre poslovne zveze, ima možnost, da se 

za izvršeno plačilo terjatev izvoznika refinancira na trgu kapitala; s forfeting posli se 

ukvarjajo tudi banke v okviru posebnih specializiranih služb ali enot. 

 

Forfeting je zelo podoben izvoznemu faktoringu, saj gre pri obeh za odstopanje terjatev 

izvoznika na specializirano finančno institucijo oz. banko (Filipič in Mlinarič 1999, 128). 

 

Razlike med njima pa so v tem (Filipič in Mlinarič 1999, 128): 

- da gre pri faktoringu za prenos terjatev v kratkem roku, pri forfetingu pa gre za daljše 

obdobje (1–5 let) in za prvovrstne terjatve, 

- da se pri faktoringu financira potrošno blago, pri forfetingu investicijsko, 

- pri faktoringu gre za prenos terjatev proizvajalca, vendar se pri tem ne ve vnaprej, kolikšna 

bo celotna količina izdelkov oz. njihova vrednost; pri forfetingu poznamo celotno vrednost, 

- forfeter, podobno kot faktor, prevzame delkredere funkcijo in ne funkcije storitev. 

3.4 Lastni in tuji viri financiranja 

Podjetje se financira tako z lastnimi kot tujimi viri, pri čemer lastne vire predstavlja lastniški 

kapital, tuje vire pa dolgovi. Pridobivanje finančnih sredstev razumemo pod pojmom 

financiranje, investiranje pa pomeni preoblikovanje finančnih sredstev v sredstva (stalna, 

gibljiva), ki jih podjetje potrebuje za svoje nemoteno poslovanje (Žemva 2005, 120). 

 

Žemva (2005, 120–122) tudi pravi, da so lastni viri financiranja različni glede na faze razvoja 

podjetja. Ob ustanovitvi v podjetje svoj kapital vložijo ustanovitelji ali delničarji, ta kapital pa 

znižuje stečajno tveganje in omogoča sam zagon podjetja. Najpogosteje uporabljene oblike so 
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navadne in prednostne delnice, nakupni boni in zamenljivi vrednostni papirji. Te oblike 

podjetju dvigajo kreditno sposobnost, pri poslovanju pa ga najmanj omejujejo. Prednost 

financiranja z lastnimi viri se kaže v finančni in poslovni samostojnosti podjetja, slabost pa je 

izmik podjetja selektivni funkciji finančnega trga. 

 

S tujimi viri se podjetje financira v obliki dolgoročnega in kratkoročnega zadolževanja. Vire 

dolgoročnega zadolževanja delimo na formalne in neformalne, poznamo pa tudi zasebne, javne 

in državne vire zadolžitve. Najpogostejše oblike dolgoročnega zadolževanja so hipotekarno in 

investicijsko posojilo ter državni viri dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolg, ki je lahko kreditna 

linija, lombardno posojilo ali kontokorentno posojilo, podjetja običajno uporabljajo za 

financiranje gibljivih sredstev. Prednosti financiranja s tujimi viri sta pospešitev dinamike rasti 

podjetja in povečanje donosnosti lastnih vloženih sredstev. Slabost pa se zazna pri manjši 

finančni moči podjetja in manjši poslovni samostojnosti (Žemva 2005, 121–123). 

3.5 Lastniško in dolžniško financiranje 

Podjetja lahko pridobivajo finančna sredstva na različne načine, kljub temu pa lahko vire 

financiranja podjetij v osnovi razdelimo na lastniške in dolžniške (Žugelj et al. 2001, 28). Mayr 

(2003, 86) pravi, da lastniške vire, ki so najkvalitetnejši, zagotovijo lastniki podjetja. Njihova 

značilnost pa je, da kot obveznost do lastnikov ne zapadejo pred likvidacijo. V nasprotnem 

primeru pa so dolžniški viri finančna sredstva (denar), ki si jih podjetje izposodi pri drugih 

ekonomskih subjektih (Žugelj et al. 2001, 28). Slika 3 nam prikazuje, kako je lastniško in 

dolžniško financiranje razdeljeno. 
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Slika 3: Viri financiranja podjetja 

Vir: Žugelj et al. 2001, 27. 

3.5.1 Lastniško financiranje 

Lastniški kapital je najpomembnejši dolgoročni vir poslovanja podjetja in njegove rasti. Gre 

torej za vir, ki pride in ostane v podjetju (Žugelj et al. 2001, 30). Pri lastniškem kapitalu 

poznamo dve vrsti kapitala, to sta trajni in prislužen. Trajni, ki je lahko osnovni, navadni ali 

nominiran, prispevajo v poslovanje podjetja lastniki s trajnim vplačilom (v d.d. je to delniški 

kapital). Prislužen kapital ali z drugo besedo nenominiran pa sestavljajo začasno nerazdeljen 

dobiček preteklih let in tekočega leta ter rezerve. Po SRS je lastniški kapital sestavljen iz 

osnovnega kapitala, rezerv, vplačanega presežka kapitala, prenesenega čistega dobička ali 

izgube prejšnjih let, nerazdeljenega čistega dobička ali izgube tekočega poslovnega leta ter iz 

revalorizacijskega popravka kapitala (Rebernik in Repovž 2000, 92). 

 

Podjetje pride do lastniškega kapitala na različne načine, kar je odvisno od faze razvoja podjetja. 

Lastniki in njihove družine ob ustanovitvi podjetja vanj vložijo svoj (lastniški) kapital. To je 

dobro, saj ta oblika spodbuja lastnika, da bo naredil, kar je v njegovi moči, da bo podjetje 

poslovalo uspešno. Ustrezen obseg lastniškega kapitala pa predstavlja dobro osnovo za 

zadolžitev pri finančnih subjektih, na primer bankah (Stupica 2005, 19). Lastniški kapital 

delimo tudi na navadni in prednostni. To pomeni, da lahko podjetja kapital pridobijo z izdajo 

prednostnih ali pa navadnih delnic (Stubelj 2009). 

 

Dodaten lastniški kapital lahko podjetja pridobijo na različne načine in iz različnih virov, ki so 

v neki meri odvisni od organizacijske oblike podjetja in pa od poslovnih zmožnosti podjetja. V 

prvih fazah razvoja podjetja so ključnega pomena neformalni viri, ki so praviloma zelo omejeni. 

Sem sodijo: podjetnik oz. podjetniška skupina, družina in sorodniki, prijatelji, itd. Poleg teh 

»ožjih« vlagateljev pa lahko podjetju na njegovem začetku pomagajo premožni posamezniki 

imenovani poslovni angeli ali špekulanti. Institucije (lokalni razvojni skladi in finančne 
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institucije visoko tveganega kapitala), kot formalni viri, predstavljajo del organiziranega trga 

kapitala. Specializirane so za lastniško financiranje podjetij v posameznih fazah njihovega 

razvoja (Stupica 2005, 19–20). 

3.5.2 Dolžniško financiranje 

Z dolžniškim financiranjem se med posojilojemalcem (podjetnikom) in posojilodajalcem 

vzpostavi dolžniško-upniško razmerje. Pri tem ima dolžnik obveznost, da vrne posojeno 

glavnico, s tem pa se razmerje tudi konča. Osnovna elementa takšne vrste financiranja sta 

vnaprej določena obrestna mera in doba vračila, od česar je odvisen strošek financiranja 

podjetja in posledično tudi donos za posojilodajalca (Žugelj et al. 2001, 28). 

 

Ima pa to financiranje prednosti in slabosti. Stupica (2005, 20) kot prednost izpostavi to, da 

posojilojemalec pridobljena sredstva poplača v prihodnosti, hkrati pa (so)lastništva ne prepusti 

vlagatelju. Slednji se prav tako ne vmešava v upravljanje podjetja in podjetnika ne kontrolira. 

Svojo finančno naložbo skuša vlagatelj zavarovati na druge načine, med katere pogosto spada 

vpisovanje hipotek na premoženje, s katerim razpolaga posojilojemalec (Žugelj et al. 2001, 28). 

Slabost te vrste financiranja se kaže v tem, da je treba sposojeni denar skupaj s pripadajočimi 

obrestmi tudi vrniti. Ta obveznost je neodvisna od rezultatov poslovanja podjetja (Stupica 2005, 

20). 

 

Banke, kot najpomembnejši vir dolžniškega financiranja, se pri financiranju podjetij povezujejo 

tudi z drugimi institucijami, kot npr.: zavarovalnice, občine, zbornice, ministrstvo RS za 

gospodarske dejavnosti, podjetniški centri in podobno (Stupica 2005, 21). Lahko pa dolžniške 

vire, kateri nastanejo s poslovanjem ali financiranjem, delimo na dolgoročne (rok vračila nad 5 

let), srednjeročne (od 1 do 5 let) in kratkoročne (Mayr 2003, 81). 

 

Temeljne oblike dolžniškega financiranja so, poleg zgoraj že podrobneje opisanih faktoringa, 

leasinga in forfetinga, tudi lombardni in hipotekarni krediti, franšizing, razpisovanje obveznic, 

obveznosti do dobaviteljev in ne nazadnje tudi kreditne kartice (Žugelj et al. 2001, 28). 
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4 POMEN STRUKTURE KAPITALA 

V tem poglavju smo predstavili pojem in sam začetek strukture kapitala ter na kratko opisali 

teorije strukture kapitala. 

4.1 Opredelitev pojma struktura kapitala 

Mramor (2000, 83) pravi takole: »Pojem struktura kapitala je v literaturi zelo različno 

opredeljen predvsem zaradi različnih ciljev in metod analize posameznih avtorjev. V teoretični 

analizi pa s strukturo kapitala običajno označujemo strukturo dolgoročnih finančnih virov 

podjetja, med katere štejemo tudi trajne finančne vire«. Strukturo kapitala lahko torej po 

Mramorju (2000, 83) opredelimo kot razmerje med dolžniškim (le dolgoročni in ne tudi 

kratkoročni dolgovi) in lastniškim kapitalom oz. med tržno vrednostjo lastniškega kapitala (E) 

in dolgov (D).4 Na podlagi tega se predpostavlja, da je tržna vrednost podjetja (V): 

 

𝑉 = 𝐷 + 𝐸 

 

Samo strukturo kapitala pa podjetja lahko spreminjajo na različne načine. Spodaj je navedenih 

nekaj primerov (Mramor 2000, 83): 

- neposredno zamenjajo dolžniške vrednostne papirje z lastniškimi in obratno, 

- lahko izdajo nove lastniške vrednostne papirje ter z dobljenim denarjem odkupijo ustrezen 

del dolžniških vrednostnih papirjev, 

- ali pa izdajo nove dolžniške vrednostne papirje in hkrati odkupijo ustrezen del lastniških 

vrednostnih papirjev. 

 

Si pa vsako podjetje želi, da bi doseglo optimalno oz. ciljno strukturo kapitala. Torej tisto 

razmerje med lastniškim kapitalom in dolgom, ki zagotavlja najnižje možne stroške 

financiranja (minimalni WACC) pri danih naložbenih odločitvah podjetja. To razmerje hkrati 

zagotavlja najvišjo vrednost lastniškega kapitala (v primeru delniške družbe je to notranja 

vrednost delnice) (Dolenc in Stubelj 2011, 121–122).  

4.2 Tradicionalna razlaga strukture kapitala 

Prva razmišljanja o strukturi kapitala lahko opredelimo s skupnim imenom tradicionalna 

razlaga strukture kapitala, njen končni sklep pa je bil, da optimalna struktura kapitala podjetja 

obstaja. Tradicionalisti obstoj le te razlagajo s tveganjem in povprečnimi stroški. Lastniki 

podjetja prevzemajo tako poslovno kot tudi finančno tveganje. Na drugi strani pa imetniki 

dolžniških vrednostnih papirjev prevzamejo le finančno tveganje, zato je zahtevana stopnja 

                                                 
4 Pri razlagi teorij strukture kapitala se običajno E in D opredelita kot izdani lastniški (E) in dolžniški 

(D) vrednostni papirji. 
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donosa imetnikov lastniških vrednostnih papirjev višja od zahtevane stopnje donosa imetnikov 

dolžniških vrednostnih papirjev (Mramor 2000, 86–87). Dolenc in Stubelj (2011, 124) pravita, 

da poslovno (operativno) tveganje ni povezano s strukturo financiranja, saj se nanaša na 

negotovost pričakovanih donosnosti naložb podjetja, hkrati pa je odvisno od strukture stroškov 

in dejavnikov poslovanja podjetja. Merimo ga s stopnjo poslovnega vzvoda podjetja. Na drugi 

strani pa je finančno tveganje, ki ga merimo s stopnjo finančnega vzvoda, odvisno od same 

strukture kapitala. Torej bolj kot je podjetje zadolženo, večja je verjetnost, da obveznosti iz 

naslova dolga ne bodo izpolnjene. 

 

Prav tako so tradicionalisti trdili, da se pri nizkem deležu dolžniških vrednostnih papirjev trg 

kapitala na povečanje tega deleža odzove s povečanjem zahtevanih donosnosti vrednostnih 

papirjev podjetja. To povečanje pa ni tako veliko, da bi odtehtalo vpliv večjega deleža cenejših 

dolžniških vrednostnih papirjev na nižje povprečne stroške enote kapitala (Mramor 2000, 87). 

 

Tradicionalna razlaga je grafično prikazana na Sliki 4. Tradicionalisti so razdelili možni delež 

dolžniških vrednostnih papirjev v strukturi kapitala na dva dela, nizki in visoki delež. Predvideli 

so manjši vpliv povečanja tega deleža na zahtevano donosnost vrednostnih papirjev in s tem na 

vrednost podjetja v ˝nizkem˝ delu v primerjavi z vplivom povečanja tega deleža v ˝visokem˝ 

delu. Po tradicionalni razlagi so ob nizkem deležu dolžniških vrednostnih papirjev v finančni 

strukturi podjetja finančni investitorji neelastični glede na spremembo finančnega tveganja. To 

pomeni, da ko se tveganje določenih vrednostnih papirjev poveča za eno enoto, povečajo 

investitorji zahtevano donosnost teh vrednostnih papirjev za manj kot enoto. Pri visokem deležu 

pa je elastičnost dolžniških vrednostnih papirjev večja od ena (Mramor 2000, 89–90). 
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D/E – razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom podjetja, 

V – vrednost podjetja, 

rᴅ – stroški dolžniškega kapitala, 

rᴇ – stroški lastniškega kapitala, 

rᴀ – povprečni strošek kapitala podjetja. 

Slika 4: Tradicionalna razlaga vpliva strukture kapitala na tržno vrednost podjetja (a) in 

zahtevano donosnost posameznih vrednostnih papirjev in celotnega podjetja (b). 

Vir: Mramor 2000, 89. 

 

Tradicionalna teorija strukture kapitala danes po večini velja za neustrezno. Na to sta prva 

opozorila Modigliani in Miller (1958) ter povedala, da tradicionalna razlaga predpostavlja 

neracionalno obnašanje finančnih investitorjev (Mramor 2000, 90). 

4.3 Teorije strukture kapitala 

Začetki moderne teorije strukture kapitala segajo v leto 1958, ko sta Modigliani in Miller (MM) 

objavila članek »The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment«, ki 

še danes velja za najvplivnejšega med finančnimi članki. Pred tem ni bilo sprejete nobene 

teorije strukture kapitala. V članku sta predpostavila, da ima podjetje poseben niz pričakovanih 

denarnih tokov ter da imajo vlagatelji in podjetja enak dostop do finančnih trgov, kateri 

omogočajo domač finančni vzvod (Frank in Goyal, 2005). 

 

Modigliani-Millerjev model (1958, 261–275) temelji na predpostavkah, da se posamezniki 

lahko zadolžujejo po enaki obrestni meri kot podjetja, da ni davkov in transakcijskih stroškov, 

da imajo vlagatelji enake informacije o podjetju kot management podjetja ter da obstajajo 

popolni trgi kapitala, kjer se lahko posamezniki in podjetja neomejeno zadolžujejo po enaki 

obrestni meri, njihov dolg pa je netvegan. Z uporabo teh predpostavk sta s pomočjo arbitraže 

dokazala, da struktura kapitala nima vpliva na tržno vrednost podjetja ter da je le-ta odvisna 
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samo od denarnih tokov, ki jih podjetje ustvari s svojimi sredstvi. Iz tega lahko sklepamo, da 

optimalna struktura kapitala ne obstaja. Prav tako sta predpostavila racionalnost obnašanja 

ekonomskih subjektov, kar dandanes velja za eno temeljnih predpostavk finančne teorije.

 

Na Sliki 5, na naslednji strani, je grafično prikazana primerjava Modigliani-Millerjeve (1958) 

razlage in tradicionalne razlage. Razvidno je, da se zahtevana donosnost dolžniškega kapitala 

(rᴅᴹᴹ) ne spreminja. Zahtevana donosnost lastniškega kapitala (rᴇᴹᴹ) pa se, po MM razlagi, z 

naraščanjem razmerja med dolžniškim in lastniškim kapitalom povečuje. Skupaj imata vpliv na 

povprečne stroške kapitala (rᴀᴹᴹ), ki se z večanjem zadolženosti podjetja ne spreminjajo. Ravno 

tako se vrednost podjetja v odvisnosti razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom ne 

spreminja. Iz slike je razvidno, da v primeru tradicionalne razlage obstaja takšen D/E*, kjer je 

vrednost podjetja največja, v primeru MM razlage pa je vrednost podjetja konstantna (Mramor 

1991, 80–82).  

 

Modigliani in Miller sta postavila temelje za razvoj sodobne teorije strukture kapitala in 

pripomogla k nadaljevanju raziskav na področju strukture kapitala, te so potekale v smeri 

odpravljanja predpostavk. 
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D/E – razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom podjetja, 

V – vrednost podjetja, 

rᴅ – stroški dolžniškega kapitala, 

rᴇ – stroški lastniškega kapitala, 

rᴀ – povprečni strošek kapitala podjetja, 

T – tradicionalna razlaga, 

MM – Modigliani-Millerjeva razlaga. 

Slika 5: Tradicionalna in Modigliani-Millerjeva razlaga vpliva strukture kapitala na 

tržno vrednost in strošek kapitala podjetja. 

Vir: Mramor 1991, 72–81. 

4.3.1 Teorija glavnega toka 

Pojem teorija glavnega toka različni avtorji uporabljajo za opis sorodnih teorij. Izvirna različica 

te teorije je nastala leta 1963, ko sta Modigliani in Miller popravila svoj model in vključila 

podjetniške davke, s tem pa hkrati zavrnila predpostavko o popolnem trgu (Frank in Goyal 

2005). Mramor (1991, 91–92) pojasni, da se v primeru obstoja podjetniških davkov donos 

lastniških vrednostnih papirjev s povečanjem deleža dolžniških vrednostnih papirjev poveča. 

In sicer bolj kot to zaradi večjega tveganja zahtevajo imetniki lastniških vrednostnih papirjev. 
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Obresti, ki jih podjetje plačuje za dolžniške vrednostne papirje, zmanjšujejo davčno osnovo 

podjetja. Pri večjem deležu dolžniških vrednostnih papirjev plača podjetje manj davkov, zaradi 

tega pa je donosnost lastniških vrednostnih papirjev večja. Mramor (1991, 93) pa sklepa tudi, 

da je tržna vrednost podjetja največja, kadar je le-to v celoti financirano z dolžniškim kapitalom. 

To naj bi za podjetje predstavljalo optimalno strukturo kapitala. 

 

Modelu s podjetniškimi davki je sledila vključitev osebnih davkov. Tukaj naj bi na tržno 

vrednost podjetja vplivala velikost dobička, ki ostane imetnikom vrednostnih papirjev po 

plačilu osebnih davkov, in ne več velikost dobička, ki se prek obresti in dividend razdeli 

imetnikom vrednostnih papirjev podjetja. Cilj poslovanja podjetja pa naj bi bila takšna struktura 

kapitala, kjer bi bili doseženi najnižji podjetniški davki proučevanega podjetja in tudi najnižji 

osebni davki imetnikov vrednostnih papirjev istega podjetja (Mramor 1991, 93–94). 

 

Poleg podjetniških in osebnih davkov so v dotedanjo teorijo različni strokovnjaki postopoma 

začeli vključevati tudi druge predpostavke (stroški agentov, stroški finančne stiske). Na podlagi 

tega se je razvila teorija glavnega toka (ang. Trade-off theory). Kljub opuščanju nekaterih 

predpostavk in dodajanju novih ugotovitev, pa so nekateri strokovnjaki opozorili na možne 

pomanjkljivosti te teorije Myers (2001).  

 

Myers (2001) pravi, da imajo podjetja v tem modelu (teorija glavnega toka) ciljno stopnjo 

dolga, kateri se postopoma prilagodijo. Ta ne more biti neposredno opazovana, se pa lahko 

izračuna. Pravi tudi, da si podjetja, ki imajo relativno varna (opredmetena) sredstva, upajo 

izposoditi več kot podjetja s tveganimi sredstvi.  

4.3.2 Teorija vrstnega reda 

Osnove teorije vrstnega reda (ang. Pecking order theory) je že leta 1961 postavil Donaldson, 

ko je v svoji študiji predstavil ugotovitve, da se podjetja raje in v večji meri financirajo z 

notranjimi viri, zunanjih se poslužujejo le v primeru, da lastni notranji viri sredstev niso 

zadostni. Ali z drugimi besedami, raje se financirajo z zadržanim dobičkom kot preko bank. 

Leta 1984 je to teorijo dopolnil in predstavil Stewart Myers. V svoji teoriji je opustil 

predpostavko o dani investicijski politiki podjetja ter v pojasnjevanje sprememb v strukturi 

kapitala vključil dinamični vidik. Kot glavni cilj podjetja je določil maksimiranje premoženja 

obstoječih lastnikov, njegov model pa predpostavlja popoln ter srednje močno učinkovit trg 

kapitala. Glavna pomanjkljivost trga kapitala naj bi bila asimetrija informacij (Myers 1984). 

Myers (1984) navaja, da je edini dejavnik, ki v skladu s to teorijo vpliva na količino 

uporabljenega dolžniškega kapitala, primanjkljaj notranjega toka sredstev. Kot glavni cilj 

podjetja je Myers opredelil maksimiranje premoženja obstoječih lastnikov, kar pomeni, da ga 

lahko podjetja zaradi vpliva asimetričnih informacij dosežejo le v primeru popolnega izogiba 

zunanjim virom financiranja. Zaradi informacijske asimetrije pogosto prihaja do nepravilno 
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ovrednotenih novih izdaj vrednostnih papirjev (lastniških in dolžniških), posledica pa se kaže 

v izgubi dela premoženja obstoječih lastnikov (Myers 1984). 

 

Bistvo teorije je Myers (1984) strnil v štirih točkah: 

- Podjetja se raje financirajo z notranjimi viri. 

- Ciljna razmerja izplačil dividend podjetja prilagajajo investicijskim priložnostim, čeprav 

želijo ta razmerja ohraniti nespremenjena. 

- Politika nespremenjenega deleža dividend povzroča s spremembami v donosnosti in s 

spreminjajočimi investicijskimi priložnostmi, da ima podjetje več ali manj zadržanih 

dobičkov, kot je potrebno za pokrivanje naložb. V primeru, da jih je premalo, podjetje 

najprej zmanjša gotovino ali kratkoročne finančne naložbe. Če pa jih je preveč, potem 

podjetje najprej odplača dolg ali investira v kratkoročne finančne naložbe. 

- Če je zunanje financiranje potrebno, se podjetje najprej zadolži, nato financira s hibridnimi 

vrednostnimi papirji in kot zadnji vir financiranja uporabi izdajo novih lastniških 

vrednostnih papirjev. 

 

Teorija vrstnega reda pojasni, zakaj večji del zunanjega financiranja prihaja iz dolgov, in zakaj 

si dobičkonosna podjetja izposojajo manj. Ne zato, ker bi bila njihova ciljna stopnja dolga nizka 

(v teoriji vrstnega reda ni ciljne stopnje), pač pa zato, ker imajo na voljo več notranjih virov 

sredstev. Medtem pa manj dobičkonosna podjetja potrebujejo več zunanjih sredstev ter s tem 

posledično kopičijo dolg, saj notranjih virov za financiranje naložb ni dovolj (Myers 2001). Ob 

upoštevanju te teorije podjetje ne zasleduje neke optimalne strukture kapitala, temveč uporabi 

tisto vrsto kapitala, ki za podjetje predstavlja najmanjše tveganje oz. je najvarnejši vir 

financiranja. 

4.4 Dejavniki strukture kapitala 

Dejavniki, ki imajo vpliv na strukturo kapitala v podjetju, se v večini razlikujejo od podjetja do 

podjetja. Mednje spadajo nadzor nad podjetjem, davki, stabilni in prilagodljivi denarni tokovi, 

struktura in vrsta sredstev v podjetju in še mnogi drugi. Njihov pomen in vpliv pa mora oceniti 

management v podjetju, ker ima o tem največ informacij (asimetrija informacij). V nadaljevanju 

smo na kratko predstavili in opisali nekaj dejavnikov, ki vplivajo na samo strukturo kapitala. 

 

Pri podjetjih, ki hitro rastejo in potrebujejo veliko dodatnih sredstev zaradi rasti poslovanja, 

lahko izdaja novih delnic pomeni izgubo nadzora nad podjetjem s strani obstoječih lastnikov. 

Le-ti raje vidijo, da se rast podjetja financira z dolgom, kar seveda povečuje tveganje. Na 

podlagi tega lahko sklepamo, da je cena ohranitve nadzora povečano tveganje finančne stiske 

zaradi večjega deleža dolga (Berk et al. 2006, 163–164). 
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Na zmožnost zadolževanja podjetja vplivata tudi višina in stabilnost dobička iz poslovanja. Saj 

več kot ga je in bolj kot je stabilen, večje so možnosti, da se podjetje zadolži. Tveganje 

neporavnave pogodbenih obveznosti iz naslova financiranja pa je zaradi tega manjše (Berk et 

al. 2006, 163). 

 

Bolj kot so denarni tokovi v podjetju stabilni in predvidljivi, bolj se lahko podjetje zadolži, ker 

je tveganje, da podjetje ne bi poravnalo svojih obveznosti iz naslova dolga manjše (Dolenc in 

Stubelj 2011, 123). 

 

Podjetja, ki imajo bolj likvidne naložbe, se lahko bolj zadolžijo, saj v kolikor pride do 

poslabšanja poslovanja in grožnje neizpolnitve obveznosti iz naslova dolga, potem lahko del 

naložb odprodajo in poravnajo dolg. Podjetja z manj likvidnimi sredstvi se manj zadolžijo, saj 

teh naložb v primeru težav ne morejo prodati. Kot dejavnik, ki vpliva na strukturo kapitala, 

velja še omeniti možnost pridobitve novega lastniškega kapitala. Če podjetje težko pridobi 

lastniški kapital na finančnem trgu, bo začelo bolj posegati po dolgovih in zadržanih dobičkih 

pri financiranju svojih naložb (Dolenc in Stubelj 2011, 123). 

 

Zelo pomembna pa je tudi asimetrija informacij. Managerji imajo o podjetju več in boljše 

informacije kot investitorji, zaradi tega se podjetja raje zadolžujejo. Na primer, če managerji v 

podjetju vedo, da bo poslovanje solidno, se bodo odločili za financiranje z dolgom. Tako bodo 

sledili cilju poslovanja podjetja, ki je maksimiranje tržnega deleža lastnikov. V nasprotnem 

primeru bodo šli v izdajo delnic, saj podjetja ne želijo podvreči dodatnemu finančnemu tveganju 

(Berk et al. 2006, 163). 
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5 ANALIZA STRUKTURE KAPITALA IZBRANIH PODJETIJ 

Poglavje vsebuje predstavitev izbranih podjetij in analizo strukture kapitala. Analizirali pa smo 

tudi donosnost kapitala in donosnost sredstev. 

5.1 Predstavitev izbranih podjetij 

V analizo smo vključili osem slovenskih podjetij oz. delniških družb, ki so bila dne 24.6.2015 

v prvi kotaciji na Ljubljanski borzi (Ljubljanska borza b.l.).5 Ta podjetja so Gorenje d. d., 

Intereuropa d. d., Krka d. d., Luka Koper d. d., Mercator d. d., Petrol d. d., Telekom Slovenije 

d. d. in Zavarovalnica Triglav d. d. Podjetja delujejo v različnih panogah, in sicer v 

farmacevtski, trgovski, energetski, transportno logistični, panogi bele tehnike, panogi 

telekomunikacij in v zavarovalništvu. V nadaljevanju smo vsako od teh podjetij na kratko 

predstavili. 

Gorenje d. d. 

Podjetje Gorenje d. d. spada pod Skupino Gorenje, katere poslanstvo je ustvariti inovativne, 

tehnološko odlične proizvode in storitve za dom. Začetek delovanja podjetja Gorenje d. d. sega 

v leto 1950, ko je v vasi Gorenje začelo izdelovati kmetijske stroje. Takrat se je imenovalo 

Okrajno kovinsko podjetje Gorenje, imelo pa je deset zaposlenih. Leta 1958 so začeli z izdelavo 

štedilnikov in peči na trda goriva, število zaposlenih pa se je desetkrat povečalo. S selitvijo v 

Velenje je podjetje dobilo ime Gorenje, Tovarna gospodinjske opreme, Velenje. V 70. letih 

prejšnjega stoletja je podjetje začelo širiti mrežo lastnih podjetij v tujini. Prvo predstavništvo 

na tujem je bilo ustanovljeno v Münchnu. Gorenje se je leta 1997 po procesu lastninjenja 

preoblikovalo v delniško družbo (Gorenje b.l.). Osnovni kapital le-te sedaj znaša  101.922.103 

evrov, lastnih delnic pa so konec leta 2015 imeli 121.311. Uprava družbe je sestavljena iz 

predsednika uprave in najmanj dveh članov uprave, od katerih je eden delavski direktor. Njihov 

mandat traja pet let, zdajšnji se bo zaključil leta 2018 (Gorenjegroup b.l.). 

Intereuropa d. d. 

Obvladujoča družba Intereuropa d. d. ima sedež v Kopru, kjer posluje prek mreže 8 poslovnih 

enot. Koncern Intereuropa sestavlja poleg obvladujoče družbe še 12 povezanih družb v kar 9 

državah. Osrednja dejavnost koncerna je zagotavljanje vseh vrst logističnih storitev s področja 

skladiščenja in distribucije ter kopenskega, pomorskega in zračnega prometa. Opravljajo tudi 

carinske in druge logistične storitve, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od proizvajalca do 

kupca. Konec leta 2015 je bilo v Intereuropi zaposlenih 1417 ljudi, v lasti pa so imeli več kot 

                                                 
5 Dne 24.6.2015 je na Ljubljanski borzi kotiralo devet podjetij, mi smo se odločili za analizo osmih, 

izpustili smo Pozavarovalnico Sava. 



32 

230 tisoč kvadratnih metrov skladiščnih površin. Njihovo poslanstvo je zadovoljevanje potreb 

po logističnih storitvah ter zagotavljanje optimalnega delovanja oskrbovalnih verig za popolno 

zadovoljstvo kupcev, saj želijo biti vrhunski ponudnik celovitih logističnih rešitev. Kot 

vrednote navajajo odličnost, integriteto, timsko delo ter odgovornost in prilagodljivost. Za 

prednost pa štejejo lastno mrežo povezanih družb, strokovno usposobljene kadre in velik nabor 

različnih produktov ter lastno infrastrukturo (Intereuropa b.l.). 

Krka d. d. 

Generično farmacevtsko podjetje Krka d. d., s sedežem v Novem mestu, že več kot 60 let 

uspešno uresničuje svoje strateške usmeritve ter sledi svojemu poslanstvu in viziji. Ljudem 

omogočajo zdravo in kakovostno življenje s široko paleto izdelkov in storitev. Njihova osnovna 

dejavnost je proizvodnja in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih 

izdelkov, dopolnjujejo pa jo z zdraviliško turističnimi storitvami. Odlikujejo jih hitrost in 

fleksibilnost, dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na zaupanju, iskanje vedno novih poti za 

zadovoljstvo kupcev ter učinkovitost in kreativnost. Krka s prodajo svojih izdelkov pokriva več 

kot 70 držav na petih različnih območjih: Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa, 

Srednja Evropa ter Zahodna Evropa in čezmorska tržišča (Afrika, Arabski polotok, Daljni 

vzhod). Delež prodaje je največji v Vzhodni Evropi, sledi mu domače tržišče s kar 26,3 % 

prodaje. Visokokakovostni, varni in učinkoviti izdelki se tržijo pod lastnimi blagovnimi 

znamkami. S sponzorstvi in donacijami podpirajo številne projekte na zdravstvenem in 

humanitarnem področju, vlagajo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo. Prizadevajo si 

pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce ter graditi kulturo mednarodnega 

podjetja. Njihovi sodelavci so med najboljšimi na svojih področjih dela, to pa je posledica 

vlaganj v znanje in razvoj zaposlenih (Krka b.l.). 

Luka Koper d. d. 

Tudi Luka Koper ima sedež v Kopru. Delniška družba v koprskem pristanišču izvaja pristaniške 

in logistične storitve, s svojo dejavnostjo pa vpliva na razvoj Obalno-kraške regije ter ji daje 

pozitiven in dinamičen gospodarski utrip. Poleg izvajanja pretovornih in skladiščnih storitev, 

upravlja podjetje tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške 

infrastrukture. Luka Koper d. d., kot obvladujoča družba, spada pod Skupino Luka Koper, 

katero sestavljajo tudi odvisne družbe ter skupaj obvladovane in pridružene družbe. Osnovni 

kapital družbe znaša 58.420.964 evrov. Leta 2006 je podjetje prejelo nagrado za uvrstitev med 

finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost, štiri leta kasneje pa so prejeli tudi okoljski 

certifikat EMAS. Luka Koper je vpeta v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno 

poslovanje, skrbijo pa tudi za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem sami delajo 

in živijo. Usposabljanje in izobraževanje zadeva vsakega zaposlenega, saj se zaposleni vsako 

leto vključujejo v več kot 150 različnih oblik izobraževanja. Kot učeča se organizacija so npr. 
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v letu 2013 za ciljno usposabljanje zaposlenih namenili povprečno 18 ur izobraževanja na 

zaposlenega. Njihov cilj je pridobiti znanja, ki prispevajo k učinkovitejšemu opravljanju dela 

in razvoju družbe. Uresničujejo pa ga s kontinuiranim in načrtnim funkcionalnim 

usposabljanjem zaposlenih, z omogočanjem študija ob delu doma in v tujini, s programi 

uvajanja v delo ob novih zaposlitvah, itd. (Luka Koper b.l.). 

Mercator d. d. 

Družba Poslovni sistem Mercator d. d. je obvladujoča družba skupine povezanih podjetij 

(Skupine Mercator) s sedežem v Ljubljani. Družba ima dvojno nalogo, in sicer opravlja 

trgovsko dejavnost ter izvaja različne koncernske naloge za družbe v skupini. Poslovni sistem 

Mercator d. d. je član združenj, kot so Trgovska zbornica Slovenije, KGZ, Združenje 

delodajalcev Slovenije in drugih (Mercatorgroup b.l.a). Vizija Mercatorja je postati največji, 

najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec na trgih Slovenije, Srbije in Črne gore. Usmerjeni so 

k ciljem biti najboljši lokalni ponudnik, nuditi najboljšo ponudbo, še posebej  v svežem 

programu, vse to pa ob najboljši storitvi za kupce in ob najboljšem razmerju vrednosti za denar. 

Držijo se načela korporacijskega delovanja, saj je njihovo skupno delo motivirano, temeljito, 

racionalno, enostavno in ciljno usmerjeno. Mercator d. d. je bil ustanovljen decembra 1989, 

osnovni kapital družbe pa je konec preteklega leta znašal 254.175.051 evrov (Mercatorgroup 

b.l.b). 

Petrol d. d. 

Petrol d. d., največja slovenska energetska družba in hkrati ena največjih slovenskih trgovskih 

družb, se med ˝velike˝ uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenem čistem prihodku ter 

dobičku, kot tudi po številu delničarjev in zaposlenih. Osrednja poslovna dejavnost družbe je 

trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Na tem področju Petrol ustvari več 

kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje. To področje družbi zagotavlja stabilne prihodke 

in zanesljiv denarni tok, hkrati pa ji omogoča tudi nadaljnjo rast in razvoj. V letu 2015 je imelo 

podjetje 1354 zaposlenih (v Skupini Petrol 4.068), tržni delež (po št. bencinskih servisov) v 

Sloveniji pa je znašal 58 %. Vizija Petrola je postati nosilec kakovosti in razvoja celovite 

ponudbe energetike in “convenience” modela bencinskih servisov v JV Evropi z nadpovprečno 

zadovoljnimi kupci. Spoštovanje, zaupanje in ustvarjalnost so le ene izmed vrednot, ki podjetje 

odlikujejo. Velja omeniti še, da je Petrol d.d. v letu 2015 imel 3,1 milijarde evrov čistih 

prihodkov od prodaje. Skupina Petrol pa je, kot največji gospodarski subjekt v Sloveniji, istega 

leta imela 3,81 milijarde čistih prihodkov od prodaje (Petrol b.l.). 



34 

Telekom Slovenije d.  d. 

Družba Telekom Slovenije s sedežem v Ljubljani je skupaj s svojimi hčerinskimi družbami 

celovit ponudnik komunikacijskih storitev v Sloveniji. Vodilna je pri uvajanju in povezovanju 

novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij ter multimedijskih vsebin. Prav tako pa se 

uvršča med najbolj celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji JV Evrope, kjer preko 

odvisnih družb deluje na trgih jugovzhodne Evrope (Kosovo, Makedonija, Hrvaška …), prav 

tako pa tudi v Nemčiji. Dejavnost podjetja obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne 

vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in 

računalništvo v oblaku ter gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij. Trudijo pa se 

tudi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske 

soline (Telekom Slovenije b.l.a). Ostati želijo zaupanja vreden partner svojih uporabnikov, s 

katerimi skupaj ustvarjajo družbo priložnosti. Ves čas se trudijo zagotavljati učinkovita, 

uporabna, zanesljiva, zabavna in nova orodja za posel in prosti čas (Telekom Slovenije b.l.c). 

Podjetje odlikujejo odgovornost, izkušenost, proaktivnost in medsebojna povezanost. Januarja 

letos je nadzorni svet družbe sprejel strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za 

obdobje 2016–2020. Kot ključne smernice tega načrta so izpostavili konsolidacijo na 

posameznih trgih, kadrovsko prestrukturiranje, optimizacijo procesov in IT infrastrukture, 

finančno stabilnost in kakovost (Telekom Slovenije b.l.). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998 

in ima 2749 zaposlenih ter 272.720.664 evrov osnovnega kapitala (Telekom Slovenije b.l.b). 

Zavarovalnica Triglav d. d. 

Obvladujoča družba Skupine Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 115 let skrbi 

za nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje. Kot vodilna slovenska klasična 

zavarovalnica je ob koncu leta 2015 dosegla 29,7-odstotni tržni delež (vse tri zavarovalnice 

Skupine Triglav so imele 36 % tržni delež na slovenskem zavarovalnem trgu). Skupino Triglav, 

v katero spada tudi Zavarovalnica Triglav d. d., sestavlja 38 odvisnih družb in 6 pridruženih 

družb v Sloveniji in tujini. Dejavnosti zavarovalnice so opravljanje zavarovalnih poslov v vseh 

zavarovalnih vrstah v zavarovalni skupini premoženjskega in tudi življenjskega zavarovanja, 

obveznih zavarovanj v prometu, vrednotenje tveganja in škode, itd. Matična družba ima mrežo 

dvanajstih območnih enot, 38 predstavništev, 36 prodajnih skupin in številna sklepalna mesta 

z več kot 640 zavarovalnimi zastopniki po vsej Sloveniji. Zavarovalnica Triglav je letos prejela 

nagrado Prizma v kategoriji uporaba komunikacijskih veščin, orodij in medijev, ki jo je podelilo 

Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Leta 2015 pa je v okviru Slovenske velike nagrade 

varnosti prejela nagrado za najbolj varno podjetje, ki jo je podelil Institut za korporativne 

varnostne študije. Osnovni kapital družbe znaša 73.701.391 evrov, v lasti pa ima tudi 

22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic (Triglav b.l.). 
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5.2 Struktura kapitala izbranih podjetij 

V tem podpoglavju smo predstavili analizo strukture kapitala izbranih podjetij, ki smo jo dobili 

z izračunom razmerja med dolgovi in kapitalom. 

 

Kazalnik finančnega vzvoda oz. razmerje med kapitalom in dolgovi prikazuje strukturo 

financiranja. Večji je kazalnik, večji je delež dolgov med viri financiranja in večje je finančno 

tveganje. Če vrednost kazalnika znaša 1, to pomeni, da ima podjetje toliko kapitala kot dolgov 

(Hočevar 2011, 263). 

 

Kazalnik se izračuna na naslednji način (Nekrep 2013, 114): 

 

𝑘𝑎𝑧𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑣𝑧𝑣𝑜𝑑𝑎 =
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Dolgove (D) smo iz bilanc stanja izbranih podjetij odčitali kot kratkoročne in dolgoročne 

finančne obveznosti (ne celotne obveznosti). V večini spadajo pod finančne obveznosti posojila 

(od bank, od povezanih družb), finančni najemi, obveznosti za obresti iz financiranj, druge 

finančne obveznosti, ipd. 

Preglednica 1: Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom v izbranih slovenskih 

podjetjih v obdobju 2008–2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gorenje d.d. 1,146 0,923 0,945 1,071 1,051 0,942 

Intereuropa 

d.d. 

1,169 1,438 2,096 2,205 1,085 1,038 

Krka d.d. 0,213 0,164 0,117 0,075 0,059 0,054 

Luka Koper 

d.d. 

0,720 1,026 1,000 0,938 0,824 0,677 

Mercator d.d. 0,967 0,925 0,957 1,133 1,221 1,279 

Petrol d.d. 1,043 1,108 1,012 1,374 1,318 1,156 

Telekom 

Slovenije d.d. 

0,416 0,720 0,703 0,605 0,556 0,519 

Zavarovalnica 

Triglav d.d. 

0,077 0,010 0,002 0,067 0,002 0,003 

 

Na podlagi izračunanega finančnega vzvoda lahko iz zgornje tabele sklepamo, da se podjetja 

Krka d. d., Telekom Slovenije d. d. in Zavarovalnica Triglav d. d. v večjem delu financirajo z 

lastnim kapitalom, saj je vrednost njihovih kazalnikov v obdobju 2008–2013  pod 1. Petrol d. 
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d. in Intereuropa d. d. imata v istem obdobju kazalnik finančnega vzvoda nad 1, kar pomeni, da 

dobita več sredstev od zunanjih virov kot od lastnih. Zadolženost Intereurope je v letu 2010 

narasla v primerjavi z letom 2008 in 2009, potem pa je leta 2012 zopet upadla, a je vrednost 

kazalnika še vedno nad 1. V letu 2010 je vrednost kazalnika pri Luki Koper d. d. znašala 

natanko 1, kar pomeni, da je imelo podjetje toliko dolgov kot kapitala. V celotnem opazovanem 

obdobju pa se je podjetje v večini financiralo z lastnim kapitalom. Kazalnik finančnega vzvoda 

Telekoma Slovenije za leto 2008 znaša 0,416. V primerjavi z letom 2008 se je v letu 2009 

povečal. Od leta 2010 naprej pa lahko vidimo, da se zadolžitev zmanjšuje. V prvih treh letih 

analiziranega obdobja (2008–2010) se Mercator d. d. financira v večji meri z lastniškim 

kapitalom, saj vrednost kazalnika ne preseže 1. Leta 2012 je Mercator del dejavnosti prenesel 

k M-Tehniki d. d., zato na podlagi tega izračuna kazalnikov za leti 2012 in 2013 nista 

primerljiva s prejšnjimi leti. Vendar kljub temu presegata vrednost 1, torej se podjetje financira 

z zunanjimi sredstvi. Najnižje vrednosti v obdobju ima Zavarovalnica Triglav saj ne preseže 

0,08, najvišje pa Intereuropa, saj vrednost ne pade pod 1, v letih 2010 in 2011 celo preseže 

vrednost 2. 
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Slika 6: Potek finančnega vzvoda v analiziranem obdobju (Gorenje, Intereuropa, Krka, 

Luka Koper) 

 

Slika 7: Potek finančnega vzvoda v analiziranem obdobju (Mercator, Petrol, Telekom 

Slovenije, Zavarovalnica Triglav) 

5.3 Stroški dolžniškega financiranja izbranih podjetij 

Stopnja zadolženosti  

Če je podjetje sposobno poravnati obveznosti iz financiranja, nam pove stopnja dolžniškosti 

financiranja oz. stopnja zadolženosti. Ta se izračuna kot delež dolgov v obveznostih do virov 

sredstev (Juričič 2006): 
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𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑜𝑙ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

 

Kazalnik nam prav tako pove, kolikšen delež sredstev podjetja je financiran z dolžniškim 

kapitalom (Juričič 2006). 

 

V našem primeru smo do izračuna prišli tako, da smo dolgove (finančne obveznosti) delili s 

celotnimi sredstvi tekočega leta. 

Preglednica 2: Stopnja zadolženosti v izbranih podjetjih v obdobju 2008–2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gorenje d.d. 0,41 0,36 0,37 0,41 0,40 0,37 

Intereuropa 

d.d. 

0,49 0,48 0,59 0,60 0,45 0,43 

Krka d.d. 0,14 0,12 0,09 0,06 0,05 0,04 

Luka Koper 

d.d. 

0,39 0,47 0,48 0,46 0,43 0,38 

Mercator d.d. 0,37 0,37 0,38 0,43 0,43 0,43 

Petrol d.d. 0,35 0,39 0,35 0,40 0,39 0,37 

Telekom 

Slovenije d.d. 

0,26 0,39 0,36 0,32 0,30 0,29 

Zavarovalnica 

Triglav d.d. 

0,09 0,001 0,000 0,01 0,000 0,000 

 

Najmanjšo stopnjo je dosegalo podjetje Krka, kar pomeni, da je svoja sredstva v večini 

financiralo z lastniškim kapitalom. Največjo stopnjo zadolženosti pa je skozi obdobje imela 

Intereuropa, v letu 2011 je kar 60 % svojih sredstev financirala z dolžniškim kapitalom. 
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Slika 8: Potek stopnje zadolženosti podjetij v analiziranem obdobju (Gorenje, 

Intereuropa, Krka, Luka Koper) 

 

Slika 9: Potek stopnje zadolženosti podjetij v analiziranem obdobju (Mercator, Petrol, 

Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav) 

Cena dolga 

Dolgovi (dolžniški kapital) so lahko sestavljeni iz različnih virov financiranja, ki imajo glede 

na ročnost in vrsto vira tudi različno ceno. Cena dolga je lahko različno visoka, odvisna pa je 

predvsem od možnosti priskrbe, cene dolžniškega kapitala in finančnega vzvoda. Je pa izračun 

stroška dolga včasih lahko enostaven, včasih pa zelo zahteven. Zahteven je takrat, ko je treba v 

ceno vrste dolžniškega kapitala vračunati valutno, likvidnostno in tudi deželno tveganje, skupaj 

z inflacijo. Cena dolga pa niso samo stroški, ampak tudi izdatki denarja, kar vpliva na velikost 

denarnega toka podjetja (Rebernik in Repovž 2000, 93–95). Brigham in Daves (2002, 294) sta 
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strošek dolga opredelila kot stopnjo donosa, ki jo zahtevajo upniki. Prav tako pa ga lahko 

definiramo kot tisti kapital, ki je v podjetju in za katerega obstaja pogodbeno razmerje za 

njegovo vračilo. 

 

Pri izračunu cene dolga smo v našem primeru upoštevali finančne odhodke in finančne 

obveznosti podjetja. Do izračunov smo prišli tako, da smo finančne odhodke delili s povprečno 

vrednostjo finančnih obveznosti. Te smo dobili tako, da smo obveznosti tekočega leta sešteli z 

obveznostmi preteklega leta ter vsoto delili z dva. 

 

Ugotovili smo, da je metoda ugotavljanja cene dolga, ki smo jo uporabili, zelo nezanesljiva, saj 

je odklon rezultatov zelo velik ter nekateri rezultati nesmiselni. To je lahko predvsem posledica 

nihanja višine dolga med letom in upoštevanja podatkov na le dva presečna datuma ter 

računovodskega evidentiranja. Dolenc in Stubelj (2011, 106) pravita, da moramo pri oceni 

stroškov dolga (za namen ocene stroškov kapitala) upoštevati strošek oz. ceno, po kateri se 

lahko podjetje danes zadolži. Če se podjetje dolžniško financira na podlagi izdanih obveznic, 

ki kotirajo na organiziranem trgu kapitala in so likvidne, potem je strošek dolga enostavno 

določljiv in je donosnost do dospetja obveznice. V primeru, da ima podjetje že izdane 

obveznice, potem lahko s pomočjo podatkov o teh obveznicah ugotovi ceno, po kateri se lahko 

zadolži. Finančni direktor podjetja lahko na podlagi podatkov o nominalni vrednosti obveznic, 

kuponski obrestni meri, času do dospetja in trenutni ceni izračuna zahtevano donosnost. 

Zahtevana donosnost obveznic kot sama pa ne predstavlja celotnega stroška dolga podjetja. Tu 

je potrebno upoštevati še stroške izdaje nove serije obveznic, katere podjetje odšteje od 

izkupička od prodaje novih obveznic, s tem so posledično stroški dolžniškega kapitala ustrezno 

višji (Berk et al. 2006, 83–84). 
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Preglednica 3: Cena dolga sedmih6 slovenskih podjetij v obdobju med letoma 2008–

2013, izračunana kot razmerje med finančnimi odhodki in povprečjem finančnih 

obveznosti (v %). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Povprečje 

obdobja 

Gorenje d.d. 10,2 8,1 9,1 6,9 12,2 11,7 9,7 

Intereuropa d.d. 8,1 37,5 29,5 11,3 8,7 4,8 16,6 

Krka d.d. 14,3 6,3 5,0 11,3 9,7 40,0 14,4 

Luka Koper d.d. 12,3 27,0 8,0 10,1 4,6 5,2 11,2 

Mercator d.d. 7,8 6,1 6,4 6,3 14,0 12,6 8,9 

Petrol d.d. 70,2 26,9 19,6 28,5 15,3 14,7 29,2 

Telekom 

Slovenije d.d. 

4,4 6,0 50,3 12,2 7,2 6,6 14,5 

 

Tabela prikazuje ceno dolga za posamezna podjetja v obdobju 2008–2013. Iz tabele lahko 

razberemo, da cena dolga podjetij iz leta v leto niha, razen v primeru Intereurope. Tu začne v 

letu 2009 padati (do konca obdobja za dobrih 32 odstotnih točk). 

 

 

Slika 10: Gibanje cene dolga podjetij v analiziranem obdobju (Gorenje, Intereuropa, 

Krka, Luka Koper) 

                                                 
6 Za analizo smo vzeli sedem podjetij, izpustili smo Zavarovalnico Triglav, d. d., saj rezultati bistveno 

izstopajo. 
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Slika 11: Gibanje cene dolga podjetij v analiziranem obdobju (Mercator, Petrol, 

Telekom Slovenije) 

5.4 Kazalniki donosnosti izbranih podjetij 

Donosnost kapitala 

Donosnost kapitala ali ROE (ang. Return on Equity) velja za dobrega pokazatelja uspešnosti 

poslovanja podjetja, saj nam pokaže, koliko odstotno dobičkonosnost ustvari podjetje glede na 

vire, zagotovljene s strani lastnikov (Stupica 2005, 274). Večji kot je odstotek, boljše podjetje 

posluje in izkorišča lastniški kapital. Kadar je vrednost kazalnika negativna, to pomeni, da smo 

z enoto vloženega kapitala ustvarili izgubo (Antera b.l.). Donosnost kapitala je enaka razmerju 

čistega dobička podjetja in lastniškega kapitala (Stupica 2005, 274): 

 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 (č𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑎)

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Vrednosti ROE za izbrana podjetja smo dobili tako, da smo vzeli vrednost lastniškega kapitala 

(E) tekočega leta in preteklega leta ter njuno vsoto delili z dva. Dobili smo povprečje lastniškega 

kapitala dveh let. Čisti dobiček tekočega leta smo nato delili s povprečnim stanjem lastniškega 

kapitala, pomnožili s 100 ter dobili vrednost ROE v odstotkih. 
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Preglednica 4: Donosnost kapitala (ROE) za izbrana slovenska podjetja, izražena v %, v 

obdobju 2008–2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Povprečje 

obdobja 

Gorenje d.d. 4,1 -1,9 0,9 2,2 -4,3 0,8 0,3 

Intereuropa 

d.d. 

2,1 -49,3 -41,2 -4,3 -7,1 0,9 -16,5 

Luka Koper 

d.d. 

4,5 -22,0 -1,0 -0,8 3,2 -1,9 -3,0 

Krka d.d. 21,9 19,7 16,7 13,7 13,0 12,8 16,3 

Mercator d.d. 4,4 2,5 4,6 4,1 11,0 5,9 5,4 

Petrol d.d. -16,4 2,7 9,3 2,9 8,7 6,9 2,4 

Telekom 

Slovenije d.d. 

11,4 7,5 -28,3 2,6 6,4 6,4 1,0 

Zavarovalnica 

Triglav d.d. 

2,7 -0,3 6,7 9,5 10,7 9,6 6,5 

 

Največjo donosnost kapitala ima v povprečju analiziranega obdobja farmacevtsko podjetje 

Krka d.d., in sicer 16,3 %. Najvišjo donosnost ima v začetku opazovanega obdobja (21,9 %), 

nato pa se vsako nadaljnje leto znižuje. Na koncu analiziranega obdobja (2013) znaša donosnost 

kapitala 12,8 %, kar je 9,1 odstotnih točk manj kot v letu 2008. Krki sledi Mercator d.d., vendar 

z bistveno manjšo vrednostjo kapitalske donosnosti, ta se giblje med 2,5 in 4,6 %, in sicer v 

obdobju 2008–2011. Najvišjo vrednost doseže v letu 2012, in sicer 11 %, vendar moramo 

opozoriti, da  je takrat podjetje del dejavnosti preneslo na M-Tehniko. Zato na podlagi tega 

podatki niso primerljivi s prejšnjimi leti. V letu 2013 pa je vrednost zopet upadla za dobrih 5 

odstotnih točk. 

 

V povprečju ima logistično podjetje Intereuropa najnižjo donosnost kapitala, -16,5 %. To 

pomeni, da so v analiziranem obdobju v povprečju z enoto vloženega kapitala ustvarjali izgubo. 

Prav tako je v povprečju obdobja izgubo ustvarjala Luka Koper, a bistveno manjšo (-3 %). 

Petrol je v prvem letu analiziranega obdobja na 100 evrov vloženega kapitala ustvaril 16,4 evra 

izgube. Od leta 2009 dalje pa so ustvarjali čisti dobiček, ki je med leti nihal (od 2,7 % do največ 

9,3 % od kapitala). Prav tako se je v opazovanem obdobju spreminjala donosnost kapitala pri 

podjetju Gorenje, od -4,3 % do 4,1 %. Razlika med najnižjo in najvišjo donosnostjo je 10 

odstotnih točk. Podjetji Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav sta v analiziranem obdobju 

ustvarjali dobiček, a v nobenem primeru ni presegel 12 % kapitala. Negativno donosnost sta 

podjetji imeli v letih 2009 (Triglav, -0,3 %) in 2010 (Telekom Slovenije, -28,3 %). 
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Slika 12: Gibanje donosnosti kapitala izbranih podjetij v analiziranem obdobju 

(Gorenje, Intereuropa, Krka, Luka Koper) 

 

Slika 13: Gibanje donosnosti kapitala izbranih podjetij v analiziranem obdobju 

(Mercator, Petrol, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav) 

Donosnost sredstev 

Donosnost sredstev (ang. Return on Assets) nam poda informacijo, koliko čistega dobička je 

podjetje ustvarilo na enoto sredstev (obveznosti do virov sredstev). Vrednost kazalnika se 

povečuje, če se poveča čisti dobiček ob enaki višini sredstev oz. če se zmanjšujejo sredstva ob 

nespremenjenem dobičku (Nekrep 2013, 110). 

 

ROA izračunamo kot (Nekrep 2013, 110): 
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𝑅𝑂𝐴 =
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 (č𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏𝑎)

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Nekrep (2013, 110) navaja, da se v imenovalcu obravnavajo povprečno vložena sredstva, v 

števcu pa je mogoče uporabiti več oblik dobička (čisti dobiček, dobiček z danimi obrestmi v 

obračunskem obdobju), zaradi česar obstaja več različic kazalnika donosnosti sredstev. 

Kazalnik nam pokaže, koliko čistega dobička (čiste izgube) je podjetje imelo na vsakih 100 

enot obstoječih sredstev. Iz tega sklepamo, da večja kot je vrednost kazalnika, uspešneje 

podjetje posluje (Antera b.l.). 

 

Kazalnik donosnosti sredstev smo izračunali tako, da smo čisti dobiček oz. izgubo delili s 

povprečno vrednostjo sredstev (vsota sredstev tekočega in preteklega leta deljena z dve). 

Preglednica 5: Donosnost sredstev (ROA) izbranih slovenskih podjetij, izražena v %, v 

obdobju 2008–2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Povprečje 

obdobja 

Gorenje d.d. 1,5 -0,7 0,4 0,8 -1,6 0,3 0,1 

Intereuropa 

d.d. 

1,0 -18,5 -12,8 -1,2 -2,4 0,4 -5,6 

Krka d.d. 14,1 13,4 12,0 10,3 10,2 10,1 11,7 

Luka Koper 

d.d. 

2,8 -11,0 -0,5 -0,4 1,6 -1,0 -1,4 

Mercator d.d. 1,7 1,0 1,8 1,6 4,0 2,0 2,0 

Petrol d.d -6,1 0,9 3,2 0,9 2,6 2,1 0,6 

Telekom 

Slovenije d.d. 

7,4 4,3 -14,8 1,4 3,4 3,6 0,9 

Zavarovalnica 

Triglav d.d. 

0,6 -0,1 1,3 1,7 1,9 1,8 1,2 

 

Tako kot pri kapitalu tudi pri donosnosti sredstev v povprečju vodi Krka z 11,7 odstotno 

vrednostjo. Vrednosti ROA pri Krki od 2008 do 2013 padajo, a ne pod 10 %. Farmacevtskemu 

podjetju sledi trgovsko podjetje Mercator, vendar z bistveno manjšo vrednostjo donosa (2 % v 

povprečju). Vrednost je v letih 2008–2011 pozitivna, vendar zelo nizka (1 %–1,8 %). V letu 

2012 je Mercator del dejavnosti prenesel na M-Tehniko, s tem se je donosnost posledično 

zvišala na 4 %, a v letu 2013 zopet padla za 2 odstotni točki. 

 

V povprečju imata negativno vrednost samo logistični podjetji (Intereuropa, Luka Koper), kar 

pomeni, da v povprečju na 100 evrov sredstev ustvarita 5,6 evrov izgube (Intereuropa) in 1,4 
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evrov izgube (Luka Koper). Nobeno od naslednjih podjetij v povprečju ne preseže vrednosti 

1,2 % donosa sredstev. Največje nihanje ima Telekom Slovenije, kjer vrednost pade iz 7,4 % v 

letu 2008 na negativnih 14,8 % v 2010 ter leto kasneje zopet doseže pozitivno vrednost. Petrol 

je leta 2008 na 100 evrov sredstev ustvaril 6,1 evra izgube, nato pa do konca obdobja posloval 

pozitivno. Pri Gorenju vrednost v obdobju pada in narašča, v povprečju pa doseže komaj 0,1 

evra na 100 evrov sredstev. Triglav d.d. je samo v letu 2009 posloval z izgubo, posledično je 

tudi donosnost znašala -0,1 %. Ostala leta je bila donosnost pozitivna, vendar zelo nizka. 

 

 

Slika 14: Gibanje donosnosti sredstev izbranih podjetij v analiziranem obdobju 

(Gorenje, Intereuropa, Krka, Luka Koper) 

 

Slika 15: Gibanje donosnosti sredstev izbranih podjetij v analiziranem obdobju 

(Mercator, Petrol, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav) 
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6 SKLEP 

V  današnjem poslovnem svetu morajo vsa podjetja sprejemati finančne odločitve. Pomemben 

dejavnik uspešnosti podjetja je struktura kapitala. Kako in v kolikšni meri se bo podjetje 

financiralo, pa je odvisno od virov, ki jih ima na razpolago, kar je odvisno od uspešnosti 

podjetja ter lastnosti finančnega trga, na katerem podjetje deluje. V podjetju ima finančni 

manager nalogo, da izbere in priskrbi tiste vire financiranja, s katerimi bo podjetje dosegalo 

zastavljen cilj poslovanja. V nalogi smo financiranje podjetij podrobno razčlenili, in sicer na 

notranje in zunanje financiranje, lastniško in dolžniško financiranje ter na lastne in tuje vire 

financiranja. Razmerje med lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja (kapitalom) opredeljuje 

strukturo kapitala.  

 

V teoretičnem delu naloge smo ugotovili, da obstaja veliko teoretičnih razlag, kako lahko s 

spreminjanjem virov financiranja vplivamo na samo strukturo kapitala v podjetju in kakšni so 

potencialni vplivi na uspešnost poslovanja in tveganja. V poglavju o strukturi kapitala smo 

najprej omenili tradicionalno razlago, ki predstavlja začetke razvoja teorije strukture kapitala. 

To razlago sta leta 1958 v svojem članku ovrgla Modigliani in Miller. Njuna ˝novejša˝ razlaga 

pravi, da razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom nima vpliva na tržno vrednost 

podjetja, ob predpostavki popolnega trga kapitala, na katerem se vsi udeleženci vedejo 

racionalno in imajo enak dostop do informacij. Z opuščanjem in dodajanjem različnih 

predpostavk pa so številni strokovnjaki s tega področja razvili nekaj teorij strukture kapitala. V 

nalogi smo predstavili teorijo glavnega toka in teorijo vrstnega reda. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili in opisali izbrana podjetja, nato je sledila 

analiza strukture kapitala izbranih podjetij v obdobju 2008–2013, predstavljena tabelarično in 

grafično. S pomočjo bilanc stanja za posamezna podjetja smo prišli do sledečih ugotovitev. Če 

vrednost kazalnika finančnega vzvoda znaša 1, potem ima podjetje toliko kapitala kot dolgov. 

V našem primeru je to imelo podjetje Luka Koper d. d., in sicer v letu 2010. Zavarovalnica 

Triglav d. d., Telekom Slovenije d. d. in Krka d. d. se skozi celotno analizirano obdobje v 

večjem delu financirajo z lastnim kapitalom, saj vrednost njihovih kazalnikov ne preseže 1. 

Ostala obravnavana podjetja pa za svoje financiranje v večini uporabljajo tudi dolžniški kapital. 

To se vidi najbolj pri logističnem podjetju Intereuropa d. d., ko kazalnik v dveh letih preseže 

vrednost 2. 

 

Finančnemu vzvodu je sledila analiza stopnje zadolženosti in analiza cene dolga. Kazalnik 

stopnje zadolženosti nam pove, kolikšen delež sredstev podjetja je financiran z dolžniškim 

kapitalom. Najmanj zadolženi sta bili Krka d. d. in Zavarovalnica Triglav d. d., saj vrednost ni 

presegla 15 %. Pri analizi cene dolga smo ugotovili, da je uporabljena metoda ugotavljanja cene 

dolga zelo nezanesljiva, saj je odklon rezultatov zelo velik. To je predvsem posledica nihanja 

višine dolga med letom in upoštevanja podatkov na le dva presečna datuma ter računovodskega 

evidentiranja. 
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Nazadnje pa smo analizirali še donosnost lastniškega kapitala in donosnost sredstev izbranih 

podjetij v obdobju 2008–2013. Donosnost lastniškega kapitala velja za dobrega pokazatelja 

uspešnosti poslovanja podjetja, saj nam pove, koliko odstotno dobičkonosnost ustvari podjetje 

glede na vire, ki so zagotovljeni s strani lastnikov. Če pogledamo povprečje obdobja, ima 

najvišjo donosnost Krka d. d., najnižjo pa Intereuropa d. d., saj so z enoto vloženega kapitala 

ustvarjali izgubo. Prav tako je izgubo ustvarjala Luka Koper d. d., a bistveno manjšo. Donosnost 

sredstev nam pove, koliko čistega dobička podjetje ustvari na enoto sredstev. V tem primeru v 

povprečju zopet vodi Krka d. d., ki se je skozi celotno analizirano obdobje izkazala za 

najuspešnejšo pri poslovanju, med obravnavanimi podjetji. Sledita ji Zavarovalnica Triglav d. 

d. in Mercator d. d., vendar moramo pri slednjem upoštevati, da je del svoje dejavnosti v letu 

2012 prenesel na M-Tehniko. 

 

Na osnovi narejene analize ugotavljamo, da so izbrana slovenska podjetja v obdobju 2008– 

2013 poslovala v povprečju pozitivno. Večina podjetij je v opazovanem obdobju kljub 

zaostrenim gospodarskim razmeram (gospodarska kriza) dosegala dobiček.  
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Priloga 1 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO 

GORENJE, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 676.375 873.840 775.820 851.648 881.299 847.894 886.894 

Dolgovi 173.847 358.443 280.982 314.116 359.330 335.676 327.877 

Finančni 

odhodki 

-16.554 -27.183 -25.760 -27.036 -23.531 -42.451 -38.657 

Kapital 274.785 312.566 304.196 332.189 335.326 319.466 347.907 

Čisti 

poslovni 

izid 

13.212 11.972 -6.084 2.925 7.288 -14.093 2.705 

 

 





Priloga 2 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO 

INTEREUROPA, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 313.071 359.850 410.132 313.950 312.409 244.758 240.974 

Dolgovi 119.838 178.099 196.581 185.323 186.685 109.473 104.599 

Finančni 

odhodki 

/ -12.075 -70.356 -56.407 -21.075 -12.933 -5.136 

Kapital 159.127 152.312 136.674 88.398 84.645 100.887 100.712 

Čisti 

poslovni 

izid 

19.383 3.265 -71.352 -46.398 -3.712 -6.619 1.000 

 

 





Priloga 3 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA KRKA, D. D., NOVO MESTO 

 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 1.057.258 1.224.392 1.312.939 1.446.311 1.463.448 1.566.285 1.701.235 

Dolgovi 148.947 169.961 153.294 123.989 86.056 72.617 72.190 

Finančni 

odhodki 

-16.265 -22.780 -10.139 -6.982 -11.822 -7.690 -28.967 

Kapital 672.010 797.203 932.010 1.058.154 1.140.485 1.232.215 1.332.246 

Čisti 

poslovni 

izid 

126.521 161.130 170.812 165.920 150.392 154.615 164.673 





Priloga 4 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO LUKA KOPER, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 434.312.786 534.709.567 521.534.016 494.944.676 468.699.491 452.530.378 430.910.140 

Dolgovi 62.780.412 209.033.364 244.657.956 236.070.039 215.460.345 193.872.630 163.889.772 

Finančni 

odhodki 

-3.430.862 -16.668.034 -62.191.536 -20.125.398 -22.811.606 -9.333.472 -9.368.991 

Kapital 325.158.610 291.777.487 238.337.787 235.376.191 229.715.798 235.290.249 242.020.716 

Čisti 

poslovni 

izid 

25.068.388 13.735.324 -59.191.003 -2.431.888 -1.849.205 7.527.590 -4.612.246 

 

 





Priloga 5 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO 

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 1.678.882 2.032.344 1.947.271 2.010.174 1.925.725 1.791.249 1.734.608 

Dolgovi 595.466 755.667 727.373 776.867 823.594 763.420 738.949 

Finančni 

odhodki 

-40.622 -52.543 -44.962 -48.236 -50.378 -111.218 -94.348 

Kapital 683.035 781.041 786.088 811.111 726.512 625.023 577.787 

Čisti 

poslovni 

izid 

35.417 32.139 19.281 36.806 31.331 74.745 35.599 





Priloga 6 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO PETROL, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 1.167.918.557 1.162.766.401 1.114.149.091 1.229.389.278 1.302.430.449 1.357.341.565 1.453.980.424 

Dolgovi 353.872.536 408.585.512 435.970.993 424.739.475 524.700.202 535.313.572 534.882.122 

Finančni 

odhodki 

-30.088.981 -267.496.887 -113.789.082 -84.360.891 -135.390.579 -81.292.431 -78.638.508 

Kapital 476.079.397 391.478.689 393.458.540 424.739.475 381.657.663 406.289.823 462.816.224 

Čisti 

poslovni 

izid 

45.822.279 -71.145.586 10.661.802 37.946.402 11.607.113 34.486.677 30.195.459 





Priloga 7 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA DRUŽBO 

TELEKOM SLOVENIJE, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 1.281.739 1.310.842 1.573.232 1.634.161 1.513.949 1.493.273 1.371.826 

Dolgovi 276.322 340.956 607.622 583.765 484.246 447.977 404.988 

Finančni 

odhodki 

8.897 13.571 28.515 299.454 64.906 33.625 27.984 

Kapital 860.248 820.154 843.915 830.183 800.637 806.196 779.859 

Čisti 

poslovni 

izid 

84.673 95.968 62.231 -237.061 21.333 51.769 51.141 





Priloga 8 

 

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZAVAROVALNICO TRIGLAV, D. D. 

v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 2.710.303.467 2.305.185.670 2.484.573.313 2.593.061.197 2.516.553.868 2.603.060.213 2.551.395.325 

Dolgovi 61.059.352 37.193.982 4.787.085 1.061.842 29.231.960 962.561 1.337.704 

Finančni 

odhodki 

/ 4.448.573 5.518.296 7.287.281 6.054.964 4.552.474 5.611.610 

Kapital 624.871.422 482.671.724 477.389.183 481.851.900 437.692.451 507.657.101 499.790.208 

Čisti 

poslovni 

izid 

/ 14.931.170 -1.810.699 32.104.423 43.782.559 50.392.174 48.290.466 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


