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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi smo analizirali uspešnost upravljanja z obratnim kapitalom na vzorcu 

trinajstih podjetij v 10-letnem obdobju (2006-2015) in povezanost tega upravljanja z 

likvidnostjo in donosnostjo. Podjetja so izbrana po kriterijih: največja podjetja po višini 

celotnih prihodkov v panogi in dostopne bilance stanja in izkazi uspeha za leta od 2006 do 

2015. Obdobje proučevanja zajema finančno in gospodarsko krizo, kar ima lahko vpliv na 

našo analizo. Podatke smo pridobili iz letnih poročil, ki so javno objavljena na spletnih 

straneh ali na spletnem portalu Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 

storitve (AJPES). V magistrski nalogi smo prikazali gibanje obratnega kapitala ter izračunali 

koeficiente obračanja. Učinkovito upravljanje obratnega kapitala pomeni optimizacijo obsega 

denarja, terjatev do kupcev, zalog in optimizacijo financiranja krakoročnih sredstev, to pa 

vpliva na likvidnost in dobičkonosnost podjetja. V raziskavi smo kot mero učinkovitosti 

upravljanja z obratnim kapitalom uporabili kazalnik kapitalske intenzivnosti obratnega 

kapitala. S tem kazalnikom smo primerjali kratkoročni koeficient likvidnosti in pospešeni 

koeficient likvidnosti. Rezultat korelacijske matrike je pokazal, da sta oba kazalnika 

likvidnosti pozitivno povezana s kazalnikom kapitalske intenzivnosti obratnega kapitala.  

Ključne besede: obratni kapital, zaloge, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, 

likvidnost, donosnost, ROA, ROE 

SUMMARY 

This Masters Thesis analyses the performance of working capital management on a sample of 

thirteen companies in 10-year period (2006-2015) and the affect of working capital 

management to liquidity and profitability. Companies are selected according to criteria: the 

largest companies in terms of total revenues in the scope of activity and available balance 

sheets for years 2006 to 2015. The study period covers the period of the financial and 

economic crisis, which may have an impact on our analysis. Data were obtained from annual 

reports that are published publicly on their websites or on AJPES website. In this Masters 

Thesis we showed the movement of working capital and calculated liquidity ratios. Effective 

working capital management means optimizing the volume of money, receivables, inventories 

and optimizing funding of short-term assets, which affects on liquidity and profitability of the 

company. In this study we used indicator of working capital intensity as a measure of 

efficiency of working capital management, which we compared with liquidity ratios. The 

result of correlation matrix showed that both liquidity ratios were positively related to the 

indicator of working capital intensity. 

Key words: working capital, inventory, receivables, liabilities, liquidity, profitability, ROA, 

ROE 

UDK: 657.37:658.141(043.2)
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1 UVOD 

Gradbeništvo in z njim povezane dejavnosti so pomembne, ker bistveno vplivajo na 

gospodarsko rast. Za delovanje celotnega gospodarstva in s tem povezanega položaja na trgu 

ima področje dejavnosti gradbeništva strateški pomen (Tavčar 2015, 1). V času gospodarske 

rasti beleži rast tudi gradbeništvo. Prvi pokazatelj gospodarske krize je prav upad gradbenih 

del. Podjetja, ki so predmet analize v tej magistrski nalogi, se v proces gradnje vključujejo v 

zaključni fazi (proizvodnja izdelkov za gradbeništvo), vendar je iz podatkov razvidno, da jih 

je gospodarska kriza enako prizadela kot ostala podjetja, ki so del te gospodarske dejavnosti. 

Poslovni cikel je torej tisti, ki predstavlja gibanje gospodarske aktivnosti. Najpogosteje 

uporabljena je klasična definicija poslovnega cikla ki pravi, da so poslovni cikli vrsta nihanj 

agregatne ekonomske aktivnosti v gospodarstvu, ki temelji na tržnih principih (utemeljitelja 

Mitchell in Burns, 1946). Sestavljajo ga štiri faze: recesija (angl: recession), okrevanje (angl: 

recovery), ekspanzija (angl: boom) in kontrakcija (angl: slowdown). Časovna dimenzija 

poslovnega cikla se razteza od enega leta do deset, lahko celo dvanajst let (Strašek 2007, 

141). 

        

A-točka preloma med recesijo in okrevanjem 

B-točka preloma med ekspanzijo in kontrakcijo 

 

Slika 1: Faze poslovnega cikla 

 

Vir: Strašek 2007, 143. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Izraz obratni kapital se nanaša na kratkoročna sredstva podjetja. Če od kratkoročnih sredstev 

na levi strani bilance stanja podjetja odštejemo kratkoročne obveznosti, prikazane na desni 

strani bilance stanja, dobimo razliko, ki se imenuje neto obratni kapital podjetja (Brigham idr. 
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2007, 797). 

Obseg obratnega kapitala je odvisen od vrste dejavnosti podjetja ter politik oz. poslovnih 

odločitev glede posameznih kratkoročnih naložb (Dolenc in Stubelj, 2011). Ena najtežjih 

nalog v podjetju je (poleg stalne prodaje in iskanja novih trgov) prav doseganje in prilagajanje 

višine optimalnega obratnega kapitala. Management obratnega kapitala je upravljanje (znotraj 

podjetja) z denarjem, zalogami, terjatvami do kupcev in kratkoročnimi finančnimi naložbami, 

katerega cilj je doseči (se približati) optimalnemu nivoju obratnega kapitala. Pomemben 

element upravljanja z obratnim kapitalom je torej vzdrževanje pravega nivoja zalog, terjatev 

do kupcev, denarja na računu…, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje in dobro ime podjetja 

na trgu (plačilno sposobnost), vendar ob hkratnem zagotavljanju minimalnih stroškov. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je proučiti, kako optimizirati obratni kapital z namenom 

zagotavljanja likvidnosti in donosnosti na primeru vzorca podjetij v panogi s pomočjo 

primerjalne analize konkurentov. Preverili bomo, ali so podjetja iz izbranega vzorca podjetij v 

zadnjem 10-letnem obdobju (2006-2015) uspešno optimizirala obratni kapital. 

Cilji magistrske naloge so: 

 sistematično pregledati tujo in domačo strokovno literaturo s področja upravljanja z 

obratnim kapitalom in analiziranja uspešnosti poslovanja,  

 opredeliti pojem obratnega kapitala 

 predstaviti teoretično podlago upravljanja obratnega kapitala in njegovih sestavin, 

 ugotoviti vpliv dejavnikov, ki vplivajo na strukturo obratnega kapitala vzorca podjetij v 

panogi, 

 proučiti upravljanje obratnega kapitala v obdobju od leta 2006 do 2015 s pomočjo analize 

letnih poročil vzorca podjetij v panogi in izvesti primerjalno analizo, 

 s pomočjo rezultatov analize oceniti gibanje in povezanost obratnega kapitala s 

kratkoročno plačilno sposobnostjo podjetja in donosnostjo, 

 ugotoviti, ali med posameznimi kazalniki (kratkoročni koeficient likvidnosti, pospešeni 

koeficient likvidnosti, ROA, ROE) v izbranem vzorcu podjetij obstaja močna povezanost, 

 prikazati ugotovitve ter predloge za izboljšanje uspešnosti poslovanja. 

1.3 Hipoteze 

V empiričnem delu raziskave smo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetij je negativno povezan s 

kazalniki kratkoročne plačilne sposobnosti podjetij 
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Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetjij smo opredelili kot mero 

učinkovitosti upravljanja z obratnim kapitalom. Nižji delež pomeni večjo učinkovitost, ker z 

manj obratnega kapitala ustvarimo več prihodkov. Pričakovali smo, da bolj učinkovito 

upravljanje z obratnim kapitalom vodi k večji likvidnosti (Bergant 1999). Kot kazalnika 

kratkoročne plačilne sposobnosti smo uporabili kratkoročni in pospešeni koeficient 

likvidnosti. Z namenom ugotavljanja povezanosti med spremenljivkama smo uporabili 

Pearsonov koeficient 

H2: Delež kratkoročnih terjatev do kupcev v sredstvih podjetij je pozitivno povezan s 

količnikom prihodkov iz poslovanja in sredstev podjetij  

Pri ustvarjanju prihodkov s sredstvi, ki jih uporabljajo, lahko podjetja dosežejo večjo 

učinkovitost tako, da kupcem nudijo boljše plačilne pogoje, kar povečuje razmerje med 

terjatvami in sredstvi oziroma delež terjatev v vseh sredstvih. Donosnost podjetij je deloma 

odvisna od tega, kako upravljajo terjatve. Učinkovita kreditna politika je potrebna za 

preživetje podjetij zaradi njenih učinkov na višino naložb v sredstva in njenem vplivu na 

vrednost in dobičkonosnost. Sproščena kreditna politika lahko privabi kupce, kar povzroči 

večjo prodajo in s tem povečanje donosnosti (Dolenc in Stubelj 2011, 191). Daljši plačilni 

roki za stranke pa imajo tudi slabosti. To pomeni povečano tveganje za neizterljivost terjatev, 

povečane potrebe po financiranju, kar vodi do višjih stroškov in negativno vpliva na 

donosnost. Z namenom ugotavljanja povezanosti med spremenljivkama smo uporabili 

Pearsonov koeficient. 

H3: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetij je negativno povezan s čisto 

donosnostjo sredstev (ROA) in čisto donosnostjo lastniškega kapitala (ROE) 

Pričakovali smo, da so podjetja, ki bolj učinkovito upravljajo z obratnim kapitalom tudi bolj 

donosna. Pretekle študije so pokazale, da ima obratni kapital pomemben vpliv na 

dobičkonostnost podjetja. Raheman in Nasr (2007, 279-300) sta merila obratni kapital s 

ciklom pretoka denarja, kar pa sestoji iz časa posedovanja zalog, terjatve dolžnikov in 

plačilnih rokov upnikov. Z namenom ugotavljanja povezanosti med spremenljivkama smo 

uporabili Pearsonov koeficient. 

1.4 Metode dela za doseganje ciljev 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu naloge bomo 

predstavili obravnavano tematiko s proučitvijo in povzemanjem iz relevantnih strokovnih 

člankov, znanstvenih člankov, podatkovnih baz na internetu ter iz strokovne literature. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo na podlagi pregleda  tuje in domače strokovne 

literature s področja opredelitve in obvladovanja obratnega kapitala opisovali dejstva. Povzeli 

smo spoznanja, stališča in sklepe domačih in tujih avtorjev. 
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V empiričnem delu naloge smo hipoteze H1, H2 in H3 preverjali z metodami statistične 

analize podatkov v programu SPSS. Povezanosti smo preverjali s Pearsonovim koeficientom 

korelacije. Na osnovi temeljnih računovodskih izkazov smo s pomočjo analize s kazalniki 

izvedli analizo upravljanja obratnega kapitala v primerjavi z likvidnostjo in donosnostjo 

podjetij. 

Analizo in preizkus domnev smo izvedli na vzorcu podjetij sorodne dejavnosti: 

REMOPLAST d.o.o., HANCMAN d.o.o., TERMOGLAS d.o.o., SATLER OKNA IN 

VRATA d.o.o., MIK Celje d.o.o., ROTO- PAVLINJEK d.o.o., KGZ M Sora d.d., ARCONT 

d.d., FRAGMAT TIM d.d., P.S.T. d.o.o., SLATIN d.o.o., ROLETE KOSEC d.o.o. in MBM 

PLAST d.o.o. V analizi smo uporabili podatke za obdobje od leta 2006 do leta 2015. 

Podatke o kazalcih in kazalnikih poslovanja za proučevana podjetja smo pridobili iz letnih 

poročil in s spletnih strani AJPESa oziroma GVINa. 

Na osnovi izsledkov analize smo predstavili svoje ugotovitve in predloge za prihodnje 

poslovanje izbranih podjetij. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavke raziskave so: 

Za analizo poslovanja smo uporabili le javno objavljene podatke oziroma računovodske 

izkaze podjetij. Zaključki temeljijo na tem, da so podatki v računovodskih izkazih pošteni in 

resnični.  

Omejitve raziskave so: 

Analiza je omejena na 10 letno obdobje od vključno leta 2006 do vključno 2015. Izbrana 

podjetja so izbrana po kriterijih: prvih trinajst največjih podjetij po višini celotnih prihodkov v 

panogi in dostopne bilance stanja in izkazi uspeha za leta od 2006 do 2015 (neprekinjena 

časovna vrsta).  

Posploševanje ugotovitev je omejeno na podjetja iz panoge. 

Osredotočili smo se na analiziranje uspešnosti poslovanja le na podlagi izbranih kazalnikov 

poslovanja. Ugotavljali smo odstopanja, ki se pojavljajo po letih. Podjetja delujejo večinoma 

v dejavnosti 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, vendar je treba 

poudariti, da so si podjetja znotraj dejavnosti precej različna.  
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2 OBRATNI KAPITAL 

Podjetje ne more poslovati brez zadostne količine kapitala, ta količina kapitala pa mora 

zadostiti tako kratkoročnim kot tudi dolgoročnim potrebam financiranja sredstev podjetja. 

Pomemben sestavni del vseh sredstev so tudi kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti, 

zato je opravičljiva analiza upravljanja kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti.  

Pojem obratni kapital podjetja (v nadaljevanju OBK) je v Kodeksu poslovnofinančnih načel 

(točka 0.20) opredeljen kot presežek kapitala (celotnega dolgoročnega financiranja podjetja) 

nad dolgoročnimi naložbami podjetja. Odgovarja angleškemu izrazu »net working capital« in 

je preveden v slovenski literaturi na različne načine, pogosto kot čista obratna sredstva. 

Za boljše razumevanje koncepta OBK je treba najprej pojasniti in razjasniti podobne pojme v 

zvezi z OBK, da bi se izognili dvoumnemu razumevanju pri prevodu iz tuje literature.  

Najprej bomo pojasnili najbolj osnovne delitve sredstev na obratna in osnovna, stalna in 

gibljiva ter kratkoročna in dolgoročna ter obveznosti. 

Glede na hitrost preoblikovanja iz ene pojavne oblike v drugo, delijo Slovenski računovodski 

standardi (SRS 24, 2006) sredstva na osnovna in obratna. Osnovna sredstva so stvari in 

pravice, ki svojo vrednost v poslovnem procesu počasi prenašajo na poslovne učinke, 

praviloma v obdobju več kot eno leto. Obratna sredstva svojo vrednost prenašajo hitreje kot 

osnovna sredstva. Obdobje je krajše kot eno leto. 

Poleg osnovnih in obratnih sredstev so na aktivni strani bilance tudi finančne naložbe. Te so 

lahko kratkoročne in dolgoročne. V primeru, da kratkoročne naložbe dodamo obratnim 

sredstvom, dobimo gibljiva sredstva in če dolgoročne naložbe dodamo osnovnim sredstvom, 

dobimo stalna sredstva (Hočevar, Igličar in Zaman 2002, 36; SRS 24, 2006, 168).  

Pri konceptu obratnega kapitala je pomembna delitev na kratkoročna in dolgoročna, tako 

sredstev kot tudi obveznosti. Taka delitev je obvezna pri računovodskem poročanju glede na 

SRS 24 (2006). Delitev sredstev na kratkoročna in dolgoročna ter obveznosti ima osnovo v 

obratovalnem ciklu podjetja, ki v primeru kratkoročnih sredstev in obveznosti znaša manj kot 

eno leto (White idr. 2002, 126) in prav iz definicije kratkoročnih sredstev in obveznosti lahko 

razvijemo pojem OBK, ki se nanaša na denarna sredstva, zaloge in terjatve (Mikerević 2009, 

410).  

Preve in Sarria-Allende (2010, 14) predstavita OBK z vidika prave strukture ročnosti virov 

financiranja: to je tisti del dolgoročnih obveznosti do virov sredstev, ki je namenjen 

financiranju kratkoročnih sredstev. 
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Struktura obratnega kapitala 

OBK = Kapital + dolgoročne finančne in poslovne obveznosti – stalna sredstva 

OBK prikazujeta kot tisti del obveznosti, ki je krit iz dolgoročnih virov sredstev in lahko celo 

iz samega kapitala podjetja. Klasična definicija opredeljuje OBK kot kratkoročna sredstva 

zmanjšana za kratkoročne obveznosti do virov sredstev. 

Klasična definicija OBK 

OBK = kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti do virov sredstev 

Definicija OBK, kot jo navajata Preve in Sarria-Allende (2010, 16)  je enaka definiciji OBK 

iz Kodeksa finančno poslovnih načel. To je klasična definicja OBK in ustreza zasnovi te 

magistrske naloge. 

V preteklih desetletjih podjetja niso posvečala veliko pozornosti gibanju in upravljanju z 

OBK, ampak so se osredotočala na povečevanje odvisnosti od tujih virov financiranja: 

najemala so kredite, da bi dosegla cilj povečanja prodaje, obsega proizvodnje in prodor na 

tuje trge. Prav zadnja finančno gospodarska kriza in posledično pomanjkanje financiranja v 

obtoku je podjetja prisililo, da se osredotočijo na donosnost (ne samo na obseg poslovanja), 

nižanje stroškov in učinkovito poslovanje. Vsi ti ukrepi so potrebni, če podjetja želijo na trgu 

preživeti na dolgi rok. 

Obvladovanje OBK vključuje aktivnosti, ki so povezane s kratkoročnimi sredstvi in 

kratkoročnimi poslovnimi dolgovi. To so odločitve o obsegu obratnih sredstev in obveznosti 

do dobaviteljev, ki vplivajo na zadolženost podjetij. Gre za odločitve o obsegu potrebnih 

denarnih sredstev za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetij (Peterlin in Glavina 2007). 

2.1 Razvoj teorije upravljanja z obratnim kapitalom 

V članku Towards a Theory of Working Capital Management je Sagan (1955) postavil 

temelje raziskovanja obratnega kapitala. V svojem revolucionarnem delu Sagan zagovarja, da 

je upravljanje terjatev, obveznosti, zalog in gotovine ključnega pomena za vsakodnevno 

poslovanje podjetij. Po stališču, ki ga je sprejel Sagan (1955), je Walker (1964) ponudil 

inovativen pristop na tem področju raziskav z empiričnim testiranjem tveganja in donosa. 

Opazno pomanjkanje teoretične podpore na področju raziskav upravljanja z obratnim 

kapitalom, sta Van Horne (1969) in Pringle in Cohn (1974) presegla z uvedbo uporabe 

proračunskih modelov in modela določanja cen dolgoročnih naložb, ki so pripomogli pri 

sprejemanju odločitev pri upravljanju z obratnim kapitalom. Osrednja točka kvalitativnih 

raziskav na tem področju se začne z raziskavo, ki so jo opravili Gentry idr. (1979) v kateri so 

pokazali, da so najpomembnejši cilji podjetij zagotoviti denarna sredstva (gotovino), nivo 
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terjatev in zalog in kratkoročne kredite, ki so potrebni za podporo pričakovane prodaje v 

določenem obdobju načrtovanja. Po tej pionirski študiji so številni raziskovalci, kot so Belt in 

Smith (1991), Kim idr. (1992), Ricci in Morrison (1996), Maxwell idr. (1998), Khoury idr. 

(1999), Ricci in Di Vito (2000), Zhao (2011) in Singh (2013), sprejeli kvalitativni pristop za 

preučevanje upravljanja z obratnim kapitalom. Na drugi strani pa so nekateri raziskovalci 

sprejeli kvantitativni pristop pri raziskavi učinkov obratnega kapitala na donosnost in testirali 

dejavnike obratnega kapitala. Po raziskovalnem delu Smitha (1980), ki je preučeval učinke 

obratnega kapitala na donosnost podjetij in njihovo vrednost, je večina raziskovalcev svojo 

pozornost osredotočila na raziskovanje medsebojnega vpliva med upravljanjem obratnega 

kapitala in dobičkonosnostjo. Poleg tega so študije, kot so Kieschnick idr. (2006), Chiou idr. 

(2006), Nazir in Afza (2008) in Banos-Caballero idr. (2010), raziskovale dejavnike obratnega 

kapitala.  

2.2 Opredelitev in sestavine obratnega kapitala  

Podjetja potrebujejo vire financiranja za kritje OBK. Finančni viri so potrebni za nemoteno 

vsakodnevno poslovanje podjetij in jih podjetja potrebujejo za uspešno tekoče poslovanje. Za 

potrebe priprave finančno-računovodskih izkazov in v finančnih analizah se običajno 

uporablja izraz OBK kot izraz, ki se nanaša na kratkoročna sredstva in kratkoročne 

obveznosti. Lahko bi rekli, da je OBK dolgoročna naložba v podjetje, ki financira kratkoročna 

sredstva.  

V skladu s Kodeksom poslovno finančnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 1998) 

definiramo OBK kot presežek dolgoročnih virov (kapital in  ostale dolgoročne obveznosti do 

virov sredstev) nad dolgoročnimi sredstvi podjetja. Predstavlja torej presežek dolgoročnih 

obveznosti nad dolgoročnimi naložbami podjetja. 

Izraz obratni kapital se največkrat nanaša na kratkoročna sredstva in kratkoročne obveznosti, 

v raziskovalne namene pa se velikokrat uporablja termin »neto obratni kapital«. Izračuna se 

tako, da od stanja kratkoročnih sredstev izkaza stanja podjetja (bruto obratni kapital) 

odštejemo kratkoročne obveznosti. To razliko imenujemo neto obratni kapital podjetja 

(Brigham idr. 2007, 796).  
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Slika 2: Koncept obratnega in neto obratnega kapitala 

Vir: Peterlin in Glavina, 2007. 

Izračun neto OBK predstavlja neto znesek kapitala v podjetju, ki se ne uporablja za 

investiranje v dolgoročna sredstva, ampak služi za investiranje v različne postavke 

kratkoročnih sredstev, kot so denar, terjatve do kupcev in zaloge, ki so potrebne za 

vsakodnevno poslovanje podjetja (Urbas 2010).  

2.2.1 Zaloge 

Zaloge so definirane kot sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 

proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru 

rednega poslovanja (SRS 2016, 48). Opredeljene so kot kratkoročna sredstva, ki se v 

knjigovodskih razvidih oziroma bilanci stanja prepoznajo, če obstaja verjetnost, da bodo 

pritekale gospodarske koristi, povezane z zalogami, ter je možno stroškovno, nabavno 

oziroma pošteno vrednost zanesljivo izmeriti (SRS 2016, 49). 

Običajno zaloge delimo v tri večje skupine (SRS 2016, 49): 

 material in surovine; vključuje zaloge v skladišču, dodelavi in predelavi in tudi na poti od 

dobavitelja, če je kupec že prevzel tveganje in koristi dane zaloge. Do nabavne vrednosti 

500 EUR se lahko šteje med zalogami materiala tudi drobni inventar. 

 nedokončana proizvodnja in polproizvodi; vključuje zalogo nedokončane porizvodnje 

oziroma zalogo v postopku proizvajanja zajema polproizvode in nedokončano 

proizvodnjo. Obsega lahko tudi opravljene storitve, ki bodo do konca obračunskega leta 

že dokončane, vendar od naročnika še ne prevzete oziroma potrjene. 

 gotovi proizvodi; vključuje zalogo, ki je namenjena prodaji in zajema blago in 

proizvedene proizvode v skladišču oziroma na poti, dokler tveganje ne preide na kupca. 
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Zaloge predstavljajo razmeroma velik delež kratkoročnih sredstev v proizvodnji, hkrati pa 

predstavljajo »mrtev« denar, ki izgublja na svoji vrednosti. Zaloge ustvarjajo dodatne stroške 

in ne ustvarjajo dodane vrednosti na enoto vloženega kapitala, zato večina avtorjev poudarja 

pomembnost obvladovanja stroškov zalog. Tekočo proizvodnjo zagotavlja zadostna količina 

zalog, proizvodnja pa ni motena zaradi pomanjkanja zalog materiala, stabilnosti cen in 

takojšnje dostave kupcem. S povečanjem zalog lahko podjetje negativno ali pozitivno vpliva 

na poslovanje. 

Pozitivni vplivi povečanja zalog za podjetje so (Bergant 1997, 50): 

 tveganje, da podjetje izgubi možnost prodaje, 

 tveganje, da zagotovi potrebni material za proizvodnjo, ter  

 stroški nabave in količinski popusti. 

 

Negativni vplivi povečanja zalog za podjetje se kažejo kot posledica, ki: 

 je obseg vezanih sredstev v poslovanju, 

 so stroški financiranja, 

 so rezultat drugih stroškov (skladiščenje, zavarovanje …). 

Erhardt & Brigham (2003, 594) sta v teoriji razvila dva glavna cilja upravljanja z zalogami: 

 zagotoviti, da ima podjetje vedno dovolj zalog za nemoteno opravljanje svoje dejavnosti, 

 zagotoviti, da so stroški naročanja in držanja zalog na najnižji ravni. 

Pri upravljanju z zalogami nastajajo stroški. Delimo jih v dve skupini (Berk idr. 2002, 283):  

 stroški držanja zalog, ki jih delimo na stroške financiranja, stroške hranjenja in 

vzdrževanja, stroške zavarovanja ter stroške poškodb in uničenja,  

 stroški naročanja oziroma transporta in prevzemanja blaga, ki jih delimo na stroške 

naročanja znotraj organizacije, stroške naročanja zunaj organizacije ter stroške transporta 

in skladiščenja. 

Vsaka dodatna investirana denarna enota v zaloge mora temeljiti na dodatnih donosih, zato 

morajo biti investicije v zaloge ovrednotene v povezavi s prihodki in stroški. Zmanjšanje 

vrednosti zalog povečuje donose, ker lahko prosta denarna sredstva investiramo v bolj 

donosne naložbe, na drugi strani pa prodajni in proizvodni oddelki v podjetjih težijo k čim 

večjih zalogam za nemoteno opravljanje proizvodnega procesa. Želje finančnega, prodajnega 

in proizvodnega oddelka je potrebno uskladiti in jih optimizirati. V nasprotnem primeru bi 

imelo podjetje preveč denarja vezanega v zalogah, za kar je treba zagotoviti finančna sredstva 

(Berk idr. 2002, 284). 

V uspešnih podjetjih se je upravljanje zalog (angl: inventory management) razvilo v 

pomemben proces, ki pomaga pri zmanjševanju sredstev podjetij. Splošno zmanjšanje zalog 

je omogočila prav informacijska tehnologija. Z njeno pomočjo so se nato uveljavile tehnike, 
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kot sta model optimalne količine naročila (angl: Economic Order Quantity, v nadaljevanju 

EOQ), metoda ob pravem času (angl: Just In Time, v nadaljevanju JIT) in ABC sistem. 

Če lahko dane stroške naročanja in držanja zalog vrednostno ocenimo, lahko določimo 

optimalen obseg naročila ter optimalno raven zaloge s pomočjo modela EOQ. Ta model spada 

v sklop najstarejših in primerja naraščajoče stroške skladiščenja z logaritemsko upadajočimi 

stroški naročanja. Model se je izkazal praktičen v več primerih. Slabost modela se je izkazala 

v tem, da ne upošteva stroškov prenizke ravni zaloge, ki nastanejo posredno prek upada 

dobičkonosne prodaje, izgube dobrega imena, izgube tržnega deleža in težav v proizvodnem 

procesu (Berk idr. 2002, 285). Pogoj za uporabo tega modela je naročanje večjih količin 

podobnih oziroma enakih izdelkov ter enakomerna poraba. 

Model upravljanja z zalogami JIT so razvili na Japonskem in se danes uporablja po celem 

svetu. Glavni cilj modela JIT je čim bolj učinkovita proizvodnja in držanje zalog na najmanjši 

možni ravni (Mikerević 2009, 432). Model upravljanja z zalogami JIT zagotavlja, da ne 

potrebuje večjih zalog niti podjetje niti njegovi dobavitelji, po drugi strani pa od vseh 

vpletenih v procesno verigo zahteva visoko mero usklajevanja in veliko natančnost pri 

naročanju, izdelavi in dobavi materiala. V primeru dobave neprimernega materiala bi lahko že 

samo nekaj slabih delov prekinilo proizvodni proces (Brigham & Daves 2013, 883), zato je za 

doseganje uspehov po JIT modelu potrebno tesno sodelovanje proizvajalca in dobavitelja. 

Pri uporabi ABC sistema upravljanja zalog, podjetje ločuje zaloge v tri skupine: A, B in C. V 

skupino A je majhno število izdelkov, ki pa imajo visoko vrednost, na primer 70% celotne 

vrednosti zalog in so po vrednosti največje. V skupini B so izdelki v vrednosti okoli 30% vseh 

izdelkov v zalogi in predstavlja 8% vrednosti zalog. Ostanek zalog predstavlja zaloge v 

skupini C. Sistem ABC omogoča, da se vodstvo osredotoči na izdelke, ki predstavljajo 

največji delež celotne vrednosti zalog (skupina A). To so izdelki, s katerimi najbolj vplivamo 

na stroške zalog. S tem vodstvo kontrolira oziroma reši večino težav, ki nastanejo zaradi 

slabega upravljanja z zalogami (Završnik 2008, 63). 

2.2.2 Terjatve 

V sklopu upravljanja obratnega kapitala nas zanimajo terjatve do kupcev, ker so v procesu 

kroženja denarja te zelo pomembne. Terjatve do kupcev v večini primerov podjetij 

predstavljajo največjo skupino terjatev in te terjatve je možno prek kreditne politike 

prilagajati oziroma spreminjati glede na cilje podjetja. Kreditna politika je glavni instrument 

za spremljanje terjatev in njihovo zmanjšanje. 

SRS obravnavajo tako dolgoročne kot kratkoročne terjatve in jih opredelijo kot »na 

premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe 

plačilo dolga ali v primeru danih predplačil dobavo kakšnih stvari ali opravitev kakšne 
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storitve« (SRS 5 2016, 53). Kratkoročne terjatve se praviloma unovčujejo najkasneje v letu 

dni, terjatve z ročnostjo nad enim letom se pojmujejo kot dolgoročne (SRS 5 2016, 54). 

Terjatve so del gibljivih sredstev. Glede na svojo stopnjo likvidnosti so za postavko denarja in 

kratkoročnih vrednostnih papirjev, vendar so bolj likvidne kot zaloge. Tako Filip in Mlinarič 

(1999, 135) kot številni drugi avtorji terjatve razložijo kot zahtevek, ki ga podjetje pričakuje 

od različnih pravnih ter fizičnih oseb, s katerimi je v poslovnem odnosu.  

Podjetje proda blago kupcu, vendar zato ne prejme denarja takoj, ampak se ta oblika pripozna 

kot terjatev do kupca. Podjetje torej proda blago kupcu, kupec pa blago plača s časovnim 

zamikom. Kakšen bo ta časovni zamik, podjetje opredeli s kreditno politiko podjetja, lahko pa 

kupcu odobri komercialni kredit. Podjetja poslujejo v zelo konkurenčnem okolju, zato si z 

metodo prodaje na komercialni ali odložilni kredit zagotovijo povečano količino prodanega 

blaga in pričakovani donos kapitala (Filip in Mlinarič 1999, 136).  

Negativne posledice povečanja terjatev se kažejo predvsem v povečanju (Bergant 1997, 49):   

 obsega vezanih sredstev v poslovanju, 

 stroškov financiranja, 

 tveganja pri izterjatvi, 

 tveganje pri stabilnosti prodaje.  

Negativne posledice povečanja terjatev se kažejo v zmanjševanju donosa lastniškega kapitala 

in tveganja ogrožanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Šele, ko kupec plača in 

podjetje prejme denar, se terjatev zapre. 

Prav upravljanje s terjatvami se je v času gospodarske krize izkazalo za kritičen dejavnik. 

Upravljanje s terjatvami (celo bolj kot upravljanje z zalogami) pridobiva na veljavi tudi v 

malih in srednjih podjetjih, kar vpliva na stabilnejšo likvidnost v podjetju in s tem varnejše 

poslovanje podjetja na trgu. 

Pravilno oblikovana kreditna politika lahko bistveno spodbudi prodajo blaga in storitev, 

vendar naložbe v terjatve do kupcev podjetju povzročajo stroške financiranja oziroma 

oportunitetne stroške, stroške spreminjanja terjatev, stroške izterjave in stroške odpisanih 

terjatev. Vedno obstaja določena verjetnost, da kupec kupljenega blaga ali prejetih storitev ne 

bo poravnal ob zapadlosti, zato so terjatve vedno tvegane. Sproščena kreditna politika pri 

upravljanju terjatev povzroča večje stroške za podjetje, vendar so s tem pogoji prodaje za 

kupca boljši (Dolenc in Stubelj 2011, 191). 

2.2.3 Kratkoročne poslovne obveznosti 

V nadaljevanju se podobno kot pri terjatvah, osredotočamo predvsem na poslovne obveznosti 

do dobaviteljev, vse v sklopu upravljanja obratnega kapitala, kar je cilj magistrskega dela.  
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Obveznosti iz poslovanja izkazujemo na pasivni (desni) strani bilance stanja. Glede na ročnost 

so obveznosti poslovanja kratkoročni dolgovi in so najcenejši vir financiranja tekočega 

poslovanja (Mayr 2011, 210). Kljub temu, da govorimo o najcenejšem viru financiranja, 

obveznosti iz poslovanja niso finančna postavka v obratnem kapitalu (Reisman idr. 2006, 6). 

Obveznost do dobavitelja se pripozna kot dolg, ker podjetja kupujejo od ostalih podjetij na 

kredit. 

SRS obravnavajo poslovne dolgove v različnih oblikah in so lahko predstavljeni kot 

dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali storitve, obveznosti do zaposlencev, obveznosti do 

države (davki, prispevki, trošarine, ostale javne dajatve) in so v večini primero 

najpomembnejša kategorija obveznosti do kupcev (SRS 5, 2016, 71). 

Glede na ročnost SRS ločijo poslovne dolgove tako kot ostale dolgove na (SRS 5, 2016, 73): 

 dolgoročni dolg – obveznost, ki zapade v plačilo v obdobju, daljšem od enega leta, 

 kratkoročni dolg – obveznost, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni. 

V času gospodarske krize se je pojavilo zmanjšano zaupanje med poslovnimi subjekti na trgu, 

kar se je pokazalo v bolj zaostrenih plačilnih pogojih. Spreminja se namreč poslovni model v 

malih in srednjih podjetjih, kar se kaže v večji skrbi v dogovarjanju o rokih plačil in plačilnih 

pogojih. Upravljanje z dobavitelji je vedno bolj povezano z upravljanjem s terjatvami. 

Podjetja izberejo primernega dobavitelja ne več samo glede na najnižjo ceno dobave, ampak 

pri tem upoštevajo tudi najugodnejše plačilne pogoje. 

Upravljanje z dobavitelji ugodno vpliva na višino OBK in s tem na likvidnost. Možni ukrepi 

pri upravljanju z dobavitelji so (Sagner 2014, 127):   

 določanje plačilnega roka naj bi bilo usklajeno z običajnim rokom v dejavnosti oziroma na 

trgu kupca, 

 casasconto (anlg: cash discount) mora biti vključen v ponudbo in zabeležen na računu. Če 

prejmemo denar pred običjanim plačilnim rokom, to ugodno vpliva na denarna sredstva, 

 zavarovanje plačil s plačilnimi ali bančnimi finančnimi instrumenti (akredit, garancija, 

avans). 

Kljub pomembnosti funkcije upravljanja z dobavitelji, je ta še vedno običajno razdeljena med 

različne oddelke znotraj podjetja, kar predstavlja določeno prelaganje odgovornosti in s tem 

povezano tveganje. Podaljševanje rokov plačila ali celo neplačilo obveznosti, povzroči 

dodatne stroške za katere je potrebno zagotoviti dodatne vire financiranja. 

2.3 Razvoj upravljanja z obratnim kapitalom in pregled relevantnih raziskav 

V raziskavah v slovenskem prostoru izstopa Bergant, ki opredeljuje pojem OBK kot del 

dolgoročnih obveznosti do virov sredstev podjetja, ki ga kot postavke v bilanci stanja ne 
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najdemo. Vsebinsko gledano je OBK tisti del obveznosti do dolgoročnih virov sredstev, ki 

financira del kratkoročnih naložb. Računsko gledano je OBK opredeljen kot razlika med 

kratkoročnimi naložbami in kratkoročnimi obveznostmi (Bergant 2012). Bilanco stanja deli 

na kratkoročna in dolgoročna sredstva ter na kratkoročne in dolgoročne obveznosti do virov 

sredstev in s tem OBK prikaže kot presek obeh podbilanc. OBK je lahko pozitiven ali 

negativen (slika 3).  

 

 

Slika 3: Prikaz obratnega kapitala v strukturi bilance stanja 

 

Vir: Bergant, 2012, 62. 

Zgornjo sliko lahko razložimo tudi vsebinsko. Tisti del dolgoročnih obveznosti do virov 

sredstev, ki financira kratkoročna sredstva, je OBK. Če rečemo, da ima podjetje 10 enot OBK, 

to pomeni, da podjetje financira 10 enot kratkoročnih sredstev z dolgoročnimi obveznostmi 

do virov sredstev. Obratno rečemo, da ima podjetje 10 enot OBK, to pomeni, da ima podjetje 

presežek 10 enot obveznosti do dolgoročnih virov nad dolgoročnimi naložbami. 

Peterlin (2016) predstavi bruto OBK kot obratna sredstva (zaloge, terjate in denar) in 

poslovne obveznosti (do dobaviteljev, do zaposlenih do države) skupaj, vendar v članku 

pojasni, da se v bruto OBK vključuje tudi kratkoročne finančne dolgove. Kratkoročni finančni 

dolgovi so na pasivni strani bilance in predstavljajo obveznosti do virov sredstev. Neto OBK 

razloži kot razliko med obratnimi sredstvi in poslovnimi obveznostmi. 

Iz tuje literature smo povzeli nekaj zanimivih raziskav in jih v nadaljevanju navajamo po 

kronološkem zaporedju. 
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Poleg razlage koncepta OBK, kot ga zagovarjata Preve in Sarria-Allende (2010) in smo ga 

predstavili na začetku drugega poglavja, je vredno izpostaviti tudi definicijo OBK avtorjev 

Bittner, Porter in Serda (2011). OBK definirajo kot denar, ki ga podjetje potrebuje za svoje 

vsakodnevno delovanje in ga enačijo s pojmom neto OBK. Kot komponente OBK navajajo 

zaloge, terjatve in obveznosti do dobaviteljev. Avtorji zagovarjajo teorijo, da OBK vključuje 

vse komponente, katerih oblika se bo spremenila v denar v roku manj kot 12 mesecev. 

Njihova definicija neto OBK je razlika med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 

obveznostmi. 

Vernimmen idr. (2014) uporabijo običajno finančno analizo podjetja, ki vključuje presojo 

profitabilnosti podjetja, kar pa zahteva dodatno financiranje potreb po OBK. OBK pojasnijo 

kot neto razliko med operativno porabo in operativnimi viri pri poslovanju. Njihova razlaga 

sestave operativnega obratnega kapitala je: 

+ Zaloge material, polproizvodi in proizvodi, blago, sredstva za prodajo 

+ Kratkoročne terjatve znesek terjatev do kupcev, znesek terjatev do dobaviteljev in 

druge kratkoročne terjatve 

 Kratkoročne poslovne 

obveznosti 

znesek obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in države, 

obveznosti do kupcev in druge kratkoročne poslovne 

obveznosti 

= Operativni OBK  

Razvili so več kazalnikov. Kazalnik, ki izstopa in smo ga zato uporabili tudi v tej magistrski 

nalogi, je kazalnik, ki odraža poslovni cikel v podjetju in povzroči nastanek potreb po OBK 

ali kapitalsko intenzivnost OBK (angl.Working capital intensity). Prikazuje obseg OBK, ki je 

potreben na 1 enoto prihodkov od prodaje (v nadaljevanju IOBK). 

 

IOBK =  

Za posamezno podjetje lahko kapitalsko intenzivnost OBK primerjamo skozi čas. Tako lahko 

ugotovimo, kako je podjetje uravnavalo višino OBK. Rast kazalnika skozi čas nam pove, da 

se vlaganja v OBK povečujejo hitreje, kot rastejo prihodki od prodaje. To je znak za 

poslovodstvo, da z obratnim kapitalom ne ravna učinkovito.  

Raziskovanje OBK je avtorja Sagnerja (2014, 1) pripeljalo do definicije OBK oz. izraza 

»working capital«, ki ga določi kot aritmetično razliko med kratkoročnimi sredstvi in 

kratkoročnimi obveznostmi. V svojem delu se osredotoči na upravljanje obsega OBK in 

pospeševanjem vezave denarja in OBK ne opredeli kot dolgoročni vir. 
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2.4 Politika obratnega kapitala 

Politika OBK se ukvarja predvsem z vprašanji glede kratkoročnih sredstev. Ukvarja se s tem, 

koliko sredstev in kakšno strukturo sestavin OBK (denarnih sredstev, kratkoročnih finančnih 

naložb, zalog, terjatev do kupcev) naj ima podjetje. Prav tako se ukvarja s tem, s koliko in s 

kakšnimi viri (kratkoročnimi in dolgoročnimi) naj financira kratkoročne naložbe (Mramor 

1999, 25). 

Obratni kapital je v podjetju namenjen normalnemu poslovanju oz. poslovnim procesom, 

njegova višina pa je odvisna od vrste dejavnosti podjetja ter politik oz. poslovnih odločitev 

glede posameznih kratkoročnih naložb (Dolenc in Stubelj, 2011). Obvladovanje OBK 

predstavlja dejavnosti, ki so povezane s kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi poslovnimi 

dolgovi. Podjetje lahko ustvarja prihranke in ustvarja večjo donosnost, če se odloči za 

ustrezno politiko OBK.  Z aktivno politiko OBK znižamo stroške poslovanja, če zmanjšamo 

potreben obseg financiranja. S tem optimiziramo obseg virov financiranja sredstev, kar 

pripomore k večji donosnosti kapitala.  

Podjetje se lahko odloča med tremi politikami OBK (Brigham in Daves 2013, 793):  

 omejevalno politiko OBK (višina OBK je kar se da omejena); 

 sproščeno politiko OBK (višina OBK ni posebej omejena), vmes pa je t.i. 

 zmerna politika OBK. 

 

 

 

Slika 4: Politike določanja obsega obratnega kapitala 

 

Vir: Brigham in Daves 2013, 793. 
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Najbolj strma premica prikazuje sproščeno politiko OBK, ki dovoljuje uporabo veliko 

obratnih sredstev. V nasprotju tej pa položna premica prikazuje omejevalno politiko, ki 

dovoljuje uporabo malo obratnih sredstev. 

Višina obratnega kapitala v podjetju ni stabilna, ampak je podvržena različnim nihanjem, ki 

so lahko sezonska, ciklična itd., pri tem ima podjetje med naložbami vedno določen obseg 

obratnega kapitala, to pa predstavlja že dolgoročno komponento obratnega kapitala (Dolenc in 

Stubelj 2011, 186). 

 

 

 

Slika 5: Gibanje obratnega kapitala v podjetju 

 

Vir: Dolenc in Stubelj 2011, 186. 

2.5 Financiranje obratnega kapitala 

Glede na odnos virov sredstev do obratnih sredstev, poznamo tri politike financiranja obratnih 

sredstev (Preve in Saria-Allende 2010, 31):  

 politika izenačevanja ročnosti (angl: maturity matching ali self-liquidating approach): 

dolgoročna komponenta obratnega kapitala (t.j. stabilni del) je financirana z dolgoročnimi 

viri, nihanja obratnega kapitala pa so financirana s kratkoročnimi viri – gre za zmerno 

tvegano politiko; 
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Slika 6: Zmerna politika upravljanja z OBK 

 

Vir: Preve in Saria-Allende 2010, 34. 

 

 agresivna politika (angl: aggresive): samo del dolgoročne komponente obratnega kapitala 

(t.j. stabilni del) je financiran z dolgoročnimi viri, preostanek obratnega kapitala pa je 

financiran s kratkoročnimi viri – gre za bolj tvegano politiko; 

 

Slika 7: Agresivna politika upravljanja z OBK 

 

Vir: Preve in Saria-Allende 2010, 31. 

 

 konzervativna politika (angl: conservative): dolgoročna finančna sredstva pokrivajo tudi 
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sezonska nihanja – gre za manj tvegano politiko. 

 

Slika 8: Konzervativna politika upravljanja z OBK 

 

Vir: Preve in Saria-Allende 2010, 321. 

2.6 Politike financiranja obratnih sredstev 

Za podjetje so potrebe po kratkoročnih poslovnih naložbah bistvenega pomena. Z njimi si 

zagotavlja nemoten poslovni proces. Višino kratkoročnih naložb podjetja ne moremo 

enoznačno določiti. Odvisna je od več dejavnikov, kot so višina nujno potrebnih zalog 

podjetja, plačilni pogoji (pričakovani roki plačil ter dobave blaga, čas izdelave izdelka, 

načrtovana prodaja, kolikšna višina terjatev do kupcev je še dopustna za podjetje). 

Za financiranje obratnih sredstev se podjetje lahko odloča med uporabo kratkoročnega ali 

dolgoročnega dolga. To tehtanje odločitve med kratkoročnim dolgom v primerjavi z 

dolgoročnim pomeni tudi odločanje med donosnostjo in tveganjem. Bolj kot se podjetje 

nagiba h kratkoročnemu dolgu (kratkoročne obveznosti pri financiranju sredstev), bolj se 

podjetje izpostavlja nelikvidnosti. 

Delež kratkoročnega financiranja je pomemben zato, ker ima kratkoročno financiranje 

določene prednosti, pa tudi slabosti (v primerjavi z dolgoročnim dolgom). Prednosti so 

predvsem hitrejše pridobivanje sredstev, večja prilagodljivost financiranja in običajno nižja 

obrestna mera. Slabost pa je predvsem njegovo kratko trajanje, kar pomeni, da je potrebno ob 

zapadlosti običajno ta posojila obnoviti ali ponovno najeti (Dolenc in Stubelj 2011). 
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Stubelj, Dolenc in Laporšek (2016, 225) v svojem delu navajajo kratkoročne vire financiranja 

obratnih sredstev. Podjetje jih lahko zagotovi iz naslednjih virov:  

 kratkoročne poslovne obveznosti, ki izhajajo iz obveznosti iz naslova neizplačanih plač, 

davkov in obveznosti do dobaviteljev; 

 kratkoročna bančna posojila (posojilo s fiksnim rokom plačila, kreditna linija in revolving 

posojilo), 

 izdaja kratkoročnih vrednostnih papirjev.  

Kratkoročno financiranje obratnih sredstev podjetja lahko povzroči nevarnost nelikvidnosti v 

primeru, da bi podjetje potrebovalo sredstva dalj časa, kot je pričakovalo, pa tudi v primeru, 

da bi podjetje naletelo na težave pri pridobivanju kratkoročnih sredstev pri bankah. Nevarnost 

nelikvidnosti lahko zmanjša s tem, da se odloči za dolgoročni kredit, pri tem pa mora računati 

na zmanjšanje donosa na vložena sredstva (Keown idr. 2001, 487). Kot prednosti 

kratkoročnega financiranja navajajo (Keown idr. 2001, 488):  

 fleksibilnost – financiranje OBK s kratkoročnimi sredstvi predstavlja za podjetje 

fleksibilen način financiranja. Podjetje s kratkoročnim dolgom laže sledi svojim potrebam 

po kratkoročnem financiranju; 

 stroški obresti/obrestna mera – obresti za dolgoročni kredit so praviloma višje kot obresti 

za kratkoročno posojilo. 

2.7 Denarni krogotok oziroma obrat denarja 

Obrat denarja (angl: Cash Conversion Cycle, v nadaljevanju CCC) ima lahko različno dolžino 

in ta je močno odvisna od panoge, v kateri se podjetje nahaja (Brigham in Houston 2007, 

496). Koliko zunanjih in notranjih virov sredstev potrebuje podjetje za normalno poslovanje, 

je odvisno prav od dolžine CCC. V CCC so skoncentrirane informacije vseh treh sestavin 

OBK: terjatev do  kupcev, zalog materiala in obveznosti do dobaviteljev. Krogotok se prične, 

ko podjetje plača naročen material za izdelavo izdelkov. V terjatveh do kupcev je vezan denar 

za obdobje, dokler niso te terjatve unovčene, enako kot za čas nabave zalog do prodaje 

izdelkov. Podjetje lahko pridobi veliko virov sredstev prek financiranja s strani dobaviteljev 

kot kredit za čas do poravnave obveznosti do dobaviteljev. Daljši je obrat denarja, več 

sredstev podjetje potrebuje, kaže na bodoče pomanjkanje denarnih sredstev ter s tem 

povezane večje stroške financiranja. Na drugi strani pa skrajšanje obrata denarja pomeni, da 

podjetje učinkovito ravna z denarni sredstvi in da so učinkoviti tudi poslovni procesi.  



 

 

20 

 

 

 Slika 9: Model procesa kroženja denarja 

 

Vir: Brigham in Houston 2007, 496. 

Z optimizacijo poslovnih procesov v podjetju se sprostijo prosta denarna sredstva. Ta denar 

lahko podjetja usmerijo v bolj donosne investicije in zmanjševanje zadolženosti. Glavni cilj 

podjetij je povečevanje vrednosti za lastnike podjetja, zato se poslužujejo različnih načinov za 

skrajševanje obrata denarja (Peterlin 2016):   

 povečanje obrata zalog in pri tem skrbeti za operativo in prodajo (da ne zmanjka surovin 

za proizvodnjo); 

 pospešiti unovčevanje terjatev in pri tem paziti, da se prodaja ne zmanjša, 

 hitrejšo poravnavo obveznosti do dobaviteljev in pri tem paziti, da se ne poslabša 

bonitetna ocena podjetja, 

 optimizacija procesov naročanja, fakturiranja, izterjave in ravnanja z zalogami. 
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3 LIKVIDNOST IN DONOSNOST 

Najprej je potrebno opredeliti razliko med solventnostjo in likvidnostjo. Pojem likvidnost 

izhaja iz latinske besede »liquido«, kar pomeni tekoč. Pri definiciji likvidnosti in solventnosti 

prihaja do različnih interpretacij. Likvidnost (Ivankovič 2009, 139) je sposobnost 

preoblikovanja nedenarnega premoženja v denarna likvidna sredstva, Mramor (1993, 298) pa 

opredeli likvidnost kot kratkoročno plačilno sposobnost.  

Potrebno je razlikovati med solventnostjo in likvidnostjo podjetja, čeprav oba izraza  

pomenita plačilno sposobnost podjetja v finančnem smislu. Solventnost pomeni plačilno 

sposobnost podjetja na dolgi rok, likvidnost pa plačilno sposobnost podjetja na kratek rok. 

Pojem likvidnost ali kratkoročna plačilna sposobnost ima dve razsežnosti: čas in znesek - kar 

pomeni, da je podjetje sposobno svoje obveznosti izpolniti pravočasno in v celoti. Kodeks 

poslovno finančnih načel (1998, točka 5.1) pravi, da je kratkoročna plačilna sposobnost tisti 

položaj podjetja, ko prejemki v danem trenutku ali krajšem časovnem roku presegajo ali so 

enaki izdatkom za obveznosti zapadle v plačilo.  

Razliko med plačilno sposobnostjo in likvidnostjo opredeljuje Bergant (2012, 17) na način: 

 likvidnosti ne enači s plačilno sposobnostjo. Likvidnost opredeli kot sposobnost 

unovčenja sredstev v danem trenutku; 

 plačilno sposobnost enači s solventnostjo podjeta. Podjetje je sposobno poravnati svoje 

obveznosti na dolgi rok, pri tem poudarja, da gre za sposobnost podjetja, da razpolaga z 

likvidnimi sredstvi, ko je to potrebno. 

Po določbah ZFPPIPP-UPB8 (2014) je razvidno, da ločuje plačilno sposobnost na 

kratkoročno in dolgoročno. V 11. členu navaja, da: 

 je kratkoročna plačilna sposobnost sposobnost podjetja, da v določenem časovnem 

obdobju poravna vse obveznosti, ki v tem obdobju zapadejo; 

 dolgoročna plačilna sposobnost predstavlja trajno sposobnost izpolnitve vseh obveznosti 

ob njihovi zapadlosti. 

Iz Kodeksa poslovno finančnih načel (1998, 36) izhaja, da na kratkoročno plačilno sposobnost 

lahko podjetje neposredno vpliva: 

 s povečevanjem ali zmanjševanjem prejemkov, 

 s povečevanjem ali zmanjševanjem izdatkov, 

 z usklajevanjem med prejemki in izdatki, 

 z obvladovanjem kratkoročnega tveganja. 

Povečevanje ali zmanjševanje prejemkov in izdatkov se nanaša na upravljanje z zalogami 

materiala, terjatvami do kupcev in obveznostmi do dobaviteljev, to pa so sestavine OBK. 

Usklajevanje med prejemki in izdatki se nanaša na časovno komponento, ta pa v kategoriji 
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OBK predstavlja plačilni rok. Plačilni roki in obseg prodaje vplivajo na višino zalog in 

terjatev, s tem pa na potrebno višino finančnih obveznosti. 

V praksi uporabljajo podjetja kombinacije virov financiranja in kombinacije ročnosti virov. V 

Kodeksu finančno poslovnih načel sta zapisana temeljna pogoja za zagotavljanje dolgoročne 

plačilne sposobnosti podjetja: podjetje oblikuje strukturo ročnosti in strukturo ročnosti 

financiranja,  pri tem mora vzpostaviti takšno razmerje, da omogoča obvladovanje tveganja, 

ki ga predstavlja kratkoročna plačilna nesposobnost. Podjetja običajno financirajo kratkoročne 

naložbe z delom dolgoročnih obveznosti do virov sredstev. 

Najbolj likvidno sredstvo podjetja je denar, slaba lastnost denarja (na računu) pa je, da ne 

prinaša visokih donosov. Podjetje lahko na količino denarja na računu najbolj vpliva z 

obvladovanjem gibanja potreb po OBK. 

3.1 Plačilna sposobnost in obratni kapital  

O povezavi med OBK in plačilno sposobnostjo je bilo napisano veliko literature. OBK ima 

največji vpliv ima OBK na dolgoročno plačilno sposobnost podjetja. Podjetja jo dosežejo, ko 

je obseg dolgoročnih virov financiranja dovolj velik glede na obseg poslov in tveganja, ki se 

jim izpostavljajo. Zato analiziramo OBK z vidika dejanskega obsega in potrebnega obsega.   

Pri analizi dejanskega obsega OBK uporabimo kazalnike likvidnosti. Če se znižajo vrednosti 

kazalnikov likvidnosti, to pomeni, da se zniža tudi obseg OBK, kar pa pomeni večje tveganje 

plačilne sposobnosti. 

Pri analizi potrebnega obsega OBK uporabimo kazalnike vezave denarja. Z njimi zaznamo 

potrebo po OBK. Če se čas vezave denarja skrajša, pomeni da ima podjetje več denarnih 

sredstev, manjša je potreba po OBK, to pa ugodno vpliva na plačilno sposobnost. 

3.2 Potrebni obratni kapital 

Po pregledu strokovne literature lahko povzamemo, da avtorji navajajo zelo različne definicije 

potrebnega OBK. Bergant (2012, 120) v svojem delu navaja, da je potreba po OBK posledica 

vložka podjetja v surovine in material, proizvodni in administrativni proces, izdelke in blago 

ter terjatve. S to trditvijo tesno poveže potrebo po OBK podjetja in obratna sredstva podjetja.  

Naši opredelitvi potrebnega OBK ustreza definicija Cohena (1990, 148) ki definira OBK kot 

razliko med zalogami in poslovnimi terjatvami na aktivni strani bilance podjetja in 

obveznostmi do dobaviteljev in države na pasivni strani bilance stanja. Za namen naše analize 

bomo upoštevali to definicijo OBK. 
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3.3 Optimalni obseg obratnega kapitala 

Pri optimiziranju obsega OBK tehtamo med dvema skrajnostima, in sicer med najmanjšim 

obsegom obratnih sredstev (zalog in terjatev), ki ne prinašajo dodatnih prihodkov, ampak 

samo dodatne stroške za njihovo financiranje, in obsegom virov, potrebnih za poravnavo 

kratkoročnih obveznosti, kot so plačilo obveznosti do dobaviteljev (Peterlin 2016). Lahko bi 

ga opredelili kot tisti obseg OBK, ki podjetju zagotavlja nemoteno poslovanje.  

3.4 Koncept ničelnega obratnega kapitala 

Glede na upravljanje in velikost OBK, se je v teoriji pojavil koncept ničelnega OBK. V 

prejšnjih poglavjih smo ugotovili, da imamo več opredelitev OBK. Ni pomembno, če OBK 

opredelimo kot razliko med kratkoročnimi postavkami bilance stanja (zaloge + terjatve – 

poslovne obveznosti) ali kot presežek dolgoročnih virov nad dolgoročnimi sredstvi (kapital + 

dolgoročni viri – dolgoročna sredstva). Dejstvo je, da koncept ničelnega OBK (angl: zero 

working capital) ne izboljšuje samo likvidnosti podjetja, ampak povečuje tudi profitabilnost 

poslovanja.  

Vsako zmanjševanje OBK ima velike prednosti za podjetje. Zmanjšanje terjatev ali zalog in 

hkrati povečanje obveznosti, bi povečalo denarni tok podjetja. Hkrati pa bi to pomenilo 

nenehno varčevanje. Kapital, ki je naložen v OBK, ima namreč svojo ceno, ki pa jo 

znižujemo, ko se približujemo ničelnemu OBK. Temelj tega koncepta je, da podjetje čim 

hitreje zaključi notranje procese: nabavo materiala, proizvodnjo, naročila in prodajo. Podjetje 

na nek način racionalizira poslovne procese in s tem pridobi konkurenčno prednost na trgu. 

Zanimiva je opredelitev Hilla (2013, 21), ki opredeli ničelni OBK kot minimalni OBK, ko so 

kratkoročna sredstva v celoti pokrita s kratkoročnimi obveznostmi. Podjetje doseže ničelni 

OBK, ko je njegov kratkoročni koeficient enak 1. 

3.5 Kazalniki plačilne sposobnosti  

V literaturi na splošno razlikujejo med tremi kazalniki plačilne sposobnosti podjetja. To so: 

kratkoročni koeficient (kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti), pospešeni koeficient 

((kratkoročna sredstva – zaloge) / kratkoročne obveznosti) in hitri koeficient (denarna 

sredstva / kratkoročne obveznosti). Za potrebe te magistrske naloge in preverjanje hipotez 

smo se omejili na uporabo kratkoročnega in pospešenega koeficienta. Primerjali ju bomo z 

deležem OBK v prihodkih iz poslovanja. 

Kratkoročni koeficient 

Ta kazalnik je izračunan kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 
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obveznostmi in nam pokaže, koliko kratkoročnih obveznosti je pokritih s kratkoročnimi 

sredstvi. Dejansko nam prikaže finančnoposredniški položaj podjetja. 

 

Kratkoročni koeficient =  

Podjetje je z vidika finančnega razmerja do okolja v primeru vrednosti kazalnika manjšega od 

1 neto dolžnik, v primeru vrednosti kazalnika večjega od 1 neto upnik, če pa je vrednost 

enaka 1 pomeni, da se podjetje samofinancira. Pri uporabi tega kazalnika je potrebna 

previdnost, ker obstaja verjetnost, da roki zapadlosti kratkoročnih terjatev niso usklajeni z 

roki zapadlosti kratkoročnih sredstev. 

Pospešeni koeficient 

Pospešeni koeficient je bolj konservativen kazalnik plačilne sposobnosti podjetja kot 

kratkoročni koeficient. Kaže nam razmerje med denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami 

in kratkoročnimi finančnimi naložbami v števcu, ter med kratkoročnimi obveznostmi v 

imenovalcu. Sredstva, ki so navedena v števcu, so precej bolj zanesljivo poplačljive 

knjigovodske kategorije. Razlika med pospešenim in kratkoročnim koeficientom je v 

obravnavanju zalog. Pospešeni koeficient zalog nima v števcu, ker jih obravnava kot 

nelikviden in najbolj tvegan del sredstev (Bergant 1999, 401) oz. so zaloge oblika 

premoženja, ki so najbolj oddaljena od denarne oblike. 

 

Pospešeni koeficient =  

Rezultat pospešenega koeficienta je potrebno obravnavati z vso skrbnostjo. Podjetje ima 

lahko visoko vrednost pospešenega koeficienta, vendar ima kljub temu blokiran transakcijski 

račun. Pri tem imamo v mislih zapadlost kratkoročnih terjatev, ki ni nujno, da sovpadajo z 

zapadlostjo kratkoročnih obveznosti. To pomeni, da kazalnik ne sme predstavljati kratkoročne 

plačilne sposobnosti, ampak samo njegovo verjetnost tveganja v prihodnosti (Bergant 1999, 

401), zato predstavlja pospešeni koeficient bolj informacijo o dolgoročni plačilni sposobnosti. 

Hitri koeficient je konservativno naravnan. Kazanik predvideva, da je možno poplačati 

kratkoročne obveznosti samo z denarjem in denarnimi ekvivalenti (White idr. 2002, 127). 

Pri razlagi likvidnostnih kazalnikov je najbolj pomembna primerjava med podjetji znotraj 

panoge. Če opazimo večja odstopanja, je zato potrebno poiskati vzroke za odklone in poiskati 

načine, da jih razložimo na primeru izbranega vzorca podjetij (Reilly in Brown 2000, 392). 

3.6 Donosnost podjetja in kazalniki donosnosti 

Med osnovna ekonomska načela poslovanja podjetij spada načelo donosnosti ali rentabilnosti. 

Bistvo tega načela je, da podjetje doseže maksimalni poslovni izid s čim manj vloženimi 
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sredstvi. Donosnost podjetja lahko pojasnimo kot ugodno razmerje med doseženim finančnim 

rezultatom in vloženimi sredstvi. Donosnost vloženih sredstev v podjetje izraža poslovni izid 

podjetja.  

Donosnost sredstev (ROA) 

 

Čista donosnost sredstev =  

Kazalnik se izračuna kot čisti dobiček (čista izguba) v primerjavi z vsemi sredstvi in kaže, 

kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi, torej ali so sredstva donosna. Med seboj 

primerjamo dve različno opredeljeni časovni kategoriji: dobiček je rezultat celoletnega 

poslovanja in predstavlja razliko med prihodki in odhodki, stanje sredstev pa je stanje na 

presečni datum. Za pravilno primerjavo teh dveh podatkov zato uporabimo povprečno stanje 

sredstev, ki ga izračunamo kot povprečje med začetnim in končnim stanjem sredstev. Večja 

vrednost kazalnika pomeni uspešnejše poslovanje podjetja. V primeru, ko gospodarska družba 

izkazuje čisto izgubo, je vrednost kazalnika negativna. 

Donosnost kapitala (ROE) 

 

Čista donosnost kapitala =  

 

Kazalnik se izračuna kot čisti dobiček v primerjavi s kapitalom; s stališča lastnikov oz. 

investitirjev je eden najpomembnejših kazalnikov. Tudi pri tem kazalniku primerjamo dve 

različno opredeljeni časovni kategoriji, zato moramo za pravilno primerjavo upoštevati 

povprečno stanje kapitala, podobno kot pri donosnosti sredstev. Gospodarska družba je 

uspešnejša, ko je vrednost kazalnika večja, vendar je treba biti pri uporabi kazalnika pazljiv, 

saj višji rezultat kazalnika na račun dodatnega zadolževanja gospodarske družbe pomeni večje 

tveganje. Kazalnik nam ne pove, kolikšna je zahtevana donosnost investitorjev, ki se 

izpostavljajo tveganju. 

Du Pontov sistem med seboj povezanih kazalnikov 

 

Sistem povezanih kazalnikov je leta 1914 razvil F. Donaldon Brown. Ime je sistem dobil po 

ameriškem podjetju DuPont, kjer so ga razvili. Uporabljati so ga pričeli konec dvajsetih let 

prejšnjega stoletja. Sistem izhaja iz kazalnika dobičkonosnosti kapitala kot cilja, ki ga 

postavijo lastniki podjetja upravi organizacije. Sistem razčleni dobičkonosnost kapitala (ROE) 

na več finančnih kazalnikov in jih zmnoži med seboj. Ti finančni kazalniki prikažejo celotno 

poslovanje in delo uprave, hkrati pa omogočijo analiziranje vseh dejavnikov, ki vplivajo na 

velikost dobičkonosnosti kapitala (Tekavčič in Megušar 2002, 22). 
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Ti kazalniki so:  

 dobičkovnost prihodkov (angl: profit margin), 

 obračanje sredstev (angl: efficiency), 

 razmerje med sredstvi in med kapitalom (angl: leverage). 

 

Razmerje med dobičkom in prihodki predstavlja kazalnik dobičkovnosti prihodkov. Ta 

kazalnik nam pove, koliko dobička ustvari podjetje z eno denarno enoto prihodka. 

Dobičkovnost prihodkov naprej razčlenimo kot razmerje med prihodki in odhodki, kar nam 

kaže, da je dobičkovnost prihodkov močno povezana z ekonomičnostjo. 

 

 =   

 

Hitrost obračanja sredstev nam kaže razmerje med prihodki in povprečnimi sredstvi. Ta 

kazalnik nam pove, koliko prihodkov ustvari podjetje z eno denarno enoto sredstev. Z 

razširitvijo kazalnika obračanja celotnih sredstev (razmerja med prihodki in povprečnimi 

sredstvi), pridemo do povezave med produktivnostjo dela in dobičkonosnostjo sredstev. 

 

 =   

 

Kazalnike med seboj zmnožimo, enake števce in imenovalce med seboj pobotamo in dobimo 

kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE). 

 

DobK (ROE) =       

 

Izpeljava te enačbe nam pokaže, da na dobičkonosnost sredstev vplivajo tisti dejavniki, ki 

določajo hitrost obračanja sredstev, pa tudi tisti dejavniki, ki vplivajo na ekonomičnost in 

produktivnost podjetja. Dobičkonosnost sredstev je odvisna od dobičkovnosti prihodkov in 

hitrosti obračanja sredstev. S hitrejšim obračanjem sredstev in s povečanjem deleža čistega 

dobička v prihodkih, dosežemo večjo dobičkonosnost sredstev. V nadaljevanju je na sliki 10  

nazorno prikazan Du Pontov sistem povezanih kazalnikov. 
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Slika 10: Du Pontov sistem povezanih kazalnikov 

 

Vir: Tekavčič in Megušar 2002, 36. 

3.7 Opredelitev ostalih uporabljenih kazalnikov 

Kazalniki obračanja sredstev 

 

Obračanje celotnih sredstev =  

Kazalnik obračanja sredstev nam kaže razmerje med prihodki in sredstvi. Vrednost kazalnika 

nam pove, koliko prihodkov je podjetje ustvarilo z obstoječimi sredstvi. Zanimiva je 

primerjava kazalnika podjetij znotraj panoge. Iz kazalnika lahko razberemo, koliko sredstev 

(več ali manj od konkurentov) potrebujejo podjetja za podobno vrednost ustvarjenih 

prihodkov. 

Kazalniki stanja investiranja (naložbenja) 

Kazalnik deleža terjatev do kupcev v celotnih sredstvih izračunamo tako, da primerjamo 

terjatve do kupcev na stanje sredstev.  

 

Delež terjatev do kupcev v celotnih sredstvih =  
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Velik delež terjatev pomeni za podjetje večje tveganje, da podjetje ne bo dobilo poplačanih 

terjatev, prav tako pomeni velik delež terjatev tudi večje stroške financiranja teh terjatev. 

Velika nevarnost  nepoplačila terjatev so dolgi plačilni roki. Z velikim časobnim odmikom od 

zapadlosti se zmanjšuje možnost poplačila terjatve. 

Kazalnik kapitalske intenzivnosti obratnega kapitala  

Kazalnik kapitalske intenzivnosti obratnega kapitala (IOBK) odraža poslovni cikel v podjetju 

in prikazuje obseg operativnega obratnega kapitala, ki je potreben na 1 enoto prihodkov od 

prodaje. Operativni OBK smo opredelili v poglavju 2.3. Kazalnik meri intenzivnost potrebnih 

vlaganj v obratni kapital in nam pove, koliko dodatnih vlaganj v OBK je potrebnih, če želimo 

povečati prihodke od prodaje za določen znesek. 

 

IOBK =  

Nižja vlaganja v OBK pomenijo večjo dobičkonosnost (Swarup, 2011), zato si pri 

obvladovanju obratnega kapitala želimo, da je kazalnik čim nižji. Povečevanje kazalnika 

skozi čas pomeni, da se vlaganja v OBK povečujejo hitreje kot prihodki od prodaje.   
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4 MERJENJE USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

V prejšnjem poglavju smo predstavili posamezne kazalnike, ki smo jih v empiričnem delu 

uporabili pri analizi. V nadaljevanju predstavljamo merila in orodja za merjenje uspešnosti 

poslovanja podjetja in osnove za proučevanje finančnih kazalnikov uspešnosti poslovanja 

podjetja. Finančna analiza je pripomoček in orodje pri analizi preteklega poslovanja podjetja, 

pri finančnem načrtovanju in pri poslovnih odločitvah, ki jih sprejema poslovodstvo. 

Finančna analiza temelji na razlagi, da se premoženje lastnikov povečuje takrat, ko podjetje 

maksimira dobiček in se večinoma nanaša na analizo računovodskih izkazov. 

4.1 Merila in orodja za merjenje uspešnosti poslovanja 

Računovodski izkazi prikazujejo finančni položaj in premoženjsko stanje podjetja. Z ustrezno 

analizo nam prikažejo koristne informacije o poslovanju družbe. 

Pred vsako analizo uspešnosti poslovanja je potrebno poznati namen analize, ki ga določimo 

sami. Najpogosteje uporabljene metode za analiziranje računovodskih izkazov so (Igličar 

2009, 17):  

 vodoravna analiza,  

 navpična analiza,  

 analiza s kazalniki.  

Vodoravna analiza računovodskih izkazov podrobneje proučuje posamezne bilančne  

postavke z vidika njihovega gibanja v času. Vodoravna analiza nam podaja informacije, kje se 

je poslovanje izboljšalo ali poslabšalo oziroma na katerih področjih poslovanja podjetja so 

potrebne spremembe ali ukrepi (Igličar 2009, 17). 

Pri navpični analizi se bilančne postavke prikazujejo kot relativno število oziroma relativni 

delež glede na izbrano celoto (izbrano bilančno postavko). Navpična analiza nam omogoči 

primerjavo med dvema različno velikima podjetjema v isti gospodarski panogi (Šuštar 2009, 

34).  

Med pogoste pripomočke pri analiziranju poslovanja sodijo tudi kazalniki, ki omogočajo 

primerjavo vrednosti kazalnikov s preteklimi kazalniki, lahko jih primerjamo z drugimi 

podjetji, povprečji panoge in podobno. Seveda pa moramo pri oblikovanju kazalnikov 

upoštevati vsebinsko primerljive kategorije, kar pomeni da so podatki v števcu primerljivi s 

podatki v imenovalcu (Koletnik 1997, 45).  

Podjetja z merjenjem uspešnosti želijo preveriti svoje poslovanje z namenom, da bi 

poslovanje izboljšali. Pri tem pa je pomemben izbor meril oziroma sodil poslovne uspešnosti, 

če-ta niso pravilna, tudi ni pritiska za spremembe. V nalogi smo se osredotočili na finančne 

(tradicionalne) sisteme merjenja poslovne uspešnosti, ki so naravnani samo v pretekla 
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poslovna dogajanja ter slabše napovedujejo prihodnost. Finančni sistemi merjenja uspešnosti 

se v praksi še vedno uporabljajo, vendar je treba poudariti, da se uporabniki vse bolj odločajo 

za dodatna, nefinančna merila poslovne uspešnosti (npr. intelektualni kapital, zadovoljstvo in 

lojalnost potrošnikov, itd.). 

4.2 Osnove za preučevanje finančnih kazalnikov uspešnosti poslovanja 

Prvi in hkrati največkrat uporabljen način v okviru finančne analize je primerjava vrednosti 

kazalnikov v različnih časovnih obdobjih – analiza trenda (Christensen, Cottrell in Baker 

2014; Warren, Reeve in Duchac 2016). Drugi način je primerjava finančnih kazalnikov z 

drugimi podjetji v panogi. V Sloveniji je problem njena majhnost in s tem omejena možnost 

izbire primerljivih podjetij, število podjetij v posamezni panogi je majhno (lahko samo eno). 

Prav tako primerjava na mednarodni ravni lahko privede do neustreznih sklepov, predvsem 

zaradi velikih razlik ekonomskega okolja med posameznimi državami (Šuštar 2009, 38).  

Izračunane vrednosti kazalnikov, brez ustrezne primerjave, nimajo izrazne moči. Ocenjujemo 

jih lahko glede na mejne vrenosti, zanima nas gibanje njihove vrednosti v času, torej pretekli 

trendi in napovedi ter primerjava z drugimi podjetji.  

Analizo kazalnikov uporabljajo predvsem naslednje skupine uporabnikov (Boddy 2008): 

 lastniki podjetja, ki s pomočjo analize ugotavljajo donosnost svoje naložbe;  

 vodstvo podetja, ki s pomočjo kazalnikov analizira, kontrolira in izvaja poslovanje 

podjetja;  

 poslovni partnerji (kupci, dobavitelji), ki želijo oceniti kvaliteto (boniteto) poslovnega 

partnerja;  

 posojilodajalci, ki jih zanima sposobnost podjetja za redno odplačevanje posojil;  

 potencialni investitorji in analitiki vrednostnih papirjev, ki ugotavljajo učinkovitost in 

predvideno rast podjetja.  

Glede izbora kazalnikov za izvedbo analize ni splošnega pravila oziroma recepta. Izbor 

kazalnikov je pravzaprav odvisen od namena uporabnika analize.  

Posamični kazalniki so medsebojno povezani bodisi računovodsko bodisi smiselno. 

Medsebojna povezava med kazalniki je posledica (Duhovnik 2002, 175–176): 

 poslovnih razmerij: Posledice poslovnih dogodkov podjetja so izkazane v postavkah 

računovodskih izkazov, ki se spreminjajo v medsebojni povezavi.  

 prekrivanja postavk posameznih kazalnikov: Postavke računovodskih izkazov se v 

različnih kazalnikih medsebojno prekrivajo, kar je posledica dejstva, da se ista postavka 

pojavlja v števcu ali imenovalcu različnih kazalnikov ali da je postavka v enem kazalniku 

del postavke, ki se pojavlja v drugem kazalniku. Za kazalnike, ki vključujejo druge 

kazalnike, se pričakuje, da bodo v določenem obdobju sledili enakemu vzorcu sprememb 
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kot njihove komponente. 

 sestavljenega značaja kazalnikov: Nekateri kazalniki so sestavljeni iz več drugih 

kazalnikov, kar pomembno vpliva na finančno analizo, ki temelji na medsebojni povezavi 

kazalnikov. 

Pri interpretaciji kazalnikov, izračunanih na podlagi računovodskih kategorij, je treba 

upoštevati omejitve. Ti kazalniki ne vsebujejo vseh informacij o podjetju. Te omejitve so 

(Fišer, 2014):  

 informacije so prikazane vrednostno, poslovanje podjetja pa vsebuje tudi informacije in 

poslovne dogodke, ki jih ne moremo vrednostno izraziti; 

 temeljijo na računovodskih pravilih, ki vsebujejo tudi ocene in presoje vodstva podjetja o 

bodočem poslovanju – povečuje se vloga revizorjev pri potrjevanju pravilnih ocen in 

presoj bodočih poslovnih dogodkov; 

 podajo nam natančno sliko o poslovanju podjetja v preteklosti, na podlagi česar lahko 

določimo trend poslovanja v prihodnje, katerega veljavnosti pa ne moremo z gotovostjo 

potrditi; 

 računovodski podatki ne zagotavljajo ažurne informacije, izračunani in objavljeni so z 

zamikom; v skladu s SRS in Zakonom o gospodarskih družbah je rok za oddajo zaključnih 

računov do 31. marca za preteklo leto, rok za oddajo revidiranih izkazov pa do 31. 

avgusta. Ko so računovodski izkazi dokončni in razpoložljivi, so njihove informacije že 

zastarele. 

Kot navaja Mramor (1993), se v praksi od vseh možnih kazalnikov uporablja okoli 40 in 

smiselno se izberejo tisti kazalniki, ki ustrezajo namenu analize. Po opravljeni analizi dobimo 

temeljne informacije o poslovanju podjetja, ki jih za potrebe poglobljene analize dopolnimo z 

drugimi informacijami, npr. trenutnimi trendi v panogi obravnavanega podjetja.  
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5 ANALIZA UPRAVLJANJA OBRATNEGA KAPITALA VZORCA PODJETIJ 

V poglavju predstavimo namen raziskave, metodologijo raziskave in analizo izračunanih 

kazalnikov. Poglavje zaključimo s preverjanjem zastavljenih hipotez. 

5.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je analizirati uspešnost upravljanja obratnega kapitala na vzorcu podjetij 

znotraj dejavnosti in njegovo povezavo z likvidnostjo in donosnostjo. Da lahko opredelimo, 

ali je neko podjetje uspešno ali ne, moramo poznati sodilo uspešnosti. V našem primeru so to 

kazalniki likvidnosti in donosnosti v povezavi z obratnim kapitalom. Obravnavali smo 

večinoma podjetja znotraj dejavnosti 22.230 - Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za 

gradbeništvo. 

5.2 Metodologija 

S pomočjo analize s kazalniki smo izvedli analizo upravljanja obratnega kapitala z namenom 

zagotavljanja likvidnosti in donosnosti podjetij znotraj dejavnosti, kjer delujejo. Podatke za 

izračun kazalnikov poslovanja za proučevana podjetja smo pridobili iz letnih poročil ter s 

pomočjo spletnih strani AJPESa oziroma GVINa. 

Zastavljene hipoteze smo preverili z uporabo korelacijske analize. Za sprejetje oziroma 

zavrnitev hipotez smo uporabili naslednje kazalnike: kratkoročni koeficient, pospešeni 

koeficient, čista donosnost sredstev, čista donosnost kapitala, obračanje celotnih sredstev in 

delež terjatev do kupcev v celotnih sredstvih. Za sprejetje oziroma zavrnitev hipotez smo 

proučevali 10-letno obdobje, in sicer od leta 2006 do 2015.  

Rezultate preverjanja hipotez smo ustrezno interpretirali, preverili hipoteze in oblikovali 

ustrezne zaključke. 

5.3 Predstavitev vzorca 

O časih cvetočega gradbeništva govorimo takrat, kadar je gospodarska rast visoka, ko pa je 

gospodarstvo v krizi in je stanje v gospodarstvu slabo, je gradbeništvo tista panoga, ki ji gre v 

času krize najslabše. V času gospodarske krize se zniža aktivnost podjetij v panogi 

gradbeništva. Znižanje aktivnosti v tej panogi pomembno vpliva tudi na znižanje aktivnosti v 

drugih panogah. Prav tako vpliva na razvoj infrastrukture, ki je pomembna za družbeno 

življenje (Zupančič 2014, 56).  

Znižanje aktivnosti gradnje stanovanjskih stavb, velike zaloge neprodanih stavb in zmanjšanje 

gradnje infrastrukturnih objektov kot posledice krize, so tudi v Sloveniji vplivale na znižanje 
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aktivnosti v panogi gradbeništva od leta 2008 dalje. Prav tako močno padejo vse ekonomske 

kategorije, ki so pomembne za gradbeništvo. Padec vrednosti gradbenih del se odrazi tudi na 

trgu dela. V zadnji gospodarski krizi je veliko podjetij propadlo, veliko jih je komaj preživelo, 

zato je za izhod gradbeništva iz krize potrebno sodelovanje države, bank in podjetij. 

Preglednica 1: Izbrana podjetja: Predstavitev vzorca 

Naziv podjetja      Dejavnost                                                   

REMOPLAST   22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

HANCMAN   22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

TERMOGLAS   23.120 – Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 

MBM PLAST   22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

MIK Celje   22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

ROTO-PAVLINJEK  22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

KGZ M Sora   16.230 – Stavbno mizarstvo in tesarstvo 

ARCONT   25.120 – Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 

FRAGMAT TIM  22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

P.S.T.    22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

SLATIN   22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

ROLETE KOSEC  22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

SATLER    22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

  

Za analizo in preizkus domnev smo izbrali vzorec podjetij, ki so tesno povezana s panogo 

gradbeništva. Izbrali smo vzorec podjetij iz dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 

22.230 - Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, vendar je treba poudariti, da 

so si podjetja znotraj dejavnosti precej različna. Večina podjetij izdeluje stavbno pohištvo iz 

plastičnih mas, nekatera izdelujejo stavbno pohištvo iz lesa, druga izdelujejo kovinsko 

stavbno pohištvo, nekatera so del oskrbne verige (steklarji). Ta podjetja so: REMOPLAST 

d.o.o., HANCMAN d.o.o., TERMOGLAS d.o.o., MBM PLAST d.o.o., MIK Celje d.o.o., 

ROTO- PAVLINJEK d.o.o., KGZ M Sora d.d., ARCONT d.d., FRAGMAT TIM d.d., P.S.T. 

d.o.o., SLATIN d.o.o., ROLETE KOSEC d.o.o. in SATLER d.o.o. V analizi smo uporabili 

podatke o poslovanju za obdobja od leta 2006 do leta 2015. 

5.4 Analiza z izbranimi kazalniki 

V nadaljevanju smo izračunali naslednje kazalnike: 

 kratkoročni koeficient,   

 pospešeni koeficient, 

 čista donosnost sredstev (ROA), 

 čista donosnost kapitala (ROE),  

 kapitalska intenzivnost obratnega kapitala,  
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 delež terjatev do kupcev v celotnih sredstvih, 

 koeficient prihodkov iz poslovanja v celotnih sredstvih. 

Ti kazalniki nam služijo za analizo upravljanja obratnega kapitala izbranega vzorca podjetij v 

letih od 2006 do 2015. Izbor kazalnikov je pripravljen z namenom, da na najboljši način 

opredelimo mere za merjenje likvidnosti, donosnosti in jih povežemo s kapitalsko 

intenzivnostjo OBK. Kazalnike smo izračunali iz podatkov, objavljenih v letnih poročilih 

podjetij. Vsi podatki so prosto dostopni na spletu (AJPES). 

5.4.1 Kratkoročni koeficient 

Ta kazalnik je izračunan kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 

obveznostmi. S tem nam pokaže, koliko kratkoročnih obveznosti je pokritih s kratkoročnimi 

sredstvi. Podjetje je z vidika finančnega razmerja do okolja v primeru vrednosti kazalnika 

manjšega od 1 neto dolžnik, v primeru vrednosti kazalnika večjega od 1 neto upnik, če pa je 

vrednost enaka 1 pomeni, da se podjetje samofinancira.  

Preglednica 2: Kratkoročni koeficient v obdobju od leta 2006 do 2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 1,07 1,05 0,97 1,02 1,18 0,98 1,10 1,07 1,12 1,27 1,07 

HANCMAN 1,98 2,12 1,68 2,11 2,19 2,06 2,05 1,62 1,54 1,60 2,02 

TERMOGLAS 2,97 2,37 4,20 3,74 2,93 2,11 1,40 1,53 2,01 1,44 2,24 

MBM PLAST 1,06 1,17 1,28 1,35 1,32 1,44 2,95 2,83 2,91 2,84 1,40 

MIK Celje 1,38 0,99 1,10 1,13 1,10 1,13 0,72 0,45 0,89 0,90 1,05 

ROTO-PAVLINJEK 1,20 1,07 0,86 0,90 0,92 0,83 0,92 0,95 0,86 0,98 0,92 

KGZ M Sora 1,17 0,88 0,76 1,34 1,47 1,51 1,39 1,50 1,55 1,50 1,43 

ARCONT 1,17 1,09 1,15 1,51 1,84 2,00 2,14 2,00 2,87 2,86 1,92 

FRAGMAT TIM 1,07 1,23 1,06 1,09 0,94 1,03 1,20 1,29 1,85 1,68 1,15 

P.S.T. 1,07 1,42 1,52 1,03 1,06 1,38 1,28 1,88 1,63 1,53 1,40 

SLATIN 0,87 0,65 0,71 0,80 1,05 0,95 1,03 1,20 1,18 1,35 0,99 

ROLETE KOSEC 1,23 1,19 1,40 1,34 1,13 0,97 1,15 1,18 1,20 0,86 1,19 

SATLER 1,06 1,17 1,16 1,51 1,93 2,02 2,27 2,96 2,13 2,13 1,98 

Mediana 1,17 1,17 1,15 1,34 1,18 1,38 1,28 1,50 1,55 1,50  

 

Vir: Letna poročila podjetij 

Iz Slike 11 je razvidno, da podjetja večinoma dosegajo vrednosti kazalnika okrog vrednosti 1 

in več. Mediane kazalnikov za posamezna podjetja za celotno opazovano obdobje nam 

povedo, da sta mediani za kratkoročni koeficient le pri podjetjih ROTO-PAVLINJEK in 

SLATIN manjši od 1, hkrati pa iz srednjih vrednosti po letih lahko ugotovimo, da po letu 

2013 lahko govorimo o izboljšanju finančnoposredniškega položaja podjetij.  
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Slika 11: Gibanje kratkoročnega koeficienta po letih 

5.4.2 Pospešeni koeficient 

Pospešeni koeficient je bolj konservativen kazalnik plačilne sposobnosti podjetja kot 

kratkoročni koeficient. Kaže nam razmerje med denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami 

in kratkoročnimi finančnimi naložbami v števcu, ter med kratkoročnimi obveznostmi v 

imenovalcu. Kazalnik naj bi dosegal orientacijsko vrednost večjo ali enako 1,5. 

Preglednica 3: Pospešeni koeficient v obdobju od leta 2006 do 2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 0,88 0,90 0,81 0,89 1,03 0,84 0,92 0,89 0,93 0,95 0,90 

HANCMAN 1,88 1,91 1,38 1,77 1,88 1,91 1,94 1,48 1,42 1,52 1,83 

TERMOGLAS 2,31 1,59 3,36 2,87 2,12 1,42 0,92 0,99 1,20 0,78 1,51 

MBM PLAST 0,97 1,13 1,20 1,26 1,20 1,34 2,59 2,54 2,54 2,33 1,30 

MIK Celje 0,84 0,70 0,42 0,46 0,38 0,38 0,36 0,18 0,35 0,39 0,39 

ROTO-PAVLINJEK 0,98 0,85 0,69 0,66 0,74 0,61 0,58 0,64 0,50 0,65 0,66 

KGZ M Sora 0,88 0,55 0,43 0,79 0,91 0,96 0,71 0,68 0,69 0,72 0,72 

ARCONT 0,74 0,75 0,79 1,06 1,15 1,43 1,59 1,34 1,77 1,92 1,25 

FRAGMAT TIM 0,88 1,01 0,85 0,90 0,76 0,86 0,94 1,04 1,51 1,37 0,92 

P.S.T. 0,58 0,97 0,80 0,40 0,42 0,48 0,37 0,52 0,36 0,36 0,45 

SLATIN 0,86 0,64 0,70 0,76 0,55 0,48 0,58 0,74 0,79 0,99 0,72 

ROLETE KOSEC 1,23 1,19 1,40 1,34 1,13 0,97 1,15 1,18 1,20 0,86 1,19 

SATLER 0,97 1,13 1,06 1,23 1,57 1,36 1,42 2,26 1,58 1,50 1,39 

Mediana 0,88 0,97 0,81 0,90 1,03 0,96 0,92 0,99 1,20 0,95  

 

Vir: Letna poročila podjetij 



 

 

36 

 

Mediane po letih nam povedo, da nobeno podjetje ni dosegalo srednje vrednosti kazalnika 1,5 

(orientacijska vrednost) ali več. Mediane kazalnikov posameznih podjetij za celotno 

opazovano obdobje kažejo, da sta le dve podjetji dosegli vrednosti l,5 in več (HANCMAN in 

TERMOGLAS). Pri bolj podrobnem pregledu vrednosti kazalnikov obeh podjetij ugotovimo, 

da je bilo poslovanje najbolj uspešno v letih od 2008 do 2011. 

 

 

 

Slika 12: Gibanje pospešenega koeficienta po letih 

Iz Slike 12 je razvidno, da podjetja večinoma ne dosegajo vrednosti kazalnikov 1,5 ali več. 

Odstopanja so  velika. Predvsem opazimo odstopanja pri podjetjih, ki ne izdelujejo stavbno 

pohištvo neposredno za končnega naročnika, ampak so del oskrbne verige za gradbeništvo 

(steklarji). 

5.4.3 Kapitalska intenzivnost obratnega kapitala  

Kazalnik obračanja prihodkov od prodaje je kazalnik, ki nam kaže razmerje med OBK v 

števcu in prihodki od poslovanja v imenovalcu. V naši analizi smo OBK izračunali po 

formuli: zaloge + terjatve do kupcev – obveznosti do dobaviteljev. Vrednost kazalnika nam 

pove, koliko operativnega OBK potrebuje podjetje, da ustvari prihodke od prodaje. Vrednost 

kazalnika 0,2 nam pove, da potrebujemo za vsako povečanje prihodkov od prodaje za 1 enoto 

0,2 dodatnih enot vlaganj v OBK. Povečevanje vrednosti kazalnika v opazovanem časovnem 

obdobju pomeni, da se vlaganja v OBK povečujejo hitreje kot rastejo prihodki od prodaje.  
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Kazalnik nam dejansko pove, kako uspešno je podjetje in v kombinaciji z drugimi kazalniki 

lahko pojasnimo likvidnost in donosnost podjetja. Kazalnik nam pove učinkovitost ravnanja 

poslovodstva z obratnim kapitalom. Z vidika obvladovanja OBK je tendenca poslovodstva, da 

je kazalnik čim nižji. Nižja vlaganja v obratni kapital pomenijo večjo dobičkonosnost 

(Swarup, 2011). 

Preglednica 4: Količnik OBK v prihodkih iz poslovanja v obdobju od leta 2006 do 2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 0,01 0,00 -0,02 -0,02 0,02 0,00 0,03 0,00 0,04 0,04 0,01 

HANCMAN 0,23 0,22 0,26 0,30 0,25 0,13 0,11 0,05 -0,02 -0,04 0,17 

TERMOGLAS 0,14 0,15 0,18 0,21 0,17 0,16 0,11 0,10 0,98 0,06 0,15 

MBM PLAST 0,17 0,16 0,23 0,34 0,32 0,30 0,67 0,62 0,60 0,54 0,33 

MIK Celje 0,07 0,05 0,33 0,30 0,56 0,42 0,09 -0,01 -0,01 0,00 0,08 

ROTO-PAVLINJEK 0,04 0,02 0,03 0,01 0,03 -0,01 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 

KGZ M Sora -0,70 0,09 0,12 0,11 0,07 0,06 0,06 0,14 0,17 0,16 0,10 

ARCONT 0,12 0,15 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08 0,09 0,11 0,09 0,09 

FRAGMAT TIM 0,02 0,23 0,18 0,30 0,26 0,20 0,19 0,20 0,17 0,21 0,20 

P.S.T. 0,07 0,21 0,13 0,06 0,12 0,24 0,26 0,57 0,46 0,40 0,22 

SLATIN -0,07 -0,05 -0,01 -0,06 0,09 0,03 0,06 0,06 0,05 -0,01 0,01 

ROLETE KOSEC 0,06 0,07 0,10 0,19 0,24 0,22 0,26 0,31 0,27 0,18 0,20 

SATLER 0,18 0,15 0,04 0,08 0,13 0,16 0,19 0,19 0,20 0,24 0,17 

Mediana 0,07 0,15 0,12 0,11 0,13 0,16 0,11 0,10 0,17 0,09 

  

Vir: Letna poročila podjetij 

 

Vrednosti median po letih nam povedo, da so vsa podjetja zelo dobro gospodarila z obratnim 

kapitalom. Vse vrednosti po letih so nižje od 0,2. Tudi vrednosti median po podjetjih za 

celotno opazovano obdobje kažejo, da so podjetja dobro gospodarila z OBK. Pri bolj 

podrobnem pregledu vrednosti kazalnikov lahko ugotovimo, da so nekatera podjetja imela 

celo negativni obratni kapital. To pomeni, da so imela nekatera podjetja presežek 

kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi naložbami. 
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Slika 13: Gibanje količnika OBK v prihodkih iz poslovanja po letih 

Iz Slike 13 je razvidno, da podjetja dosegajo precej nizke vrednosti kazalnika, kar si želimo z 

vidika obvladovanja obratnega kapitala želimo. Odstopanja so velika. Nekaj podjetij beleži 

negativne vrednosti kazalnika. Iz slike izhaja, da podjetja uspešno obvladujejo OBK. Rast 

kazalnika skozi čas bi nam povedala, da se vlaganja v OBK povečujejo hitreje, kot rastejo 

prihodki od prodaje, to pa si ne želimo. 

5.4.4 Količnik terjatev do kupcev v celotnih sredstvih 

Kazalnik deleža terjatev do kupcev v celotnih sredstvih podjetja izračunamo tako, da delimo 

terjatve do kupcev z vsemi sredstvi podjetja.  

Velik delež terjatev pomeni za podjetje večje tveganje, da podjetje ne bo dobilo poplačanih 

terjatev, prav tako pa tudi večje stroške financiranja teh terjatev.  
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Preglednica 5: Količnik terjatev do kupcev v sredstvih  podjetja v obdobju od leta 2006                                 

do 2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 0,42 0,43 0,40 0,37 0,40 0,32 0,26 0,29 0,27 0,21 0,35 

HANCMAN 0,56 0,57 0,47 0,46 0,44 0,47 0,46 0,38 0,35 0,34 0,46 

TERMOGLAS 0,40 0,31 0,38 0,35 0,23 0,19 0,18 0,17 0,14 0,14 0,21 

MBM PLAST 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,72 0,31 0,66 0,64 0,59 0,64 

MIK Celje 0,27 0,21 0,14 0,15 0,13 0,12 0,09 0,10 0,09 0,07 0,12 

ROTO-PAVLINJEK 0,69 0,59 0,43 0,32 0,39 0,31 0,29 0,32 0,25 0,32 0,32 

KGZ M Sora 0,29 0,30 0,27 0,27 0,20 0,19 0,15 0,15 0,18 0,21 0,21 

ARCONT 0,25 0,30 0,21 0,10 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 

FRAGMAT TIM 0,34 0,40 0,39 0,41 0,36 0,33 0,31 0,33 0,30 0,31 0,34 

P.S.T. 0,17 0,35 0,16 0,08 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 0,10 

SLATIN 0,45 0,40 0,45 0,48 0,33 0,32 0,33 0,30 0,34 0,23 0,34 

ROLETE KOSEC 0,37 0,35 0,44 0,36 0,24 0,27 0,26 0,32 0,33 0,23 0,33 

SATLER 0,57 0,62 0,57 0,53 0,55 0,48 0,45 0,52 0,37 0,39 0,52 

Mediana 0,40 0,40 0,40 0,36 0,33 0,31 0,26 0,30 0,27 0,23 

  

Vir: Letna poročila podjetij 

 

Vrednosti median po letih nam povedo, da so vsa podjetja v prvih štirih letih opazovanega 

obdobja dosegala vrednosti kazalnika okrog 0,4. Po letu 2009 so začele vrednosti padati in so 

se do leta 2015 skoraj prepolovile. Vrednosti median po podjetjih kažejo za celotno 

opazovano obdobje na velike razlike med podjetji. Razlog za znižanje količnikov obračanja 

lahko najdemo v spremembi strukture kupcev.   

 

 

 

Slika 14: Gibanje količnika terjatev do kupcev po letih  
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Iz Slike 14 je razvidno, da ima količnik terjatev do kupcev v sredstvih v splošnem trend 

padanja. Podjetja lahko dosežejo večjo učinkovitost pri ustvarjanju prihodkov s sredstvi, ki jih 

uporabljajo tako, da kupcem nudijo boljše plačilne pogoje, kar povečuje delež terjatev v vseh 

sredstvih. Grafični prikaz nam kaže enotno gibanje količnikov v smeri padanja, kar pomeni, 

da se je delež terjatev skozi opazovano obdobje zmanjševal. 

5.4.5 Količnik prihodkov iz poslovanja in sredstev podjetij 

Kazalnik obračanja sredstev nam kaže razmerje med prihodki in sredstvi. Vrednost kazalnika 

nam pove, koliko prihodkov je podjetje ustvarilo z obstoječimi sredstvi.  

Preglednica 6: Količnik prihodkov iz poslovanja in sredstev podjetij v obdobju od leta   

2006 do 2015 

            

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 1,79 1,90 2,10 1,47 1,61 1,23 1,39 1,35 1,35 1,51 1,49 

HANCMAN 1,33 1,18 0,97 0,99 1,03 1,29 1,24 0,88 0,67 0,75 1,01 

TERMOGLAS 2,52 2,10 2,19 1,77 1,36 1,27 1,13 1,14 1,22 1,21 1,32 

MBM PLAST 0,99 1,15 1,09 0,76 0,76 0,90 0,70 0,80 0,08 0,88 0,84 

MIK Celje 1,66 1,08 0,91 0,88 0,66 0,76 0,85 1,01 1,01 0,91 0,91 

ROTO-PAVLINJEK 3,95 2,25 2,01 1,97 1,96 2,13 2,02 2,09 1,99 1,77 2,02 

KGZ M Sora 0,37 1,97 1,68 1,67 1,44 1,36 1,13 1,32 1,37 1,43 1,40 

ARCONT 1,54 1,93 2,50 1,47 1,74 2,06 2,02 2,01 2,09 2,08 2,02 

FRAGMAT TIM 0,96 1,13 1,18 0,93 0,91 1,00 0,92 0,88 0,91 0,85 0,93 

P.S.T. 1,14 1,10 1,21 0,89 0,73 0,73 0,63 0,55 0,66 0,74 0,74 

SLATIN 1,62 1,07 1,41 0,94 0,85 0,99 1,11 1,14 1,26 1,19 1,13 

ROLETE KOSEC 1,68 1,62 1,91 1,39 0,95 0,89 0,94 0,84 1,06 0,94 1,01 

SATLER 1,21 1,23 1,51 2,07 2,16 1,82 1,82 1,95 1,38 1,19 1,67 

Mediana 1,54 1,23 1,51 1,39 1,03 1,23 1,13 1,14 1,22 1,19  

 

Vir: Letna poročila podjetij 

Vrednosti median po letih nam povedo, da so bile srednje vrednosti kazalnika v letih 2006 in 

2008 visoke. Po letu 2009 so vrednosti nižje in niso več dosegle vrednosti pred letom 2009. 

Vrednosti median po podjetjih kažejo za celotno opazovano obdobje na velike razlike med 

podjetji.  
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Slika 15: Gibanje količnika prihodkov iz poslovanja in sredstev podjetij po letih 

Iz Slike 15 je razvidno, da podjetja do začetka krize v letu 2008 beležijo rast kazalnika 

obračanja sredstev, po tem letu pa opazimo padec in nato okrevanje po letu 2011, ko se višina 

količnika ustali.  

5.4.6 Čista donosnost sredstev (ROA) 

Kazalnik se izračuna kot količnik čistega dobička  (čiste izgube) in vseh sredstev in kaže, 

kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi, torej kakšno donosnost je ustvarilo. Večja 

vrednost kazalnika pomeni uspešnejše poslovanje podjetja. V primeru, ko gospodarska družba 

izkazuje čisto izgubo, je vrednost kazalnika negativna. 
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Preglednica 7: Čista donosnost sredstev (ROA) podjetij v obdobju od leta 2006 do 2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 4,39 3,29 5,44 3,47 2,23 1,11 2,55 2,09 0,80 0,72 2,39 

HANCMAN 15,83 12,22 12,24 6,56 7,61 6,31 7,44 4,94 3,39 5,43 7,00 

TERMOGLAS 32,58 2,04 15,76 10,00 4,70 5,58 2,55 3,45 0,51 1,78 4,08 

MBM PLAST 7,35 9,57 9,60 4,51 1,78 2,23 2,73 2,20 2,42 2,57 2,65 

MIK Celje 5,00 2,60 1,19 0,38 0,14 0,22 0,71 -12,21 1,57 -4,15 0,55 

ROTO-PAVLINJEK 6,35 17,93 10,41 4,57 5,86 8,51 9,99 6,70 5,48 5,36 6,53 

KGZ M Sora 18,59 12,11 3,44 2,52 0,97 1,19 2,05 2,04 2,61 2,74 2,57 

ARCONT 5,28 2,44 5,52 0,83 4,31 2,98 2,94 3,93 6,31 10,00 4,12 

FRAGMAT TIM 2,75 1,06 0,57 1,33 1,03 0,90 0,08 0,74 3,35 2,02 1,05 

P.S.T. 2,99 16,50 0,51 0,32 0,27 0,09 0,12 -5,58 -3,93 0,02 0,20 

SLATIN 4,80 4,62 3,58 2,18 1,31 1,06 0,64 0,67 3,21 2,16 2,17 

ROLETE KOSEC 25,08 10,05 13,51 6,88 4,53 1,96 1,09 0,84 1,23 1,97 3,25 

SATLER 3,52 4,61 5,23 8,38 6,69 4,72 4,04 4,76 7,24 4,06 4,74 

Mediana 5,28 4,62 5,44 3,47 2,23 1,96 2,55 2,09 2,61 2,16  

 

Vir: Letna poročila podjetij 

 

Vrednosti median po letih nam povedo, da so podjetja do vključno leta 2008 dosegala visoke 

vrednosti kazalnikov. Po letu 2009 so vrednosti močno padle in se ustalile na nižji ravni. 

Vrednosti median po podjetjih kažejo v celotnem opazovanem obdobju kažejo na velike 

razlike med podjetji. Pri bolj podrobnem pregledu pa opazimo, da sta dve podjetji v vzorcu v 

letu 2013 dosegli celo negativne vrednosti kazalnika. Negativen rezultat kazalnika lahko 

povežemo s stečaji večjih gradbenih podjetij. 

 

 

 

Slika 16: Gibanje čiste donosnosti sredstev podjetij po letih 
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Iz Slike 16 je razvidno, da podjetja do začetka krize v letu 2008 beležijo rast kazalnika 

obračanja sredstev, po tem letu pa opazimo padec in nato okrevanja po letu 2013, ko ponovno 

lahko opazimo okrevanje v smislu rasti vrednosti količnika. 

5.4.7 Čista donosnost kapitala (ROE) 

Kazalnik se izračuna kot količnik čistega dobička in kapitala podjetja; s stališča lastnikov oz. 

investitirjev je eden najpomembnejših kazalnikov. Gospodarska družba je uspešnejša, ko je 

vrednost kazalnika večja. Kazalnik nam ne pove, kolikšna je zahtevana donosnost 

investitorjev, ki se izpostavljajo tveganju. 

Preglednica 8: Čista donosnost kapitala (ROE) podjetij v obdobju od leta 2006 do 2015 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mediana 

REMOPLAST 19,23 14,05 22,14 12,45 7,34 3,84 8,80 6,40 2,30 1,87 8,07 

HANCMAN 30,71 24,31 26,37 12,96 14,36 12,19 14,99 9,57 6,50 10,51 13,66 

TERMOGLAS 66,99 42,68 27,40 14,42 6,27 7,65 3,56 4,74 0,65 2,20 6,96 

MBM PLAST 37,13 40,12 31,22 12,13 4,71 5,88 6,74 5,15 5,32 5,29 6,31 

MIK Celje 15,89 11,33 7,63 2,99 1,22 1,85 5,30 -90,82 11,64 -25,16 4,15 

ROTO-PAVLINJEK 26,49 108,87 55,57 17,87 19,08 26,85 29,62 17,78 14,26 15,27 22,79 

KGZ M Sora 112,25 77,10 18,65 13,90 4,98 6,68 12,97 12,24 13,39 12,51 13,18 

ARCONT 10,67 6,49 14,51 1,66 7,42 4,73 4,48 5,78 8,65 13,62 6,96 

FRAGMAT TIM 7,33 2,88 1,58 3,81 3,09 2,71 0,25 2,22 9,88 5,45 2,99 

P.S.T. 6,45 39,17 0,88 0,56 0,52 0,18 0,25 -11,68 -9,16 0,06 0,39 

SLATIN 18,66 19,57 15,83 10,72 7,11 5,24 2,58 2,09 8,31 4,78 7,71 

ROLETE KOSEC 161,58 39,10 45,27 16,82 10,86 4,74 2,34 1,69 2,55 4,20 7,80 

SATLER 8,57 11,75 18,33 23,48 14,13 8,84 7,08 7,50 12,62 7,81 10,30 

Mediana 19,23 24,31 18,65 12,45 7,11 5,24 5,30 5,15 8,31 5,29  

 

Vir: Letna poročila podjetij 

 

Vrednosti median po letih nam povedo, da so podjetja do vključno leta 2009 dosegala visoke 

vrednosti kazalnikov. Po letu 2009 so vrednosti močno padle in se ustalile. Vrednosti median 

po podjetjih kažejo na velike razlike med podjetji.  
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Slika 17: Gibanje čiste donosnosti kapitala podjetij po letih 

Iz Slike 17 je razvidno, da podjetja že po letu 2007 beležijo padec tega kazalnika in da 

kazalniki ne dosežejo več vrednosti, ki so jih dosegali do leta 2007. Opazimo padec vrednosti 

količnika in vrednosti kazalnika okrog vrednosti 0. Višina količnika se ustali.  

5.5 Preverjanje zastavljenih hipotez 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

H1: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetja je negativno povezan s 

kazalniki kratkoročne plačilne sposobnosti podjetij. 

H2: Delež kratkoročnih terjatev do kupcev v sredstvih podjetij je pozitivno povezan s 

količnikom prihodkov iz poslovanja in sredstev podjetij. 

H3: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetij je negativno povezan s čisto 

donosnostjo sredstev (ROA) in čisto donosnostjo lastniškega kapitala (ROE). 

Statistično analizo smo izvedli na vzorcu slovenskih podjetij, ki večinoma spadajo v 

dejavnost 22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo in z njimi 

povezanimi dejavnostmi (steklarstvo). Prav tako so vsa podjetja predložila AJPES-u letno 

poročilo za statistične namene. Izračunali smo vse izbrane kazalnike za vsa izbrana podjetja v 

vzorcu. Sledilo je preverjanje hipotez. Vse podatke smo pridobili iz javno objavljenih 

evidenc. 

Podatki, ki smo jih uporabili za izračun koeficientov za opazovana podjetja, zajemajo obdobje 
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od vključno leta 2006 do vključno 2015. Podatke smo uporabili za izračun v programu SPSS 

za statistično obdelavo podatkov. Izračunali smo vse kazalnike in nato podatke vstavili v 

program SPSS ter izvedli analizo povezav med koeficienti. Ugotavljali smo, ali gre za šibke, 

srednje ali močne linearne povezave (Pearsonov koeficient) in ali gre za statistično značilnost 

(Sig  0,05) pri stopnji tveganja manjši od 5 %. 

S Pearsonovim koeficientom ugotavljamo, ali linearna povezanost med spremenljivkami 

obstaja ter kako močna je povezanost med njimi. S pomočjo Pearsonovega koeficienta smo 

preverjali hipoteze H1, H2 in H3. Govorimo o dveh vrstah povezanosti: 

 pozitivna povezanost, kadar so vrednosti prve (x) in druge (y) spremenljivke visoke ali 

nizke. V tem primeru je koeficient pozitiven in blizu 1. 

 negativna povezanost, kadar so vrednosti prve (x) spremenljivke visoke in druge (y) 

spremenljivke nizke ali obratno. 

V primeru, da ne moremo govoriti niti o pozitivni, niti o negativni povezanosti med 

spremenljivkami, rečemo, da spremenljivki med seboj nista povezani (nista v korelaciji).  

Moč povezanosti določimo s pomočjo lestvice vrednosti koeficienta:  

 0,00 → ni povezanosti  

 0,01 do 0,19 → neznatna povezanost 

 0,20 do 0,39 → nizka/šibka povezanost 

 0,40 do 0,69 → srednja/zmerna povezanost 

 0,70 do 0,89 → visoka/močna povezanost 

 0,90 do 0,99 → zelo visoka/zelo močna povezanost 

 1,00 → popolna povezanost  

5.5.1 Hipoteza H1 

Hipoteza H1 se glasi: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetij je 

negativno povezan s kazalniki kratkoročne plačilne sposobnosti podjetij. 

Z namenom preverjanja statistično značilnih linearnih povezanosti med količniki v zadnjem 

10-letnem obdobju (2006–2015) smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. 
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Preglednica 9:  Korelacijska matrika povezanosti med kazalniki kratkoročne plačilne 

sposobnosti podjetij in deležem obratnega kapitala v prihodkih iz 

poslovanja na vzorcu podjetij 

  KK likv KK posp OBK/PP 

KK likv Pearsonov  

korelacijski koeficient 
1,000 0,889** 0,375** 

Sig. (2-stranski)     0,000   0,000 

KK posp Pearsonov korelacijski 

koeficient 
   1,000   0,275

**
 

Sig. (2-stranski)       0,005 

OBK/PP Pearsonov korelacijski 

koeficient 
  1,000 

Sig. (2-stranski)   
 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska) 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da med kratkoročnim kazalnikom likvidnosti in pospešenim 

kazalnikom likvidnosti obstaja visoka/močna povezanost in je statistično značilna (Pearsonov 

korelacijski koeficient > 0,700 = 0,889; Sig = 0,000) pri stopnji tveganja manj kot 5 %. 

Povezava med količnikoma je pozitivna. Povezanost med kratkoročnim koeficientom 

likvidnosti in obratnim kapitalom v prihodkih ter med pospešenim koeficientom in obratnim 

kapitalom v prihodkih je nizka/šibka (Pearsonov korelacijski koeficient  0,39; Sig  0,05). 

Povezava obeh kratkoročnih koeficientov s količnikom OBK v prihodkih iz poslovanja je 

pozitivna in statistično značilna.  

Ugotovitev 

S hipotezo H1 smo preverili, ali med kazalniki poslovanja (kratkoročni koeficient likvidnosti 

in pospešeni koeficient likvidnosti) in OBK v prihodkih iz poslovanja v vzorcu podjetij in 

izbranem obdobju obstaja negativna linearna povezanost. Analiza je pokazala šibko pozitivno 

povezanost koeficientov likvidnosti s količnikom obratnega kapitala in prihodki pri vzorcu 

podjetij. Pričakovali smo sicer negativno povezanost, saj bolj učinkovito upravljanje z 

obratnim kapitalom vodi k večji likvidnosti. Hipoteze H1 ne moremo sprejeti. 

5.5.2 Hipoteza H2 

Hipoteza H2 se glasi: Delež kratkoročnih terjatev do kupcev v sredstvih podjetij je pozitivno 

povezan s količnikom prihodkov iz poslovanja in sredstev podjetij. 

Z namenom preverjanja statistično značilnih razlik med koeficienti v zadnjem 10-letnem 

obdobju (2006 – 2015) smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. 
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Preglednica 10:  Korelacijska matrika povezanosti med kazalnikoma terjatev do kupcev 

v sredstvih in prihodki iz poslovanja v sredstvih na vzorcu podjetij 

  T/S PP/S 

T/S Pearsonov  

korelacijski koeficient 
1,000 0,147 

Sig. (2-stranski)   0,096 

PP/S Pearsonov korelacijski 

koeficient 
 1,000 

Sig. (2-stranski)    

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska) 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da med kazalnikom terjatev do kupcev v sredstvih in 

kazalnikom prihodkov iz poslovanja v sredstvih obstaja neznatna pozitivna povezanost 

(Pearsonov korelacijski koeficient  0,19 = 0,147; Sig  0,05) pri stopnji tveganja večji od 

5 %. Ne moremo trditi, da sta terjatve do kupcev v sredstvih in prihodki iz poslovanja v 

sredstvih pozitivno linearno povezani spremenljivki pri stopnji verjetnosti napake manj kot 

5 %.  

Ugotovitev 

S hipotezo H2 smo preverili, ali med kazalnikom terjatev do kupcev v sredstvih in med 

kazalnikom prihodki iz poslovanja v sredstvih, obstaja pozitivna linearna povezanost. 

Ugotovili smo, da v vzorcu podjetij in izbranem obdobju, obstaja neznatna pozitivna linearna 

povezanost, ki pa ni statistično značilna. Hipotezo H2 ne moremo potrditi. Podjetja lahko 

dosežejo večjo učinkovitost pri ustvarjanju prihodkov s sredstvi, ki jih uporabljajo tako, da 

kupcem nudijo boljše plačilne pogoje, kar povečuje delež terjatev v vseh sredstvih. Pozitivna 

povezanost med obravnavanimi kazalniki bi lahko pomenila, da boljši kreditni pogoji za 

kupce (npr. podaljševanje plačilnih rokov) lahko pomenijo izboljšanje razmerja med prihodki 

in sredstvi, kar pomeni boljše obračanje sredstev. To sicer še ne pomeni večje uspešnosti, saj 

boljši kreditni pogoji praviloma pomenijo tudi večje stroške (financiranja terjatev, upravljanja 

terjatev, izgube terjatev). Podaljševanje plačilnih rokov praviloma pomeni tudi večje tveganje, 

kar pomeni višje zahteve po donosnosti. Naša analiza ni pokazala pozitivne povezave med 

količnikom terjatev v sredstvih in količnikom prihodkov v sredstvih, kar pomeni, da za naš 

vzorec podjetij ne moremo trditi, da imajo podjetja z večjim deležem terjatev v sredstvih tudi 

boljše obračanje sredstev.  

5.5.3 Hipoteza H3 

Hipoteza H3 se glasi: Delež obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja podjetij je 

negativno povezan s čisto donosnostjo sredstev (ROA) in čisto donosnostjo lastniškega 

kapitala (ROE). 



 

 

48 

 

Z namenom preverjanja povezanosti med posameznimi kazalniki poslovanja (ROA, ROE, 

OBK v prihodkih iz poslovanja) na vzorcu podjetij, smo uporabili Pearsonov koeficient 

korelacije.  

Preglednica 11:  Korelacijska matrika povezanosti med kazalnikoma ROA in ROE ter 

deležem obratnega kapitala v prihodkih iz poslovanja na vzorcu 

podjetij 

  ROA ROE OBK/PP 

ROA Pearsonov  

korelacijski koeficient 
1,000 0,843** -0,231** 

Sig. (2-stranski)   0,000   0,008 

ROE  Pearsonov korelacijski 

koeficient 
 1,000 -0,297

**
 

Sig. (2-stranski)    0,001 

OBK/PP Pearsonov korelacijski 

koeficient 
  1,000 

Sig. (2-stranski)   
 

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska) 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da med kazalnikom poslovanja ROA in kazalnikom poslovanja 

ROE obstaja visoka/močna negativna povezanost (Pearsonov korelacijski koeficient > 0,700 

= 0,843) in Sig = 0,000, kar kaže močno statistično značilnost. Oba kazalnika donosnosti 

ROA in ROE sta nizko/šibko negativno linearno povezana s kazalnikom obratnega kapitala v 

prihodkih iz poslovanja (Pearsonov korelacijski koeficient  0,39 = -0,231) in oba sta 

statistično značilna. 

Ugotovitev 

S hipotezo H3 smo preverili, ali med kazalnikoma uspešnosti poslovanja (ROA, ROE) in 

OBK v prihodkih iz poslovanja v vzorcu podjetij in izbranem obdobju obstaja negativna 

linearna povezanost. Rezultat Pearsonovega korelacijskega koeficienta je pokazal, da je 

povezanost med kazalnikom ROA in OBK v prihodkih iz poslovanja šibka in negativna, 

vendar statistično značilna. Prav tako je povezanost med kazalnikom ROE in OBK v 

prihodkih iz poslovanja šibka in negativna in statistično značilna. Hipotezo H3 lahko 

sprejmemo. Negativna povezanost je v skladu s pričakovanji, saj učinkovito upravljanje z 

obratnim kapitalom pomeni višjo donosnost sredstev ROA in višjo donosnost kapitala ROE. 
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6 SKLEP 

6.1 Ugotovitve 

Ugotovili smo, da upravljanje z obratnim kapitalom predstavlja pomemben del 

vsakodnevnega odločanja v podjetju. Velik del odločitev pri upravljanju z obratnim kapitalom 

izhaja iz lastnosti gospodarskega okolja, tako lokalnega kot tudi mednarodnega. Še tako 

ugodno nabavljene surovine, velika delovna storilnost in velik obseg prodaje ne pomagajo 

podjetju, če dobavitelj ne dostavi surovin pravočasno ali če podjetje ne prejme plačila terjatev.  

Zadnja finančna kriza je povzročila nestabilnost cen na svetovnem trgu surovin, še posebej je 

vplivala na panogo gradbeništva in na podjetja, ki so s to panogo tesno povezana in od nje 

močno odvisna. Vse to je močno vplivalo na slovensko gospodarstvo. Na podlagi teoretičnega 

pregleda smo predpostavili, da učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom ključno vpliva na 

plačilno sposobnost podjetja. Plačilno sposobnost lahko podjetje izboljšuje ali s 

povečevanjem dolgoročnih obveznosti do virov sredstev (pri tem lahko podjetje vključi tudi 

kapital) ali z uravnavanjem potreb po obratnem kapitalu in prav to zadnje ima v času 

okrevanja po gospodarski krizi pomemben vpliv na likvidnost in na donosnost podjetja. Pri 

pojmu likvidnosti in donosnosti pridemo do skupne točke, ki se ji reče denar na računu. 

Podjetje lahko dodatna sredstva zaradi povečane likvidnosti nameni ali dodatnemu 

razdolževanju ali financiranju obratnih sredstev. 

Namen te magistrske naloge dela je proučiti, kako optimizirati obratni kapital z namenom 

zagotavljanja likvidnosti in donosnosti na primeru vzorca podjetij v panogi s pomočjo 

primerjalne analize konkurentov. Preverili smo, ali so podjetja iz izbranega vzorca podjetij v 

zadnjem 10-letnem obdobju (2006-2015) uspešno optimizirala obratni kapital.  

V prvem delu magistrske naloge smo opredelili obratni kapital. Opredelili smo posamezne 

komponente obratnega kapitala in teoretična spoznanja avtorjev glede upravljanja z njimi. 

Opisali smo proces kroženja denarja ter različnih načinov (politik) upravljanja z obratnim 

kapitalom. Pri prehitrem povečanju obsega obratnega kapitala se najprej pokaže potreba po 

dodatnih virih financiranja. Podjetje običajno nima dovolj likvidnostnih rezerv, zato se mora 

dodatno zadolžiti ali znižati raven investiranja. Pri dodatnem zadolževanju se za podjetje 

povečajo stroški financiranja. Slabo upravljanje z obratnim kapitalom lahko povzroči 

likvidnostne probleme in negativno vpliva na kazalnike poslovanja. 

V drugem delu magistrske naloge smo definirali likvidnost in donosnost, opisali smo njune 

vrste in dejavnike. V nadaljevanju magistrske naloge smo opredelili kazalnike obratnega 

kapitala, kazalnike likvidnosti in kazalnike donosnosti, s katerimi smo dokazali ali ovrgli 

postavljene hipoteze. Med kazalnike so bili uvrščeni: kratkoročni koeficient, pospešeni 

koeficient, čista donosnost sredstev (ROA), čista donosnost kapitala (ROE), obračanje 
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celotnih sredstev, delež terjatev do kupcev v celotnih sredstvih in koeficient prihodkov iz 

poslovanja v celotnih sredstvih. Med kazalniki plačilne sposobnosti podjetja sta najbolj 

poznana kratkoročni pospešeni koeficient, vendar ju analitiki ne uporabljajo več kot osnovno 

merilo likvidnosti podjetja. Koeficienta imata predvsem to slabost, da sta preveč statična in ne 

upoštevata časovne dimenzije razmerja med odlivi in prilivi podjetja (posamezna kategorija se 

spremeni denar v različnem časovnem obdobju).  

V tretjem delu magistrske naloge   smo s pomočjo analize bilančnih postavk izbranih podjetij 

proučili praktično uporabnost opredeljenih kazalnikov za oceno likvidnosti in donosnosti 

podjetij. V analizi za obdobje 2006-2015 so bila zajeta naslednja podjetja: REMOPLAST 

d.o.o., HANCMAN d.o.o., TERMOGLAS d.o.o., SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., MIK 

Celje d.o.o., ROTO- PAVLINJEK d.o.o., KGZ M Sora d.d., ARCONT d.d., FRAGMAT TIM 

d.d., P.S.T. d.o.o., SLATIN d.o.o., ROLETE KOSEC d.o.o. in MBM PLAST d.o.o. 

V nadaljevanju predstavljamo povzetek ugotovitev na osnovi preverjanja hipotez. 

S hipotezo H1 smo preverili, ali med kazalniki likvidnosti (kratkoročni koeficient likvidnosti 

in pospešeni koeficient likvidnosti) in OBK v prihodkih iz poslovanja v vzorcu podjetij in 

izbranem obdobju obstaja negativna linearna povezanost. Analiza je pokazala šibko pozitivno 

povezanost koeficientov likvidnosti s količnikom obratnega kapitala in prihodki pri vzorcu 

podjetij. Pričakovali smo sicer negativno povezanost, saj bolj učinkovito upravljanje z 

obratnim kapitalom vodi k večji likvidnosti. Hipotezo H1 nismo mogli potrditi. 

S hipotezo H2 smo preverili, ali med kazalnikom terjatev do kupcev v sredstvih in med 

kazalnikom prihodki iz poslovanja v sredstvih obstaja pozitivna linearna povezanost. Analiza 

je pokazala neznatno pozitivno povezanost, ki pa ni statistično značilna, zato hipotezo H2 ne 

moremo potrditi. Pozitivna povezanost med obravnavanimi količniki bi lahko pomenila, da 

boljši kreditni pogoji za kupce (npr. podaljševanje plačilnih rokov) lahko pomenijo 

izboljšanje razmerja med prihodki in sredstvi, kar pomeni boljše obračanje sredstev.  

S hipotezo H3 smo preverili, ali med kazalnikoma uspešnosti poslovanja (ROA, ROE) in 

OBK v prihodkih iz poslovanja v vzorcu podjetij in izbranem obdobju obstaja negativna 

linearna povezanost. Analiza je pokazala, da je povezanost med kazalnikom ROA in OBK v 

prihodkih iz poslovanja šibka in negativna, vendar statistično značilna. Prav tako je 

povezanost med kazalnikom ROE in OBK v prihodkih iz poslovanja šibka in negativna in 

statistično značilna, zato hipotezo H3 lahko sprejmemo. S tem smo potrdili naša pričakovanja, 

saj učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom pomeni višjo donosnost sredstev ROA in 

višjo donosnost kapitala ROE. 

Uporaba zgoraj opredeljenih kazalnikov ne zadošča za kvalitetno oceno likvidnosti in 

donosnosti podjetja. Za analizo je treba imeti tudi informacije o panogi, v kateri se podjetje 

nahaja, prav tako je treba vključiti tudi še druge kazalnike poslovanja. Banke v ta namen 
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pripravijo bonitetno oceno podjetja, v kateri so vključene vse te informacije. Slabost 

bonitetnih ocen podjetij je časovni zamik zaradi analize bilanc podjetja, ki so bile izdelane pol 

leta prej, lahko tudi več.  

6.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje je veliko. Uspešnost upravljanja obratnega kapitala 

izbranega podjetja bi lahko primerjali s konkurenčnimi podjetji v panogi. Zanimivo bi bilo 

izdelati raziskavo, ali so podjetja znotraj dejavnosti, ki so bolj izvozno usmerjena, tudi bolj 

uspešna. Lahko bi raziskovali vpliv velikosti podjetja in lokacije podjetja na uspešnost 

upravljanja obratnega kapitala. Prav tako bi poleg že uporabljenih kazalnikov lahko uporabili 

tudi druge kazalnike, npr. stopnjo finančne varnosti, finančne obveznosti / EBITDA. Idej za 

nadaljnje raziskovanje je zato res veliko, vendar moramo pri predlogih za nadaljnje 

raziskovanje upoštevati omejitev majhnosti slovenskega gospodarstva in posledično majhnega 

števila podjetij s posameznimi lastnostmi. Pri tej vrsti raziskave smo omejeni  z majhnostjo 

slovenskega trga, zato je možnosti malo. Razširitev raziskave izven Slovenije pa zahteva 

pridobitev podatkov iz mednarodnih baz. 
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