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POVZETEK 

V magistrski nalogi je obravnavan vidik primerjanja relativnih vrednosti delnic slovenskega 

in ameriškega kapitalskega trga. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu so predstavljena teoretična izhodišča relativnega vrednotenja. V empiričnem 

delu naloge je prikazana ocenitev vrednosti količnikov lastniškega kapitala P/E dvajsetih 

največjih slovenskih javnih delniških družb in primerjava dobljenih ocen vrednosti količnikov 

P/E s povprečnimi vrednostmi količnikov P/E primerljivih ameriških panog v letu 2007 in 

2010. V raziskavi smo ugotovili, da so bile relativne vrednosti izbranih slovenskih javnih 

delniških družb v primerjavi z zanje primerljivimi panogami ameriških podjetij v letu 2007 

višje kot v letu 2010. 

Ključne besede: relativno vrednotenje, količnik lastniškega kapitala P/E, gospodarska in 

finančna kriza, slovenski in ameriški kapitalski trg. 

SUMMARY 

The master’s thesis compares relative stock value of the Slovenian and American capital 

market. The thesis has a theoretical and empirical part. The theoretical part presents 

theoretical basis of relative valuation. The empirical part of the thesis presents evaluation of 

price/earnings ratio value of twenty largest Slovenian public limited companies and a 

comparison of the researched price/earnings ratio with average price/earnings ratio values in 

similar American sectors in the years 2007 and 2010. We have found out that the relative 

values of the chosen Slovenian public limited companies in comparison with their American 

counterparts in the year 2007 were higher than in the year 2010. 

Keywords: relative valuation, price/earnings ratio, economic and financial crises, Slovenian 

and American capital market. 

  

UDK: 336.763(043.2) 

 





  

V 

VSEBINA 

1 Uvod ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč .............................................................. 1 

1.2 Namen in cilji raziskave ............................................................................................... 3 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave ............................................................................. 3 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge ......................................................... 4 

1.5 Prispevek k znanosti in stroki ...................................................................................... 5 

1.6 Omejitve in predpostavke k obravnavanju problema................................................... 6 

2 Vrednotenje podjetij........................................................................................................... 7 

2.1 Opredelitev pojma podjetje, vrednosti podjetja in procesa vrednotenja podjetja ........ 7 

2.1.1 Opredelitev podjetja in njegove vrednosti ....................................................... 7 

2.1.2 Opredelitev procesa vrednotenja ..................................................................... 8 

2.2 Namen vrednotenja podjetja ........................................................................................ 9 

2.3 Modeli vrednotenja podjetij ........................................................................................11 

2.4 Relativno vrednotenje ................................................................................................ 12 

2.4.1 Koncept relativnega vrednotenja ................................................................... 12 

2.4.2 Prednosti in slabosti relativnega vrednotenja ................................................ 14 

3 Količniki relativnega vrednotenja ................................................................................... 16 

3.1 Opredelitev pojma količniki ....................................................................................... 16 

3.2 Delitev količnikov in standardizacija vrednosti ......................................................... 17 

3.3 Faze uporabe količnikov in podrobnejša obravnava količnika P/E skozi vse faze .... 19 

3.3.1 Testiranje definicije količnika ........................................................................ 20 

3.3.2 Opisni test ...................................................................................................... 23 

3.3.3 Analitični test ................................................................................................. 24 

3.3.4 Test aplikacije ................................................................................................ 30 

4 Empirična analiza ............................................................................................................. 33 

4.1 Hipoteze za empirično testiranje ................................................................................ 33 

4.2 Metode pridobivanja in zbiranja podatkov ................................................................ 33 

4.3 Vzorčenje ................................................................................................................... 33 

4.4 Opredelitev količnika P/E .......................................................................................... 35 

4.4.1 Tržna vrednost lastniškega kapitala vzorca podjetij ...................................... 35 

4.4.2 Čisti dobiček vzorca podjetij ......................................................................... 36 

4.5 Izračun količnikov P/E za izbrana slovenska podjetja ............................................... 37 

4.5.1 Statistična predstavitev količnikov P/E vzorca dvajsetih podjetij za leto 2007 
in 2010 ........................................................................................................... 40 

4.5.2 Statistična predstavitev količnikov P/E vzorca enajstih podjetij za leto 2007 
in 2010 ........................................................................................................... 43 

4.6 Primerjava relativnih vrednosti izbranih slovenskih podjetij med letoma 2007 in 
2010 ............................................................................................................................ 44 

4.7 Primerjava relativnih vrednosti slovenskih javnih delniških družb in pripadajočih 
panog ameriških javnih delniških družb med letoma 2007 in 2010........................... 46 

4.7.1 Pričakovane stopnje gospodarske rasti slovenskega in ameriškega 
kapitalskega trga v letu 2007 in 2010 ............................................................ 48 



  

  VI 

4.7.2 Donosnost slovenskih in ameriških desetletnih državnih obveznic v letu 2007 
in 2010 ........................................................................................................... 50 

4.8 Preverjanje zastavljenih hipotez ................................................................................. 52 

5 Sklep ................................................................................................................................... 55 

Literatura ................................................................................................................................ 57 

Viri ........................................................................................................................................... 61 

 

 



  

VII 

SLIKE 

Slika 1: Delež tržne kapitalizacije vzorca podjetij glede na celotno tržno kapitalizacijo 

vseh delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi .................................................. 34 

Slika 2: Agregatni in povprečni količnik P/E vzorca izbranih slovenskih podjetij ..... 39 

Slika 3: Grafikon kvantilov spremenljivk P/E07 in P/E10 .......................................... 40 

Slika 4: Pričakovane stopnje rasti realnega BDP za leta od 2007 do vključno 2010 .. 50 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Tržna vrednost lastniškega kapitala vzorca podjetij za obdobje 2007–2010  36 

Preglednica 2: Čisti dobiček vzorca podjetij za obdobje 2007–2010 .................................... 37 

Preglednica 3: Agregatna vrednost količnikov P/E vzorca slovenskih podjetij za obdobje 

2007–2010 ...................................................................................................... 38 

Preglednica 4: Količniki P/E vzorca podjetij za obdobje 2007–2010 .................................... 38 

Preglednica 5: Opisne statistike P/E07 in P/E10 vzorca dvajsetih podjetij ........................... 41 

Preglednica 6: Vrednosti količnikov P/E vzorca enajstih podjetij ......................................... 43 

Preglednica 7: Opisne statistike P/E07 in P/E10 vzorca enajstih podjetij ............................. 44 

Preglednica 8: Normalnost porazdelitve spremenljivk P/E07 in P/E10 ................................. 45 

Preglednica 9: Wilcoxon Signed-Rank test za spremenljivki P/E07 in P/E10 ...................... 45 

Preglednica 10: Uvrstitev vzorca podjetij v primerljive ameriške panoge .............................. 46 

Preglednica 11: Količniki primerljivih panog ameriških javnih delniških družb .................... 47 

Preglednica 12: Normalnost porazdelitve spremenljivk Panožni P/E07 in Panožni P/E10 ..... 47 

Preglednica 13: Wilcoxon Signed-Rank test za spremenljivki Panožni P/E07 in Panožni 

P/E10 .............................................................................................................. 48 

Preglednica 14: Stopnje rasti BDP ........................................................................................... 49 

Preglednica 15: Ocenjena realna donosnost desetletnih slovenskih državnih obveznic .......... 51 

Preglednica 16: Ocenjena realna donosnost desetletnih ameriških državnih obveznic ........... 52 



  

  VIII 

KRAJŠAVE 

BDP Bruto domači proizvod (Gross domestic product) 

CPI Indeks cen življenjskih potrebščin (Consumer Price Index) 

EV Vrednost podjetja (Enterprise value) 

n. s.  Navedba ni smiselna (not applicable) 

P/E Količnik čistega dobička (Price-earnings ratio) 

PEG Količnik čistega dobička, prilagojen za stopnjo rasti (Price/earnings to growth 

ratio) 

PVGO Sedanja vrednost rastnega potenciala (Present value of growth opportunities) 

ZDA Združene države Amerike (United States of America) 

 



  

1 

1 UVOD 

Merjenje vrednosti podjetja pridobiva ključno vlogo na področju sprejemanja finančnih, 

upravljavskih in strateških odločitev podjetja. Za uspešno izvedbo vrednotenja podjetja je 

treba posedovati finančno in računovodsko predznanje, tj. poznavanje finančnih teorij in 

sposobnost branja bilanc, ki omogoča pridobitev kar se da pravilnih izračunov, ki so podlaga 

za sprejemanje optimalnih poslovnih odločitev. 

Nenehne spremembe tržnih razmer so privedle raziskovalce k razvijanju novih načinov 

merjenja ustvarjenih vrednosti. Tako so se razvile različne metode vrednotenja podjetij, med 

katerimi je najbolj razširjena uporaba relativnega vrednotenja oziroma vrednotenja s tržnimi 

količniki. S slednjimi se primerja relativne vrednosti primerljivih podjetij, panog, trgov. 

Izhodišče teoretičnega dela magistrske naloge je obravnava procesa vrednotenja podjetij s 

poudarkom na relativnem vrednotenju in najbolj pogosto uporabljenem večkratniku čistega 

dobička (angl. price-earnings ratio, v nadaljevanju količnik P/E). Empirični del naloge pa se 

osredotoča na primerjavo količnikov P/E slovenskih javnih delniških družb s povprečnimi 

količniki P/E primerljivih panog ameriških javnih delniških družb, in sicer v obdobju pred 

začetkom in v času svetovne finančno-gospodarske krize. S pridobljenimi rezultati smo 

ugotovili razlike med proučevanimi količniki P/E javnih delniških družb slovenskega in 

ameriškega kapitalskega trga. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Poslovni in akademski svet že dlje časa namenjata vrednotenju podjetij veliko pozornosti 

(UNIVAQ FE 2011, 1). Razlogi in metode zanj so odvisni od namena vrednotenja (Riva 

2008, 22). Običajno se vrednotenje izvede z namenom ugotavljanja doseženih ciljev in v 

primeru določanja razvojnih strategij, integracije in reorganizacije (Locatelli in Uselli 2009, 

2). Obstajajo številne kvantitativne metode vrednotenja podjetij. Njihova osnovna delitev 

zajema metode na osnovi sredstev in obveznosti podjetja, metode na osnovi donosa podjetja 

in metode na osnovi tržnih primerjav. Kot navaja Riva (2008, 23), ima vsaka metoda svoje 

prednosti in slabosti, ki jih je v fazi vrednotenja treba upoštevati. Izbira metode pa je odvisna 

od značilnosti procesa za namene katerega vrednotimo podjetje (ali gre za prevzem, prodajo, 

kotacijo na finančnih trgih). 

Z relativnim vrednotenjem oziroma z metodo tržnih primerjav določamo vrednost podjetja na 

osnovi primerjave s primerljivimi podjetji, ki kotirajo na organiziranem trgu kapitala 

(Zupančič 2006, 3). Ta način vrednotenja podjetij odraža trenutno razpoloženje trga, kar 

pomeni, da je lahko podjetje precenjeno, ko so primerljiva podjetja na trgu precenjena, 

oziroma podcenjeno, ko so primerljiva podjetja na trgu podcenjena (Lavrenčič 2006, 20; 

Damodaran 2001, 253). Sam začetek procesa relativnega vrednotenja zajema identifikacijo 
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primerljivih sredstev in njihovo tržno vrednost. Nato sledi pretvorba tržnih vrednosti v 

standardizirane vrednosti. Po opravljeni standardizaciji dobimo vrednosti količnikov oziroma 

kazalnikov relativnega vrednotenja, ki jih je potrebno primerjati in ugotoviti vse razlike med 

podjetji, ki lahko vplivajo na razlike v količnikih. Na podlagi opravljenih korakov lahko 

določimo, ali je neko sredstvo precenjeno ali podcenjeno (Damodaran 2012a, 2). 

Količniki, ki se najbolj uporabljajo, temeljijo na dobičku (Damodaran 2001, 275). To pomeni, 

da se standardizacija vrednosti lastniškega kapitala oziroma celotnega kapitala deli z dobički, 

ki jih je ustvaril lastniški kapital oziroma celotni kapital (Damodaran b. l., 4; Zupančič 2006, 

6). Po Fernándezu (2013, 2) je med najbolj poznanimi in uporabljenimi količniki v praksi 

količnik lastniškega kapitala P/E (cena delnice/čisti dobiček na delnico), ki ga bomo uporabili 

v naši raziskavi. Visok P/E lahko izraža visoko pričakovano rast dobičkov (Gubo 2012). Sicer 

pa je pogosto sinonim precenjenosti vrednostnih papirjev (Sriram 2011), ko je razmerje med 

ceno delnice in čistega dobička na delnico višje kot pri drugih primerljivih podjetjih. 

Precenjenost obravnavanih podjetij se lahko ugotavlja tudi s primerjanjem količnika P/E 

enega kapitalskega trga s primerljivimi količniki drugega kapitalskega trga. 

Empirična raziskava bo temeljila na preteklih podatkih, ki se nanašajo na obdobje finančne 

krize 2007–2010. 

Poleti leta 2007 se je v ZDA začela finančna kriza, ki je nastala kot posledica poka 

ameriškega nepremičninskega balona. Temu dogodku je jeseni leta 2008 sledila recesija, 

kakršne ni bilo videti že od 2. svetovne vojne (Giavazzi in Amighini 2009, 1). Prvi znaki 

finančne krize so se v Evropi pričeli zaznavati poleti 2008 (NLB Skupina 2008, 25). Širjenje 

krize je bilo hitro in globalno. Finančna kriza je povzročila močne padce na svetovnih borzah. 

Običajno nas na prihajajoče borzne zlome opozarjajo številni znaki, med katerimi sodi tudi 

visoko razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico (Bhattacharyay in Nerb 2002, 34). 

V primeru te finančne krize je bilo na ameriškem borznem trgu težje napovedati večje padce 

delnic, saj delnice niso bile precenjene kot v primeru drugih kriz (Krugman 2009; Kleindienst 

2008, 2). Precenjenost delnic je bila tako prisotna v obdobju pred velikim borznim zlomom 

leta 1929, ekonomsko krizo v sedemdesetih letih, črnim ponedeljkom leta 1987, japonsko 

gospodarsko krizo leta 1990 in zlomom delnic na borzi Nasdaq leta 2000 (Silk 1987; Stowell 

2013, 158; Hirschey 2003, 23). 

Leta 2007 je za slovenski borzni trg veljala velika prevrednotenost slovenskih delnic. Na 

razvitih trgih so znašala dolgoročna povprečja količnika P/E 14 (Mastnak 2010). Količnik P/E 

delnic, uvrščenih v indeks S&P 500, se je do krize počasi večal, vendar ne pretirano, saj je 

znašal do septembra 2007 pod 20 (YCharts b. l.), medtem ko je količnik P/E delnic, uvrščenih 

v slovenski indeks SBI20, avgusta 2007 dosegel rekordne vrednosti, ko je znašal 35. SBI20 je 

nakazoval na pregret slovenski borzni trg, saj je imel leta 2007 kar 78,1-odstotno donosnost 

(Ljubljanska borza 2007, 2). Rast tečajev je bila pretirana, vendar so ti donosi temeljili 

predvsem na špekulacijah in informacijah o potencialnih prevzemih. Glede na to, da so bile 
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delnice na slovenskem borznem trgu močno prevrednotene, je bil z izbruhom krize upad 

njihovih vrednosti toliko večji (U. B. 2009). Navedeno smo želeli preveriti z empirično 

raziskavo. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je primerjava relativnih vrednosti izbranih slovenskih javnih 

delniških družb in ameriških javnih delniških družb v času pred finančno krizo in v času krize. 

Namen naloge je tudi ugotoviti, ali so bile izbrane slovenske javne delniške družbe v 

primerjavi z ameriškimi javnimi delniškimi družbami pred krizo precenjene ali podcenjene. 

Zanima nas tudi gibanje količnikov izbranih podjetij v proučevanem obdobju, kar bomo tudi 

grafično prikazali. 

Cilja teoretičnega dela naloge sta splošen opis različnih načinov vrednotenja podjetij in 

podroben opis obravnavanega relativnega vrednotenja (metode tržnih primerjav) ter izbranega 

količnika P/E s pomočjo pregleda tuje in domače strokovne literature. 

Empirični del magistrske naloge temelji na primerjavi količnikov izbranih javnih delniških 

družb slovenskega trga s količniki pripadajočih panog ameriškega kapitalskega trga v času 

pred krizo in v času krize in na podlagi tega smo sklepali, ali so bile delnice na slovenskem 

trgu precenjene. Cilji empiričnega dela naloge so izračun količnikov za izbrane slovenske 

javne delniške družbe, predstavitev količnikov pripadajočih panog ameriških javnih delniških 

družb in primerjava količnikov obravnavanih trgov v proučevanem obdobju. Empirično smo 

skušali potrditi temeljno tezo, da so bile slovenske delniške družbe v času pred krizo močno 

prevrednotene. Da bi ugotovili razliko med slovenskimi in ameriškimi delniškimi družbami v 

ocenitvi njihove relativne vrednosti pred krizo, smo relativne vrednosti izbranih slovenskih 

javnih delniških družb primerjali z že izračunanimi primerljivimi relativnimi vrednostmi 

panog ameriških javnih delniških družb. Enak postopek smo opravili za obdobje v času krize. 

Z empirično raziskavo smo ugotovili relativno vrednost podjetij na dveh kapitalskih trgih pred 

krizo in v času krize ter na podlagi dobljenih rezultatov preverili veljavnost temeljne teze. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Temeljna teza pravi, da so bile slovenske javne delniške družbe pred krizo močno 

prevrednotene, zato je bil padec njihove vrednosti v krizi toliko večji. 

Iz tega sledijo tri parcialne hipoteze, ki smo jih v raziskavi testirali z namenom potrditve 

oziroma zavrnitve temeljne teze. 
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Hipoteza 1: Povprečna vrednost količnika P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb pred 

krizo in v času krize se statistično razlikuje. 

Za namen testiranja hipoteze 1 smo za leto 2007 in za leto 2010 izračunali količnik P/E za 

vzorec izbranih slovenskih javnih delniških družb. S testom Shapiro-Wilk smo preverili, ali je 

predpostavka o normalni porazdelitvi podatkov izpolnjena. V primeru izpolnjene 

predpostavke o normalni porazdelitvi hipotezo testiramo s parametričnim t-testom za odvisna 

vzorca, v nasprotnem primeru pa hipotezo preverimo z neparametričnim Wilcoxon Signed-

Rank testom. 

Hipoteza 2: Povprečna vrednost količnika P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb je 

bila višja pred krizo kot v času krize. 

Ob predpostavki statistično značilne razlike v relativnih vrednostih, ki smo jo preverili pri 

hipotezi 1, smo ugotovili, ali je povprečna relativna vrednost izbranih slovenskih javnih 

delniških družb višja pred krizo kot v času krize. 

Hipoteza 3: Vrednost količnika P/E slovenskih javnih delniških družb se je v primerjavi z 

vrednostjo količnika P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb v času krize 

bolj znižala glede na čas pred krizo. 

Ponovili smo Shapiro-Wilk preizkus za preverjanje normalnosti porazdelitve. Ob izpolnjeni 

predpostavki normalne porazdelitve hipotezo 3 preverimo s parnim t-testom za odvisna 

vzorca, saj se hipoteza nanaša na situacijo prej/potem (2007/2010). V kolikor predpostavka o 

normalni porazdelitvi ni izpolnjena, hipotezo testiramo z Wilcoxon Signed-Rank testom. 

Statistično smo preverili, ali je sprememba količnikov P/E ameriških javnih delniških družb 

značilna in v katero smer gre. V primeru značilne spremembe lahko iz mediane razberemo, v 

katero smer je šla. Če je šla v obratni smeri, lahko odgovorimo na hipotezo brez nadaljnjih 

testov. 

Rast in tveganje sta temeljna dejavnika vrednosti, ki upravičita razlike v vrednosti količnika 

P/E. V nalogi bomo prikazali razlike v vrednosti obeh dejavnikov v letu 2007 in 2010, vendar 

količnikov ne bomo prilagajali, saj se to na enostaven način ne da narediti, ker ne poznamo 

dejanskega vpliva dejavnikov na količnike. 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V prvem delu 

magistrske naloge smo uporabili opisno metodo in prikazali različne načine vrednotenja 

podjetij s poudarkom na primerjalnem vrednotenju. Drugi del naloge je raziskovalne narave. 

V tem delu smo uporabili podatke o cenah vrednostnih papirjev za izbrana podjetja, 

pridobljenih na spletnih straneh Ljubljanske borze (2013), vrednosti že izračunanih količnikov 
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za izbranim slovenskim podjetjem primerljive panoge ameriških javnih delniških družb, 

pridobljenih na spletnih straneh Damodarana (2013) in finančno-računovodske podatke za 

izračun količnikov za slovenske javne delniške družbe ter opisne podatke za izbor 

primerljivih panog, pridobljenih na spletnih straneh proučevanih družb. 

Raziskava zajema dva kapitalska trga, in sicer ameriški in slovenski kapitalski trg. Sprva smo 

oblikovali vzorec dvajsetih slovenskih javnih delniških družb, ki kotirajo v prvi in standardni 

kotaciji Ljubljanske borze, na dan 28. marec 2013 in so na Ljubljanski borzi kotirala v obeh 

preučevanih obdobjih. Nato smo poiskali pripadajočo panogo ameriških javnih delniških 

družb vsaki obravnavani slovenski javni delniški družbi. Za panoge ameriških podjetij smo 

pridobili že izračunane količnike P/E na spletni strani Damodarana (2013). Nato smo 

izračunali količnike za izbrane slovenske javne delniške družbe po istem postopku, kot so bili 

izračunani količniki za podjetja iz ameriškega kapitalskega trga. Spremenljivke količnikov so 

pri vseh podjetjih enako določene (Damodaran 2012, 8). Vsi izračuni se nanašajo na obdobje 

pred krizo in obdobje v času krize. 

Analize smo izvedli s programskim orodjem SPSS. Po pridobitvi opisnih statistik izračunanih 

količnikov za slovenske javne delniške družbe in pripadajoče panoge ameriških delniških 

družb in upoštevanju temeljnih dejavnikov, ki vplivajo nanje, smo lahko povprečja relativnih 

vrednosti podjetij na obeh kapitalskih trgih primerjali med seboj. 

Hipoteze smo preverili s pomočjo bivariatne analize. V primeru normalne porazdelitve 

statistično razliko med povprečjem relativnih vrednosti slovenskih podjetij in razliko med 

relativno vrednostjo slovenskih in pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb 

preverimo s pomočjo parnega t-testa za odvisna vzorca. V primeru, da vrednosti številskih 

spremenljivk niso normalno porazdeljene, za ugotavljanje razlik med povprečnimi vrednostmi 

številskih spremenljivk namesto parametričnega t-testa uporabimo neparametrični Wilcoxon 

Signed-Rank test, pri katerem predpostavka o normalnosti porazdelitve ni pogoj za veljavnost 

testa. 

1.5 Prispevek k znanosti in stroki 

V slovenski literaturi je o vrednotenju podjetij veliko napisanega. Veliko je tudi empiričnih 

analiz, s katerimi strokovnjaki primerjajo ustreznost različnih metod vrednotenja. 

Ocenjujemo, da bodo sklepi, ki bodo izhajali iz primerjave relativnih vrednosti izbranih 

slovenskih javnih delniških družb in ameriških javnih delniških družb v času pred finančno 

krizo in v času krize, imeli znanstveno in strokovno vrednost. Po našem vedenju taka 

raziskava še ni bila izvedena. 
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1.6 Omejitve in predpostavke k obravnavanju problema 

Raziskava je omejena na izbrane slovenske javne delniške družbe, ki dne 28. marca 2013 

predstavljajo 78,7 % tržne kapitalizacije Ljubljanske borze. 

Naša raziskava je omejena na količnik P/E. Pri določanju primerljivosti slovenskih in 

ameriških podjetij se bomo omejili na panogo. Po Damodaranu (2001, 266) in Lušnic (2006, 

50–52) se primerljivost ocenjuje na podlagi naslednjih merljivih in opisnih lastnosti: denarni 

tok, potencial rasti in tveganje, področje dejavnosti, lokacija proizvodnje, lokacija prodaje, 

ključne stranke, uprava in vodstvo podjetja. 

Za primerjavo s panogo smo se odločili zaradi zahtevnosti določitve primerljivih podjetij in 

omejene dostopnosti do finančnih podatkov tujih podjetij. V večini so finančni podatki 

dostopni v plačljivih oblikah na različnih bazah podatkov, kot sta Bloomberg in Reuters. 

Predpostavljamo točnost sekundarnih podatkov, ki smo jih pridobili in uporabili v raziskavi. 
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2 VREDNOTENJE PODJETIJ 

Vsi, ki delujejo na ekonomskem področju, se zavedajo težavnosti procesa vrednotenja, hkrati 

pa tudi njegovega velikega pomena (Fernández 2002, 1). Vrednotenje podjetij predstavlja 

problematiko, ki pridobiva na pomenu (Balducci 2006, 17) in s katero se morajo podjetja vse 

pogosteje soočati (Fruttero 2005, 1). 

2.1 Opredelitev pojma podjetje, vrednosti podjetja in procesa vrednotenja podjetja 

Za razumevanje procesa vrednotenja podjetja moramo najprej spoznati pojem podjetja in 

njegove vrednosti. 

2.1.1 Opredelitev podjetja in njegove vrednosti 

Podjetje je v mnogih primerih z razvojem obsežnih dejavnosti, izpopolnjenih tehnoloških 

procesov in korporacijskih oblik organizacije postalo visoko zapletena ekonomska institucija. 

Je integrirana, delujoča, napredujoča ustanova in ne zgolj skupek ali združitev posameznih 

elementov ali delov (Paton in Broad 1936, 26). Torej vrednost podjetja ni le seštevek 

vrednosti njegovih posameznih sredstev. Obravnavati ga moramo kot dinamičen kompleks 

oziroma celoto organiziranih elementov. Od podjetnika in njegovih komunikativnih, 

metodoloških, predvidljivih in upravljavskih sposobnosti pa je odvisna koordinacija in 

poenotenje posameznih sredstev podjetja z namenom ustvarjanja ustreznih donosov na 

investicije ob sprejetju določenega tveganja (Fruttero 2005, 1–2). 

Fernández (2002, 2) pravi, da se lahko vrednost podjetja z vidika kupcev in prodajalcev 

razlikuje. Ta razlika pa je lahko posledica številnih razlogov. Kot primer navaja veliko, 

visoko tehnološko, napredno tuje podjetje, ki želi opraviti nakup zelo znanega lokalnega 

podjetja s ciljem vstopa na lokalni trg z uporabo lokalne blagovne znamke. Tuj kupec bo 

ovrednotil le blagovno znamko in ne opremo, stroje in drugo, saj ima v lasti bolj napredna 

sredstva, medtem ko bo prodajalec svojim materialnim sredstvom določil visoko vrednost, ker 

so zmožna nadaljevati proizvodnjo. S kupčevega pogleda je temeljni cilj določiti najvišjo 

vrednost, ki bi jo moral biti pripravljen plačati za tisto, kar podjetje želi kupiti in je sposobno 

prispevati. Cilj prodajalca pa je ugotoviti minimalno vrednost, po kateri naj bi sprejel prodajo. 

To sta dve nasprotujoči dejavnosti, ki sta prisotni v fazi pogajanja, vse dokler stranki ne 

dosežeta dogovora o nakupni/prodajni ceni, ki se običajno nahaja med tema dvema skrajnima 

cenama. Podjetje ima lahko različne vrednosti za različne kupce tudi zaradi ekonomije obsega 

ali zaradi različnega dojemanja industrije in podjetja. 
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2.1.2 Opredelitev procesa vrednotenja 

Vrednotenje podjetja je dolgotrajen in kompleksen proces, katerega namen je ocenitev 

vrednosti podjetja, njegovega dela ali skupine podjetij z uporabo ene ali več specifičnih metod 

(Tela 2010, 3; Borsa Italiana 2004, 10; Fruttero 2005, 1). Določa vrednost, ki jo podjetje 

dosega v določenem trenutku svojega življenja (Banderali 2006, 1). Vključuje knjigovodske, 

pravne, tržne in geografske vidike (Fruttero 2005, 1). Je aktivnost na področju ekonomike 

podjetja, ki se specifično ukvarja z ekonomsko oceno podjetij od trenutka, ko bilanca podjetja 

ni dovolj za njeno definiranje (MC 2008, 3). 

Proces vrednotenja poteka v naslednjih štirih fazah (Sabatini in Nobili 2012, 8; MC 2008, 6–

10): 

1. Določitev cilja vrednotenja: poleg navedenega ta faza zajema še določitev področja, ki ga 

je treba pri vrednotenju upoštevati, opredelitev namena uporabe ocene vrednosti, kasneje 

še navedbo dobljene ocene vrednosti v obravnavanem primeru in dejanski datum 

vrednotenja. 

2. Zbiranje in analiza informacij: zbiranje vseh nujno potrebnih notranjih in zunanjih 

informacij1. 

3. Izbira in aplikacija metode ocenjevanja: določitev najprimernejših metod za ocenitev 

vrednosti podjetja. 

4. Priprava poročila: ocenjevalec s poročilom, priloženimi prospekti in listinami, na katerih 

so navedene podrobnosti vrednotenja, predstavi uporabljene podatke in oceno vrednosti, 

ki jo je pripisal ocenjevanemu podjetju. 

Najpomembnejša faza je izbira pristopa vrednotenja. Slednji mora biti vedno povezan s 

ciljem, ki ga želimo zasledovati (Fruttero 2005, 1). Izbira metode vrednotenja je bistvenega 

pomena v procesu vrednotenja podjetja, zato mora strokovnjak voditi strogo analizo z 

namenom določitve metode vrednotenja. Sprva se mora upoštevati tri temeljne zahteve, ki jih 

po soglasni podjetniški doktrini morajo imeti metode vrednotenja (Ciolfi in D'Amario 2010, 

5): 

1. Racionalnost: izbrana metoda mora imeti ustrezno teoretično podlago. 

2. Objektivnost: izbrana metoda mora biti uporabna in preverljiva. 

3. Nevtralnost: izbira metode ne sme biti izpostavljena vplivu interesa strank, ki se zanimajo 

za vrednotenje. 

Na podlagi opravljene analize namena vrednotenja, predmeta ocenjevanja in razpoložljivih 

podatkov identificiramo metodo, ki v največji meri izpolnjuje zgoraj navedene zahteve. 

Ocenjevalec vrednosti mora pri pripravi poročila paziti na zahtevano skladnost pridobljenih in 

                                                           

1 Notranje informacije se nanašajo na pravni okvir podjetja, njegovo zgodovino in na računovodske 
listine, medtem ko se zunanje informacije nanašajo na trg, v katerem deluje ocenjevano podjetje in na 
njegovo konkurenco (MC 2008, 8). 
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uporabljenih podatkov ter informacij v procesu vrednotenja. Izogniti se mora nekoherentnosti 

metod in ciljev vrednotenja in uporabi nasprotujočih si metod vrednotenja, saj lahko to 

privede do zavajajočih vrednosti. To pa je pogosta napaka, ki nastane, ko zainteresirani 

subjekti ne posredujejo strokovnjakom pravilnih in celotnih informacij ali ne posredujejo 

nikakršne informacije o cilju vrednotenja, oziroma ti celo dovolijo predvidevanje ciljev, ki so 

različni od realnih (Ciolfi in D'Amario 2010, 5). 

2.2 Namen vrednotenja podjetja 

Namen ocenjevalca je ugotoviti ekonomsko vrednost podjetja (Fruttero 2005, 1) v določenem 

trenutku (Banderali 2006, 1).2 Ta trenutek se pogosto nanaša na posebne in redke poslovne 

dogodke, kot so združitve, prevzemi, delitve, preoblikovanja, izstop/vstop poslovnega 

partnerja iz podjetja, cesije, reorganizacije, odtujitve delnic, delitve, povečanje kapitala 

podjetja, emisije obveznic ali delnic, sodni postopki, postopki insolventnosti, zahteva po 

zavarovanjih in financiranjih, projekti obnove, priložnosti, ki jih ponuja davčna zakonodaja, 

kot so prevrednotenja z doseganjem kapitalskega dobička (angl. capital gain) (MC 2008, 3; 

Balducci 2006, 17; Banderali 2006, 1) in naložbe v tvegani kapital nekotirajočih podjetij 

(angl. Private Equity and Venture Capital). 

Vrednotenje podjetij bo v prihodnosti še bolj uporabljeno, saj poleg vse večjega razvoja 

finančnih trgov in vse večje konkurence pridobivata na vedno večjem pomenu tudi področji 

kreativnosti in vzdrževanja vrednosti (Balducci 2006, 17). 

Vsak, ki deluje na področju korporativnih financ, mora razumeti mehanizme vrednotenja 

podjetja, saj nam poleg pomembnosti vrednotenja v procesih združitve in prevzemov 

postopek vrednotenja podjetja in njegovih poslovnih enot pomaga pri odkrivanju virov znotraj 

podjetja, ki ustvarjajo in zmanjšujejo ekonomsko vrednost (Fernández 2002, 1). 

V nekaterih primerih vrednotenje podjetij ali njihovih delov določa zakon, v drugih primerih 

pa je vrednotenje prostovoljno (MC 2008, 3). 

Po Fernándezu (2002, 2–3) se vrednotenje podjetij lahko uporablja za široko paleto namenov: 

1. V podjetju pri nakupnih/prodajnih poslih: 

 Vrednotenje bo kupca seznanilo z najvišjo ceno, po kateri naj bi bil pripravljen plačati, 

prodajalca pa z najnižjo ceno, po kateri naj bi sprejel prodajo. 

2. Za vrednotenje kotirajočih družb, in sicer: 

 Za primerjavo vrednosti, dobljenih s ceno delnic na trgu vrednostnih papirjev, in za 

odločanje o tem, katere delnice prodati, kupiti ali obdržati. 

                                                           

2 V skladu z namenom vrednotenja ocenjevalci upoštevajo tudi načela in standarde vrednotenja. V 
Sloveniji so v uporabi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards 
Council 2013) in Slovenski poslovnofinančni standardi (Slovenski inštitut za revizijo 2001). 
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 Za odločanje o vrednostnih papirjih, na katere bi se moral portfelj naložb osredotočiti: 

torej tistih, ki se zdi, da jih trg podcenjuje. 

 Za primerjavo med podjetji. Na primer, če investitor meni, da bo prihodnji tečaj delnice 

podjetja X boljši od tečaja delnice podjetja Y, bo morda kupil delnice podjetja X in prodal 

na kratko delnice podjetja Y. S to pozicijo bo prejel kapitalski dobiček, če bo šlo cenam 

delnic podjetja X bolje (večji dvig in manjši padec) kot delnicam podjetja Y. 

3. Javne ponudbe: 

 Vrednotenje se uporablja za upravičenje cene, po kateri se delnice ponudijo javnosti. 

4. Dediščine in oporoke: 

 Vrednotenje se uporablja za primerjavo vrednosti delnic z vrednostjo drugih sredstev. 

5. Kompenzacijska shema, ki temelji na ustvarjanju vrednosti: 

 Vrednotenje podjetja ali poslovne enote je ključnega pomena pri ugotavljanju vrednosti, 

ki jo je ustvarilo vodstvo. 

6. Identifikacija dejavnikov vrednosti (angl. value drivers): 

 Vrednotenje podjetja ali poslovne enote je ključnega pomena za identifikacijo in 

razporeditev poglavitnih povzročiteljev vrednosti. 

7. Strateške odločitve o nadaljevanju poslovanja podjetja: 

 Vrednotenje podjetja ali poslovne enote je prvi korak pri odločanju o tem, ali se bo 

nadaljevalo z določenim poslom, prodajo, združitvijo, izkoriščanjem prednosti neke 

situacije, rasti ali nakupa drugega podjetja. 

8. Strateško planiranje: 

 Vrednotenje podjetja in različnih poslovnih enot je temeljnega pomena za odločanje o 

tem, katere proizvode/poslovne linije/države/potrošnike obdržati, razvijati ali opustiti. 

 Vrednotenje zagotavlja sredstva za merjenje vpliva morebitnih politik in strategij družbe 

na ustvarjanje ali uničevanje vrednosti. 

Razloge, ki privedejo do potrebe po uporabi metod vrednotenja, lahko združimo v dve makro 

kategoriji (Tela 2010, 3): 

1. Potrebe upravljavskega značaja: preseganje vizije o le učinkovitem upravljanju podjetja 

ali le osredotočenosti na doseganje zastavljenih ciljev v fazi planiranja. Konkurenčna 

prednost, po kateri stremijo podjetja v vodilni ponudbi storitev in z vodilnim upravljanjem 

stroškov, je vedno bolj povezana s sposobnostjo podjetja, da je učinkovito oziroma da 

doseže zastavljene cilje, vendar z minimalno porabo sredstev in z minimalnimi izdatki. 

2. Potrebe, ki izhajajo iz realizacije posebnih poslovnih dogodkov (odstopov terjatev, 

združitev, preoblikovanj, prispevkov itd.) in sodnih postopkov, najdejo v metodah 

vrednotenja bistveno merilo za pravilno ocenitev ekonomske vrednosti, pri čemer so 

vedno upoštevani zakonski predpisi. 
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2.3 Modeli vrednotenja podjetij 

Po opredelitvi cilja in predmeta vrednotenja se mora ocenjevalec soočiti s posameznim 

primerom vrednotenja (Ricciardi 2010–2011, 17). 

Vrednotenje podjetij je tematika, ki se nenehno razvija, tako v tržnih in ekonomskih učinkih 

kot tudi v inovacijah na področju metodologij in homogenosti na globalni ravni. Ni za vsak 

primer primeren isti kriterij vrednotenja. Vsako vrednotenje je povezano s specifičnim tipom 

dogodkov v podjetju, na katerega se nanaša. Pri izbiri metode vrednotenja je potrebno 

upoštevati tudi gospodarsko panogo ocenjevanega podjetja in njegov status (Liberatore 2010, 

15, po Ricciardi 2010–2011, 17–18; Ferraro 2010, 27–40). Z upoštevanjem navedenega je 

doktrina sčasoma razvila množico metod, namenjenih vrednotenju. 

V praksi se razviti modeli vrednotenja delijo na absolutne in relativne modele vrednotenja 

(Ricciardi 2010–2011, 19). 

Z absolutnimi oziroma analitičnimi modeli vrednotimo podjetja na posreden način. Ti modeli 

zajemajo metodo diskontiranih denarnih tokov in metodo določanja cen opcij (Damodaran 

2012, 11). 

Z relativnimi (empiričnimi) modeli vrednotimo podjetja na neposreden način. Med relativne 

metode sodijo metode količnikov, ki se delijo na metodo primerljivih transakcij, metodo 

primerljivih podjetij in metode, ki temeljijo na »pravilih palca« (indeksa) (angl. rules of 

thumb) (Sabatini in Nobili 2012, 10). S tehniko količnikov se vrednost podjetja določi na 

podlagi dogovorjenih cen na različnih organiziranih trgih za vrednostne papirje, ki 

predstavljajo kapitalske deleže primerljivih podjetij (angl. guideline companies). Z oceno 

vrednosti podjetja s pomočjo količnikov dosežemo njegovo tržno vrednost (Ricciardi 2010–

2011, 19), medtem ko z absolutnimi modeli merimo ekonomsko vrednost podjetij. 

Na splošno se strokovna praksa za namene vrednotenja ekonomskega kapitala določenega 

podjetja odloča o uporabi niza metod (Sabatini in Nobili 2012, 11): 

 Primarne metode: običajno se odločimo za eno izmed analitičnih metod na podlagi 

naslednjih elementov: namena ocenjevanja, panoge, v kateri ocenjevano podjetje deluje, 

značilnosti ocenjevanega podjetja, razpoložljivih informacij/podatkov. 

 Metode nadzora: njihov namen je preveriti sprejemljivost vrednosti ekonomskega 

kapitala, dobljenih z uporabo primarne metode. V tem primeru se običajno uporabi 

empirične metode. Rezultat je lahko identifikacija »korekcijskih faktorjev« (nagrad ali 

popustov), ki se jih prenese v vrednost, dobljeno s primarno metodo. 

Uporaba povprečij nasprotujočih metod je konceptualno napačna, vendar le, dokler uporaba 

takih metod z različnimi kriteriji ni ponderirana in podrobneje motivirana. Zato je bolje izbrati 



  

  12 

primarno metodo in druge uporabiti le kot metode primerjav in nadzora (Ciolfi in D'Amario 

2010, 6). 

V nadaljevanju podrobneje obravnavamo metodo relativnega vrednotenja, ki jo uporabimo v 

naši analizi kot primarno metodo vrednotenja. 

2.4 Relativno vrednotenje 

2.4.1 Koncept relativnega vrednotenja 

Ko govorimo o vrednotenju, najprej pomislimo na vrednotenje na podlagi diskontiranih 

denarnih tokov. Realnost pa je vendarle drugačna, saj je večina vrednotenj relativnih (Jindal 

2011, 894). 

Relativno vrednotenje ali analizo primerljivih podjetij ali vrednotenje na podlagi količnikov 

(v nadaljevanju: relativno vrednotenje) najpogosteje uporabljajo analitiki, upravitelji skladov, 

naložbeni bankirji in svetovalci, ko poskušajo skleniti nek posel (Jindal 2011, 894). 

Brigham in Houston (1998, 91) razdelita uporabnike količnikov v tri večje skupine: 

 managerje, ki s pomočjo količnikov analizirajo, nadzorujejo in izboljšujejo poslovanje 

podjetja, 

 kreditne analitike, kot so bančni uradniki za bančna posojila ali analitiki za kreditne ocene 

obveznic, ki analizirajo količnike, s pomočjo katerih ugotavljajo, ali je podjetje sposobno 

odplačati dolg, 

 borzne analitike, ki se zanimajo za učinkovitost podjetja, njegovo tveganje in njegov 

potencial rasti. 

Po Damodaranu (2012a, 1) se z relativnim vrednotenjem primerja vrednost sredstva s tržno 

vrednostjo podobnih oziroma primerljivih sredstev. 

Jindal (2011, 894) pravi, da ne moremo oceniti, katero od dveh primerjanih podjetij 

predstavlja boljšo naložbo le ob upoštevanju podatkov glede prodaje. Primerneje bi bilo 

izračunati količnike za obravnavana podjetja, jih primerjati med seboj in ugotoviti, v katero 

podjetje bi bilo bolje vlagati. Kot primer navaja količnik prodaje (EV/Sales), ki se izračuna 

kot razmerje med vrednostjo podjetja (angl. Enterprise value, v nadaljevanju EV) in prihodki 

iz prodaje (angl. Sales). V kolikor znaša količnik prodaje za podjetje A 3x, za podjetje B 4x 

lahko sklepamo, da je ceneje kupiti podjetje A v primerjavi s podjetjem B, saj nam vrednost 

količnikov pove, da je investitor pripravljen plačati 3 denarne enote za vsako denarno enoto 

prodaje podjetja A, medtem ko je za vsako denarno enoto prodaje podjetja B pripravljen 

plačati 4 denarne enote. Podoben primer si bomo ogledali v podpoglavju 3.3.3 Analitični test, 
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kjer bomo na podlagi dveh vrednosti količnikov P/E in ob upoštevanju potenciala rasti 

predpostavili, katero od dveh podjetij predstavlja za vlagatelje boljšo naložbo. 

Z relativnim vrednotenjem pridemo do različnih ocen vrednosti, kar pa je pogojeno z izbiro 

količnika in primerljivih podjetij. Pri relativnem vrednotenju predpostavljamo, da trgi delajo 

napake pri ocenjevanju posameznih vrednostnih papirjev, povprečno gledano pa so njihove 

ocene pravilne. Na primer: pri vrednotenju podjetja X glede na manjša podjetja, ki poslujejo v 

isti panogi, predpostavljamo, da je trg v povprečju pravilno ocenil ta podjetja, čeprav je morda 

naredil napake pri ocenjevanju vsakega podjetja posebej. Tako je lahko delnica podjetja X 

podcenjena, v kolikor je trg precenil vsa podjetja iz skupine primerljivih podjetij. Precenjena 

pa v primeru podcenjenosti celotne panoge oziroma trga (Damodaran 2000, 21–22). 

Za relativno vrednotenje moramo (Damodaran b. l., 3): 

 identificirati primerljiva podjetja in določiti njihove tržne vrednosti, 

 pretvoriti tržne vrednosti v standardizirane vrednosti (absolutnih vrednosti ne moremo 

primerjati), s čimer dobimo količnike vrednosti, 

 primerjati standardizirane vrednosti oziroma količnike, 

 preveriti vse razlike med podjetji, ki bi lahko vplivale na količnike in 

 določiti, ali je sredstvo precenjeno ali podcenjeno. 

Ne glede na izbrani količnik uporaba te metodologije vključuje naslednji dve predpostavki 

(Massari in Zanetti 2008, 233, po Ricciardi 2010–2011, 34): 

 vrednost podjetja se spreminja v neposrednem sorazmerju s sočasnimi spremembami 

računovodske spremenljivke, ki jo izberemo kot parameter spremembe, 

 enakost stopenj rasti pričakovanih denarnih tokov in stopnje tveganja. 

V primeru izpolnitve obeh predpostavk nam relativno vrednotenje da objektivnejšo mero 

vrednosti v primerjavi z mero, dobljeno z absolutnimi metodami vrednotenja, saj temelji na 

pričakovanjih trga. Ni nujno, da sta obe predpostavki izpolnjeni, saj so primerljiva podjetja 

poredko enaka v stopnjah rasti denarnih tokov in stopnji tveganja. Zelo pomanjkljivo pa je 

pripisati le eni računovodski spremenljivki vlogo parametra spremembe, ki je zmožen 

pojasniti razlike v vrednosti podjetij (Ricciardi 2010–2011, 34). 

Z relativnim vrednotenjem se ne rešimo povsem problema subjektivnega ocenjevanja, saj je 

slednje prisotno pri oblikovanju vzorca primerljivih podjetij. Stopnja primerljivosti podjetij je 

omejena zaradi dejavnosti podjetja ali zaradi velikosti podjetja in posledično njegovega 

profila tveganja in nazadnje zaradi različnih vzvodov (Ricciardi 2010–2011, 34). 

Pristop primerljivih podjetij prevzema kot merilo (angl. benchmark) kotirajoča podjetja 

(Sabatini in Nobili 2012, 61). Vrednost podjetja je izračunana na podlagi količnikov, ki se 

nanašajo na vzorec kotirajočih podjetij, ki delujejo v isti panogi in so »homogena« (MC 2008, 

29). Princip homogenosti zahteva, da je odločitev usmerjena na podjetja, ki imajo podobne 
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značilnosti kot ocenjevano podjetje (MC 2008, 29). Sabatini in Nobili (2012, 61) navajata, da 

naj bi izbira primerljivih podjetij temeljila na naslednjih vidikih: 

 pripadnost isti panogi, 

 velikost, 

 finančna tveganja, 

 zgodovinski in prihodnji trend donosnosti in tržnih deležev, 

 geografska razpršenost, 

 ugled in prepoznavnost blagovne znamke, 

 stopnja vertikalne integracije, 

 sposobnost uprave, 

 sposobnost podjetja za plačilo dividend. 

2.4.2 Prednosti in slabosti relativnega vrednotenja 

Med prednostmi relativnega vrednotenja navajamo enostavnost izvedbe, potrebo po majhnem 

številu predpostavk in javno dostopnih podatkov, enostavnost razumevanja in predstavitve 

rezultatov strankam in kupcem. Ta metoda v primerjavi z drugimi metodami bolje odraža 

trenutno razpoloženje trga, s katero dosegamo tudi vrednosti, ki so bližje tržnim cenam 

(Ricciardi 2010–2011, 35; Damodaran 2001, 252). 

Po drugi strani pa ima, tako kot vsaka druga metoda vrednotenja, svoje kritične vidike, ki 

zmanjšajo pomen ocenjene vrednosti. Prednosti relativnega vrednotenja so hkrati tudi njegove 

slabosti. Slednje se odražajo v neskladnih ocenah vrednosti, kjer niso upoštevane ključne 

spremenljivke, kot so tveganje, rast in denarni tok podjetja. Poleg tega lahko uporaba 

relativnega vrednotenja privede do previsokih vrednosti, ko trg prevrednoti primerljiva 

podjetja, in prenizkih vrednosti, ko trg podceni ta podjetja. Metoda pa je tudi izpostavljena 

raznim popravkom in manipulacijam (Damodaran 2001, 253). Težave se kažejo tudi v iskanju 

resnično primerljivih podjetij, s katerimi bi bili postavljeni zanesljivi pogoji primerjave 

(Ricciardi 2010–2011, 35). 

Pri uporabi količnikov se lahko srečujemo s številnimi težavami (Brigham in Houston 1998, 

91–92): 

1. Veliko večjih podjetij deluje v različnih panogah, zato je za taka podjetja težko razviti 

smiseln niz povprečij panog za primerjalne namene. Zato je analiza na podlagi količnikov 

primernejša za manjša, ozko osredotočena podjetja kot pa za velika podjetja, katerih 

poslovanje je usmerjeno v več dejavnosti. 

2. Večina podjetij želi biti boljša od povprečja, zato doseganje povprečnih rezultatov ni 

nujno dobro. Za cilj visoke ravni uspešnosti se je najbolje osredotočiti na vodilne 

količnike panoge. Pri tem si podjetja lahko pomagajo s primerjalno presojo. 
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3. Inflacija lahko močno izkrivi bilanco podjetja. Izkazane vrednosti se pogosto bistveno 

razlikujejo od »pravih« vrednosti. Inflacija vpliva na dobiček podjetja prek vpliva na 

strošek amortizacije in strošek zalog. Zato je treba analizo količnikov podjetja skozi čas 

ali primerjalno analizo za več podjetij v različnih življenjskih fazah interpretirati na 

razumen način. 

4. Tudi sezonski dejavniki lahko izkrivijo analizo količnikov. Če kot primer vzamemo 

multipraktik, bo količnik obračanja zalog pred sezono za konzerviranje bistveno večji kot 

po zaključku te sezone. Težavo lahko zmanjšamo z uporabo mesečnih povprečij zalog (in 

terjatev) pri izračunu količnika obračanja zalog. 

5. Podjetja uporabljajo različne tehnike (angl. window dressing techniques), s katerimi želijo 

prikazati boljše poslovanje družbe od dejanskega stanja. 

6. Različne računovodske metode lahko izkrivijo primerjanja. Na primer: metode 

vrednotenja zalog3 in metode obračuna amortizacije4 lahko vplivajo na finančne izkaze in 

ti posledično izkrivijo primerjavo med podjetji. V kolikor podjetje najame občutno 

količino proizvodne opreme, se lahko sredstva podjetja prav tako zdijo nizka v primerjavi 

s prodajo, saj se izposojena sredstva pogosto ne izkazujejo v bilanci stanja. Istočasno pa 

obveznost, ki je povezana z najemom, ni prikazana kot dolg. 

7. Ne moremo posplošeno trditi, ali je določeni količnik dober ali slab. Na primer: visok 

kratkoročni količnik kaže na močno likvidnost podjetja, kar je dobro. Lahko pa tudi kaže 

na presežek denarja, kar je lahko slabo, saj presežek denarja v banki ni dobičkonosno 

sredstvo. Podobno lahko visok količnik obračanja osnovnih sredstev kaže na to, da 

podjetje učinkovito uporablja svoja sredstva oziroma da ne bo pravočasno obrnilo 

osnovna sredstva v denar. 

8. Vrednosti količnikov podjetja so lahko videti dobro ali slabo. To pa povzroča težavo pri 

ugotavljanju uspešnosti poslovanja podjetja, torej ali je podjetje finančno zdravo ali ne. 

Številne banke uporabljajo statistične postopke za analizo količnikov podjetja in na 

podlagi ugotovitev analiz porazdelijo podjetja v skladu z verjetnostjo, da bodo zašla v 

finančne težave. 

Analiza količnikov je lahko koristna, v kolikor se analitiki zavedajo težav, ki jih taka analiza 

prinaša za seboj in v kolikor po potrebi opravijo določene prilagoditve. Analiza mora biti 

izvedena na premišljen način, saj bo le tako prinesla koristen vpogled v poslovanje podjetja 

(Brigham in Houston 1998, 92). 

  

                                                           

3 Poznamo metodo tehtanih povprečnih cen, metodo drsečih povprečnih cen, metodo stalnih ali 
planskih cen in metodo zaporednih cen (angl. FIFO – first-in, first-out) (Slovenski inštitut za revizijo 

2006, 82). 
4 Metoda (enakomernega ali padajočega) časovnega amortiziranja in metoda proizvedenih enot 
(uporabnostno ali funkcionalno amortiziranje) (Slovenski inštitut za revizijo 2006, 80). 
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3 KOLIČNIKI RELATIVNEGA VREDNOTENJA 

3.1 Opredelitev pojma količniki 

Ko govorimo o količnikih, ne mislimo na temeljne količnike in notranjo vrednost, temveč na 

tržne količnike in tržno vrednost (t. i. ceno), ki določa velikost določenega količnika 

(Schreiner 2007, 38). Tržni količniki so opredeljeni kot razmerje med tržno ceno (na primer 

ceno delnic, tržno kapitalizacijo ali celotno vrednostjo podjetja) in dejavnikom vrednosti 

podjetja. Zagotavljajo informacije o tržni vrednosti podjetja v primerjavi s tistimi, ki jih imajo 

tekmeci (Penman 2004, po Mînjină 2008, 104–105). Brigham in Houston (1998, 82) pravita, 

da se tržni količniki nanašajo na ceno delnic podjetja in njegov dobiček ter knjigovodsko 

vrednost na delnico. Ti količniki posredujejo managementu informacijo o mnenju vlagateljev 

v povezavi z načinom preteklega poslovanja in obetov za prihodnost. Če so vsi količniki dobri 

(količniki likvidnosti (angl. liquidity ratios)5, količniki obračanja sredstev (angl. asset 

management ratios)6, količniki stanja financiranja (angl. debt management ratios)7, količniki 

uspešnosti (angl. profitability ratios)8), bodo tudi tržni količniki9 visoki in cena delnic bo 

najverjetneje tako visoka, kot je bilo pričakovati. 

Količniki so standardizirane ocene vrednosti. Izražajo razmerje med »ceno« ( ) kapitala 

podjetja ( ) in spremenljivko ( ) – računovodsko postavko (dobiček, denarni tok, 

knjigovodska vrednost ali prihodki), ki se nanaša na isto podjetje. Iz tega sledi naslednja 

opredelitev količnika (Musaio 2010, 74, po Ricciardi 2010–2011, 32–33): 

 

kjer je: 

  = vrednost količnika podjetja , 

                                                           

5 Kratkoročni količnik (angl. current ratio), pospešeni količnik (angl. quick, or acid test, ratio) 
(Brigham in Houston 1998, 71–72). 
6 Količnik obračanja zalog (angl. inventory turnover ratio), količnik obračanja terjatev do kupcev 
(angl. days sales outstanding/average collection period – ACP),  količnik obračanja dolgoročnih 
sredstev (angl. fixed assets turnover ratio), količnik obračanja sredstev (angl. total assets turnover 

ratio) (Brigham in Houston 1998, 72–75). 
7 Količnik zadolžitve (angl. debt ratio), količnik pokritja obresti (times-interest-earned (TIE) ratio), 
količnik sposobnosti vračanja dolga (angl. fixed charge coverage ratio) (Brigham in Houston 1998, 
75–79). 
8 Količnik čiste dobičkonosnosti prodaje (angl. profit margin on sales), količnik temeljne moči 
dobička (angl. basic earnings power (BEP) ratio), donosnost sredstev (angl. return on total assets - 

ROA), količnik čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (angl. return on common equity – ROE) 
(Birgham in Houston 1998, 79–82). 
9 Količnik P/E (angl. price/earnings ratio), količnik M/B (angl. market/book ratio) (Brigham in 
Houston 1998, 82–83). 
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  = tržna cena (vrednost) kapitala podjetja , 

  = računovodska postavka podjetja . 

Vrednost ocenjevanega podjetja ( ) dobimo kot rezultat produkta povprečne vrednosti 

količnika in spremenljivke, ki se nanaša na ocenjevano podjetje ( ) (Musaio 2010, 74, po 

Ricciardi 2010–2011, 33): 

 

kjer je: 

  = vrednost ocenjevanega podjetja , 

  = računovodska spremenljivka, ki se nanaša na podjetje , 

  = povprečna vrednost količnika. 

3.2 Delitev količnikov in standardizacija vrednosti 

Z relativnim vrednotenjem ocenjujemo vrednost enega sredstva na podlagi ocenjene vrednosti 

podobnih sredstev na trgu. Sestavljen je iz dveh delov. Prvi del zajema standardizacijo cen, 

običajno s preoblikovanjem cen v količnike skupne spremenljivke. Čeprav se te skupne 

spremenljivke razlikujejo med sredstvi, po navadi zavzamejo obliko dobička, knjigovodske 

vrednosti, prihodkov ali spremenljivk, značilnih za določeno panogo (Damodaran 2012, 466–

467; Jindal 2011, 894). Drugi del predstavlja iskanje primerljivih sredstev, kar je zahtevna 

naloga, saj se lahko tudi podjetja iz iste dejavnosti zelo razlikujejo v tveganju, potencialu rasti 

in denarnih tokovih. Ključnega pomena je nadzor teh razlik (Damodaran 2012, 453). 

Količnike v osnovi delimo v tri skupine (Fernández 2013, 1): 

 na osnovi tržne kapitalizacije (količniki lastniškega kapitala), 

 na osnovi vrednosti celotnega (poslovanja) podjetja (EV), 

 na količnike, ki temeljijo na rasti. 

Vrednost lastniškega oziroma celotnega kapitala lahko standardiziramo tako, da ju delimo z 

naslednjimi spremenljivkami (Damodaran b. l., 4; Zupančič 2006, 6): 

1. Dobički, ki jih je ustvaril lastniški oziroma celotni kapital: 

a) Količnik P/E 
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b) Količnik (P/E)/G 

 

c) Količnik EV/EBITDA 

 

d) Količnik EV/EBIT 

 

e) Količnik P/CF 

 

2. Knjigovodsko vrednostjo kapitala oziroma sredstev: 

a) Količnik P/BV 

 

b) Količnik EV/BVA 

 

c) Količnik EV/RC 

 

3. Prihodki od prodaje: 

a) Količnik P/S 
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b) Količnik EV/S 

 

4. Splošnimi značilnostmi panoge: 

a) Količnik EV/Število naročnikov 

 

b) Količnik EV/Število obiskovalcev na stran 

 

Posamezni količniki nam ne povedo veliko, zato jih moramo postaviti v nek kontekst. V 

osnovi obstajajo tri vrste relativnega vrednotenja (Fernández 2013, 4–5), in sicer glede na 

zgodovino podjetja, trg in panogo. Zgodovinski količniki se soočajo s težavo odvisnosti od 

zunanjih dejavnikov, kot so obrestne mere in borzna situacija. Poleg tega se sestava in narava 

poslovanja številnih podjetij občutno spreminja skozi čas, zato jih ni smiselno primerjati s 

prejšnjimi leti. Primerjava s panogo je bolj primerna kot primerjava z zgodovino podjetja in s 

trgom, vendar ima tudi ta vrsta relativnega vrednotenja težave. V primeru precenjenosti 

panoge so precenjena tudi podjetja, ki so del te panoge. Količniki podjetij, ki delujejo v isti 

panogi, imajo običajno zelo široko razpršitev (Fernández 2013, 4–5). 

3.3 Faze uporabe količnikov in podrobnejša obravnava količnika P/E skozi vse faze 

V primerjavi z vsemi drugimi količniki je količnik P/E najbolj pogosto uporabljen in 

zlorabljen količnik (Damodaran 2012, 456). To potrjuje tudi navedba Brealeya in Myersa 

(2003, 75), da vlagatelji na trgu vrednostnih papirjev dnevno omenjajo količnik P/E. Razlog 

se skriva v enostavnosti izračuna in razpoložljivosti podatkov za njegov izračun (Mramor 

2000, 70). Ne glede na to pa marsikateri finančni analitik ne razume njegovega pravega 

pomena in ga pogosto uporabi v napačne namene. Količnik P/E kaže, koliko so vlagatelji 

pripravljeni plačati za denarno enoto poročanega dobička (Brealey in Myers 2003, 75). 

Njegova vrednost nam pove, za kolikokrat je tržna cena delnice/tržna vrednost podjetja višja 

od čistega dobička na delnico/čistega dobička podjetja (Mramor 2000, 70). Točen pomen je 

odvisen od opredelitve števca in imenovalca obravnavanega količnika (več opredelitev 

najdemo v podpoglavju 3.3.1). 

Količnik P/E je uporabljen v različne namene, ki segajo od oblikovanja cen prve javne 

ponudbe delnic (angl. IPO – Initial Public Offering) do določitve relativne vrednosti, pri 
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čemer je njegovo razmerje do finančnih temeljev podjetja pogosto prezrto, kar vodi do zelo 

pomembnih napak pri njegovi uporabi (Damodaran 2012, 275–276). Količnik P/E je koristen 

pri vrednotenju, saj je dobiček primarni dejavnik vrednosti podjetja (Peterson Drake 2009, 3). 

Poleg navedenih prednosti ga spremljajo tudi tri pomanjkljivosti. V primeru negativnega ali 

nizkega čistega dobička podjetja je količnik P/E brez pomena (Pereiro 2002, 253, po 

Schreiner 2007, 41): različne računovodske politike vplivajo tako na čisti dobiček/izgubo kot 

tudi na večino drugih števil v računovodskih izkazih; vodstvo lahko poljubno dvigne vrednost 

količnika P/E s spremembo kapitalske strukture podjetja tako, da zniža stopnjo finančnega 

vzvoda podjetja. 

Mramor (2000, 70) pravi, da ta metoda skriva še številne nevarnosti, ki bi lahko privedle do 

napačne ocene vrednosti delnice. Težava se pojavi že pri izbiri ustreznega količnika, saj ni 

nujno, da so pretekli količniki podjetja ali pa sedanji količniki podobnih podjetij dober 

pokazatelj zmožnosti izplačevanja dividend v prihodnje. Vprašljiva je tudi ocena vrednosti 

delnice glede na čisti dobiček, ki ga je doseglo podjetje, saj se lahko poslovanje podjetja 

izboljša ali poslabša. Poslovne odločitve, sprejete na podlagi količnika P/E, katerega izračun 

temelji na doseženem čistem dobičku, so se večkrat izkazale za napačne. Zato je prišlo do 

raznih izboljšav, ki so v izračun vpeljale pričakovani čisti dobiček. Vendar je tudi ta 

prilagoditev izračuna količnika P/E prinesla s seboj podobne težave, kot jih prinašajo metode 

sedanjih vrednosti donosov (dividendno diskontne metode in metoda diskontiranega 

denarnega toka). 

Kljub pomanjkljivostim ostaja še vedno najbolj priljubljen količnik in bo tudi v nadalje 

pritegoval pozornost vseh tržnih udeležencev, saj ga preprosto že vsi uporabljajo (Schreiner 

2007, 41–42). 

Pri uporabi količnikov se moramo držati štirih ključnih korakov. Prvi korak je zagotovitev 

dosledne opredelitve količnika in njegovega enotnega merjenja med primerljivimi podjetji. 

Drugi korak je zavedanje presečne porazdelitve količnika med analiziranimi podjetji v panogi 

in za celotni trg. Tretji korak zajema analizo količnika, razumevanje temeljev, ki definirajo 

količnik in razumevanje načina pretvorbe razlik v temeljih v razlike v vrednosti količnika. 

Zadnji korak zajema iskanje primernih podjetij za primerjavo in nadzor morebitnih razlik med 

podjetji (Damodaran 2012, 456). 

3.3.1 Testiranje definicije količnika 

Testiranje definicije količnika je pomembno, saj lahko analitiki še najenostavnejše količnike 

opredelijo na različne načine. Vzemimo za primer količnik P/E. Analitiki ga opredeljujejo kot 

razmerje med tržno kapitalizacijo (angl. Market Value of Equity) in čistim dobičkom (angl. 

Net Income) kotirajočega podjetja ali kot razmerje med tržno ceno delnice (angl. P – Share 
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Price) in dobičkom na delnico (angl. EPS – Earnings Per Share) (Fernández 2013, 3; 

Peterson Drake 2009, 3), kjer soglasja tudi končajo (Damodaran 2006, 95). 

V števcu je običajno uporabljena tekoča cena, vendar nekateri analitiki uporabljajo povprečne 

cene zadnjih šest mesecev oziroma leta dni. Dobiček na delnico v imenovalcu je lahko 

dobiček na delnico zadnjega poslovnega leta (pridobivanje tekočega P/E, angl. current P/E), 

dobiček na delnico zadnjih štirih četrtletij (pridobivanje količnika P/E zadnjih dvanajstih 

mesecev, angl. trailing P/E) ali pričakovani dobiček na delnico prihodnjega poslovnega leta 

(kaže se v prihodnjem P/E, angl. forward P/E). Poleg tega se lahko dobiček na delnico 

izračuna na podlagi primarno izdanih delnic (angl. Primary shares outstanding) ali 

razredčenih delnic (angl. Fully diluted shares) in z upoštevanjem ali neupoštevanjem 

posebnih (neobičajnih) poslovnih postavk (Damodaran 2012, 456). 

Različni izračuni količnikov P/E prinašajo različne vrednosti. Analitik bo izbral tisti izračun 

količnika P/E, ki bo prinesel tako vrednost količnika, ki bo podpirala njegov način 

razmišljanja. Na primer: v obdobju naraščajočih dobičkov prinaša prihodnji količnik P/E v 

primerjavi s količnikom, ki temelji na dobičkih zadnjih dvanajstih mesecev, občutno nižje 

vrednosti. Slednji pa je nižji od tekočega količnika P/E. Bikovski10 analitik bo nagnjen k 

uporabi prihodnjega količnika P/E, s čimer bo prikazal trgovanje delnice po nizkem količniku 

P/E, medtem ko bo medvedji11 analitik računal tekoč P/E, s katerim bo prikazal trgovanje 

delnice po zelo visokem količniku P/E (Damodaran 2012, 456). 

Prvi korak relativnega vrednotenja je zagotavljanje enakosti opredelitve količnika 

(Damodaran 2012, 456). 

Doslednost 

Peterson Drake (2009, 3) pravi, da moramo biti pri izračunu količnikov dosledni. Najprej se 

moramo prepričati, da so količniki primerljivih podjetij opredeljeni na enak način, šele nato 

jih lahko dosledno uporabimo pri ocenjevanju izbranega podjetja. Kot primer navaja, da 

mnogi analitiki, preden izračunajo količnik P/E, odstranijo enkratne postavke (angl. non-

recurring items) iz dobičkov, s čimer dosežejo boljšo sliko o osnovnih dobičkih podjetja. 

  

                                                           

10 Bikovski analitik pričakuje trend naraščajočih tečajev delnic. Bikovski trg je obdobje naraščajočih 
cen delnic za več kot 20 % v časovnem okviru najmanj enega leta. Kaže na optimizem vlagateljev v 
povezavi s trgom. Leto 1990 predstavlja enega najbolj opaznih bikovskih trgov v zgodovini 
(McClellan 2010, 198).  
11 Medvedji analitik pričakuje pojav obdobja nižanja tečajev delnic. Za medvedji trg je značilen trajen 
upad cen delnic za vsaj 20 % v obdobju, daljšem od leta dni. Kaže na pesimizem vlagateljev. Gledano 
z vidika indeksa S&P z več kot 30 % povprečnim padcem v obdobju šestnajstih mesecev je od leta 
1964 prišlo do desetih medvedjih trgov. Najbolj znani medvedji trgi so bili leta 1930, 1967–1982 in 
2008–2009 (McClellan 2010, 198). 
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Damodaran (2012, 456–457) navaja, da je vsak količnik sestavljen iz števca in imenovalca. V 

števcu je lahko navedena vrednost lastniškega kapitala (tržna cena ali tržna vrednost 

lastniškega kapitala) ali vrednost podjetja (seštevek lastniškega in dolžniškega kapitala, brez 

upoštevanja denarja). Posledično lahko imenovalec temelji na merilu lastniškega kapitala 

(čistem dobičku na delnico, čistem dobičku, knjigovodski vrednosti lastniškega kapitala) ali 

na merilu celotnega kapitala (dobička iz poslovanja, dobička iz poslovanja pred obrestmi, 

davki, depreciacijo in amortizacijo, knjigovodske vrednosti kapitala). Ugotoviti moramo 

doslednost opredelitve števca in imenovalca. V kolikor je števec količnika vrednost 

lastniškega kapitala, mora biti taka tudi vrednost imenovalca. V primeru, da je števec 

količnika vrednost celotnega kapitala, mora biti taka tudi vrednost imenovalca. Glede na to je 

količnik P/E dosledno opredeljen, v kolikor sta števec in imenovalec vrednosti lastniškega 

kapitala. 

Enotnost 

Z izračunom količnikov za vsa podjetja v skupini in njihovo primerjavo ugotovimo, katera 

podjetja so precenjena in katera podcenjena. Primerjava je zanesljiva le z enotno opredeljenim 

količnikom za vsa podjetja v skupini. Torej, če uporabimo za eno podjetje količnik P/E, ki 

temelji na dobičkih zadnjih dvanajstih mesecev, ga bomo uporabili tudi za vsa druga podjetja. 

Ena izmed težav uporabe tekočega količnika P/E pri primerjavi podjetij v skupini je različen 

datum zaključka poslovnega leta za različna podjetja. To lahko vodi do tega, da so v 

primerjavo vključena podjetja, ki svoje cene delijo z dobički od julija do junija in podjetja, 

katerih cena je deljena z dobički od januarja do decembra. Te razlike so lahko manjše v 

razvitih panogah, kjer dobički v šestih mesecih ne poskočijo močno, velike pa v visoko 

rastočih panogah (Damodaran 2012, 458). 

Pozornost moramo nameniti tudi računovodskim standardom, ki se jih uporablja za oceno 

dobička in knjigovodskih vrednosti. Razlike v računovodskih standardih se lahko kažejo v 

zelo različnih dobičkih in knjigovodskih vrednostih za podobna podjetja. To povzroči zelo 

oteženo primerjavo količnikov med podjetji z različnih trgov z različnimi računovodskimi 

standardi. Tudi v primeru enakih računovodskih standardov se lahko razlike med podjetji 

pojavijo zaradi različnih računovodskih usmeritev. Dodatno težavo prinaša dejstvo, da 

nekatera podjetja uporabljajo različna računovodska pravila za namene poročanja delničarjem 

in davčni upravi, druga pa ne. Podjetja, ki uporabljajo različna računovodska pravila, poročajo 

svojim delničarjem o višjem dobičku kot davčnemu uradu. V kolikor se ta podjetja na podlagi 

količnika P/E primerja s podjetji, ki ne uporabljajo različnih računovodskih pravil, bodo videti 

cenejša (nizek P/E) (Damodaran 2012, 458). 
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3.3.2 Opisni test 

Pri uporabi količnika je dobro imeti občutek o tem, kaj je visoka, nizka in kaj tipična vrednost 

tega količnika na trgu. Poznavanje lastnosti porazdelitve količnika predstavlja ključni del 

njegove uporabe za identifikacijo pod/precenjenih podjetij. Poleg tega je treba razumeti način 

vpliva osamelcev na povprečja in ugotoviti morebitne pristranskosti v teh ocenah, ki so 

uvedene v postopek ocenjevanja količnikov (Damodaran 2012, 458). 

Značilnost porazdelitve 

Številni analitiki, ki uporabljajo količnike, so osredotočeni na proučevanje le določene panoge 

in imajo občutek o porazdelitvi podjetij iz te panoge glede na vrednost specifičnega količnika. 

Pogosto pa manjka občutek o porazdelitvi količnika po celotnem trgu. Zavedanje sprememb 

vrednosti količnikov glede na panogo pomaga ugotoviti, ali je analizirana panoga precenjena 

ali podcenjena (Damodaran 2012, 458). 

Povprečje in standardni odklon sta pomembni značilnosti porazdelitve, a predstavljata le 

začetek raziskovanja. Količniki (kot na primer P/E) ne morejo biti nižji od nič, so pa 

neomejeni v smislu najvišjih vrednosti za količnike, ki so zamaknjeni v smeri pozitivnih 

vrednosti. Posledično so povprečne vrednosti teh količnikov višje od vrednosti mediane, 

slednje pa so veliko bolj reprezentativne za tipično podjetje v skupini. Medtem ko je uporaba 

največjih in najmanjših vrednosti omejena, so lahko percentilne vrednosti koristne pri presoji, 

kaj je visoka in kaj nizka vrednost količnika v skupini (Damodaran 2012, 458). 

Osamelci in povprečja 

Kot že omenjeno, količniki niso omejeni navzgor. Dosežejo lahko zelo visoke vrednosti kot 

posledica visokih cen vrednostnih papirjev ali ob znižanju dobičkov. Ti osamelci se bodo 

kazali v povprečjih, ki niso reprezentativna za vzorec. V večini primerov podjetja, ki se 

ukvarjajo z izračuni in poročanjem povprečnih vrednosti količnikov (na primer Value Line ali 

Standard & Poor's), pri izračunu količnikov odstranijo osamelce ali pa omejijo količnike tako, 

da jim pripišejo vrednost, ki je manjša ali enaka določenemu številu. Na primer: vsakemu 

podjetju, ki ima vrednost količnika P/E večjo od 500, se lahko dodeli količnik P/E z 

vrednostjo 500. Ko uporabljamo že izračunana povprečja, moramo poznati celotno ozadje teh 

izračunov, kar vključuje tudi način obravnave osamelcev. Zaradi občutljivosti ocen povprečij 

na osamelce je treba nameniti večjo pozornost mediani količnikov (Damodaran 2012, 459). 
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Pristranskosti pri ocenjevanju količnikov 

Bolten (2000, 141) pravi, da za podjetja, ki poslujejo z izgubo, ni smiselno računati količnika 

P/E, saj negativni količnik P/E ni logičen. Zanesljivost količnika P/E je vprašljiva tudi takrat, 

ko ima podjetje volatilne dobičke (Peterson Drake 2009, 3). 

V primeru negativnega dobička na delnico je vrednost količnika P/E za podjetje nesmiselna in 

zato običajno ni niti objavljena v poročilih. Ko gledamo povprečje količnika P/E v skupini 

podjetij, se morajo podjetja z izgubo izločiti iz vzorca, saj v nasprotnem primeru količnik P/E 

ne more biti izračunan. To bi bilo pomembno narediti pri večjem vzorcu, saj so podjetja, ki so 

izločena iz vzorca, podjetja, ki izgubljajo denar in ustvarjajo pristranskosti v procesu selekcije 

(Damodaran 2012, 459). Zaradi izločitve teh podjetij bo povprečje količnika P/E za skupino 

naravnano navzgor (Damodaran 2010, 99). 

To težavo se lahko reši na tri načine. Najprej se moramo zavedati pristranskosti, ki jih 

vključimo v analizo. V praksi to pomeni, da prilagodimo povprečno vrednost količnika P/E 

tako, da odraža izločitev podjetij z izgubo. Drugi način zajema seštevek tržne vrednosti 

lastniškega kapitala in čistega poslovnega izida za vsa podjetja v skupini, vključujoč podjetja 

z izgubo, in izračun vrednosti količnika P/E z uporabo seštetih vrednosti. Zadnji način je 

uporaba inverznega količnika količniku P/E, imenovanega količnik donosnosti delnic12 (angl. 

Earnings Yield), ki se lahko izračuna za vsa podjetja iz skupine, tudi za tista z izgubo 

(Damodaran 2012, 459). 

3.3.3 Analitični test 

Pred samim začetkom uporabe količnikov se moramo vprašati, kateri so temeljni dejavniki, ki 

določajo, po kakšni vrednosti količnika naj bi podjetje trgovalo in kako spremembe v teh 

dejavnikih vplivajo na vrednost količnika (Damodaran 2012, 459). 

Temeljni dejavniki količnikov 

Vsak količnik (ne glede na to, ali temelji na dobičku, knjigovodski vrednosti ali prihodkih) je 

funkcija treh spremenljivk: tveganja, rasti in potenciala ustvarjanja denarnega toka. Merila se 

za te spremenljivke razlikujejo v odvisnosti od količnika. 

Količnike lastniškega in celotnega kapitala lahko izpeljemo iz modelov diskontiranega 

denarnega toka za vrednotenje lastniškega in celotnega kapitala. 

  

                                                           

12 Razmerje med dobičkom na delnico in ceno delnice. 
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Spodnja enačba prikazuje izpeljavo količnika P/E iz modela enakomerne rasti dividend, ki 

opredeljuje vrednost lastniškega kapitala na naslednji način (Damodaran 2012, 460): 

 

kjer je: 

  = vrednost lastniškega kapitala, 

  = pričakovana dividenda na delnico v naslednjem letu, 

  = strošek lastniškega kapitala, 

  = pričakovana konstantna stopnja rasti dividend. 

V kolikor delimo obe strani enačbe z dobičkom, dobimo enačbo diskontiranega denarnega 

toka, ki opredeljuje količnik P/E za enakomerno rastoče podjetje (Damodaran 2012, 460): 

 

kjer je: 

  = čisti dobiček na delnico. 

Razmerja 

Iz zgornje enačbe so razvidni temeljni dejavniki količnika P/E, ki lahko povzročajo razlike 

med količniki podjetij iz iste panoge. Običajno je pri razlagi vsakega količnika pomembna 

ena prevladujoča spremenljivka, t. i. »spremljevalna« spremenljivka, ki jo običajno 

identificiramo, ko opazujemo razlike količnikov med podjetji v panogi ali celotnem trgu 

(Damodaran 2012, 462). 

V primeru nepoznavanja temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na vrednost količnikov, bi 

predpostavljali, da je vrednosti papir s količnikom P/E = 8 cenejši od vrednostnega papirja s 

količnikom P/E = 12. Realni vzrok pa se morda skriva v pričakovani rasti, ki je večja v 

primeru drugega vrednostnega papirja (Damodaran 2012, 461). 

Beaver in Morse (2010, 65) pravita, da se razlike v količnikih P/E najpogosteje upravičujejo 

prav z razlikami v pričakovani rasti. Zato za boljše razumevanje vpliva potencialne rasti na 

vrednost količnika P/E prikazujemo primer Antunovića (1999, 72–78). 

Primerjajmo podjetji A in B. Za podjetje A veljajo naslednje značilnosti: pričakovana 

donosnost lastniškega kapitala (ROE) = 8 %, trenutna knjigovodska vrednost delnice ( ) je 

5.000 d. e., stopnja donosnosti, ki jo zahtevajo vlagatelji (r), je 10 %. Za podjetje B pa znaša 
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 = 5.000 d. e., ROE 12 %, r = 10 %. Pri obeh podjetjih bomo najprej predpostavljali, da 

bodo izplačala celotni dobiček, nato pa, da želita oba obdržati 60 % celotnega dobička. 

Dobiček na delnico podjetja A na koncu leta znaša 400 d. e. 

 

Cena delnice podjetja A, izračunana po Gordonovem modelu, znaša 4.000 d. e. 

 

V kolikor se podjetje odloči obdržati 60 % dobička, ki ga lahko vloži po 8-odstotni stopnji 

donosnosti, znaša dividenda na koncu leta 160 d. e., rast v dividendah in dobičku na delnico 

znaša 4,8 %, posledično je nova cena delnic nižja od prvotne cene. 

 

 

  

Glede na to, da se podjetje odloči, da bo obdržalo 60 % dobička in ga vložilo v naložbe, ki 

prinašajo 8 % donosnost, se bo vrednost delnice zmanjšala iz 4.000 d. e. na 3.077 d. e. Ker 

delničarji pričakujejo 10 % donosnost na svoja vložena sredstva, podjetje razvrednotijo, saj 

podjetje obdrži ta sredstva in jih investira po stopnji 8 % (namesto da bi jih delničarji dobili v 

obliki dividend). Zato je za podjetje bolj racionalno, če obdržani dobiček investira po stopnji, 

ki je višja od stopnje, ki si jo lahko delničarji zagotovijo z vlaganjem v druga podjetja ob 

podobnem tveganju (Antunović 1999, 74). 

Nadaljujemo s podjetjem B. Najprej predpostavimo, da podjetje izplača celotni dobiček v 

obliki dividend. Vrednost delnice je v tem primeru 6.000 d. e. 

 =  

Sedaj predpostavimo, da želi podjetje obdržati 60 % dobička. Ta poteza je smiselna, saj lahko 

dobiček vloži po 12 % stopnji donosnosti, medtem ko je zahtevana stopnja donosnosti 10 %. 

Dobiček bo investiran v naložbe, ki prinašajo pozitivno sedanjo vrednost. Vrednost delnice ob 

upoštevanju nove politike dividend tako znaša 8.571 d. e. 
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Vrednost delnice se je zvišala za 2.571 d. e. Ta znesek predstavlja sedanjo vrednost rastnega 

potenciala (angl. present value of growth opportunities, v nadaljevanju PVGO), ki ga 

pridobimo tako, da od cene delnice, ko podjetje vlaga v svojo rast, odštejemo ceno delnice, ko 

podjetje ne vlaga v svojo rast. 

 

V kolikor podjetje obdrži 60 % dobička, razmerje med čistim dobičkom na delnico in ceno 

delnice znaša 7 %. 

 

Glede na to, da v izračunu ni upoštevan rastni potencial, je količnik pri tem podjetju nižji od 

zahtevane donosnosti. 

Ob upoštevanju potenciala rasti enačbo zapišemo na naslednji način: 

 

S količnikom  povemo »kolikšen odstotek cene delnice izhaja iz rastnega potenciala 

podjetja« (Antunović 1999, 77). Podjetja z večjim potencialom rasti bodo imela višji količnik, 

v nasprotnem primeru pa nižji količnik. 

Poglejmo, koliko znaša vrednost količnika P/E ob upoštevanju potenciala rasti in katero 

podjetje na podlagi izračunov predstavlja boljšo naložbo. 

 

Vrednost količnika P/E za podjetje A znaša: . 

Vrednost količnika P/E za podjetje B pa znaša: . 

Z izračunom količnika P/E dobimo za podjetje A vrednost 10, za podjetje B pa 14,3. Na 

podlagi navedenih vrednosti bi lahko sklepali, da je delnica podjetja A cenejša od delnice 

podjetja B. Vendar temu ni tako. Pogledati moramo, kakšen potencial rasti ima podjetje. 

Vlagatelji bodo za delnico podjetja B pripravljeni plačati 14,3 denarnih enot za vsako denarno 
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enoto dobička tega podjetja v tem letu, ker vedo, da ima podjetje rastni potencial. Dobiček 

tega leta bo majhen, vendar delničarji pričakujejo, da bo v prihodnje rastel po 7,2-odstotni 

stopnji. Odločitev delničarjev za nakup delnic ne sloni le na dobičku, ki ga je podjetje 

ustvarilo v tekočem letu, ampak tudi na pričakovani rasti prihodnjih dobičkov. Obe delnici sta 

enakovredni naložbi z zahtevano donosnostjo 10 %. 

S predstavitvijo zgornjega primera smo želeli poudariti prednost izpeljave količnikov iz 

modela diskontiranega denarnega toka, ki omogoča analizo povezav med vsakim temeljnim 

dejavnikom in količnikom, pri čemer vse ostalo ohranimo nespremenjeno in spreminjamo le 

vrednost temeljnega dejavnika (Damodaran 2012, 462). 

Podrobneje si oglejmo spreminjanje vrednosti količnika glede na spremembo temeljnih 

dejavnikov. 

Coyle (2002, 46) navaja, da količnik P/E nekega podjetja kaže na zaznave trga glede 

tveganosti vlaganja v delnice tega podjetja. Nizek P/E kaže, da je trg visoko ocenil tveganje 

ali da ima nizka pričakovanja glede prihodnje rasti dobičkov. Visok P/E kaže relativno nizko 

oceno tveganja in/ali visoka pričakovanja glede prihodnje rasti dobičkov in dividend. Tudi 

Brealey in Myers (2003, 75) pravita, da visok P/E kaže na mnenje vlagateljev o tem, da ima 

podjetje visok potencial rasti (visok PVGO), da so njegovi dobički relativno varni in imajo 

zato nizko stopnjo kapitalizacije (nizek r) ali pa je oboje nizko. Podjetja lahko imajo visok 

količnik P/E zaradi nizkega dobička in ne zaradi visokih cen. Chadda, McNish in Rehm 

(2004, 12, po Mînjină 2008, 105–106) menijo, da so lahko visoke vrednosti količnikov 

posledica visokih donosnosti kapitala podjetij s povprečno ali majhno rastjo, so pa lahko tudi 

posledica visoke rasti. Rast s spremljajočo nizko donosnostjo kapitala ne vodi do visoke 

vrednosti količnika P/E, ker ne ustvarja vrednosti za delničarje. 

Podjetje s količnikom, ki je nižji od povprečja panoge, lahko ima potencial zvišanja cen, v 

kolikor trg pričakuje, da se bo dobiček podjetja v prihodnje zvišal. Lahko pa nizek P/E kaže 

na to, da je podjetje v težavah in da so obeti za okrevanje negotovi (Coyle 2002, 46). 

Če se osredotočimo na investicijske strategije, ki primerjajo količnik P/E s pričakovano 

stopnjo rasti in predpostavljamo, da imajo podjetja v panogi podobno stopnjo rasti in 

tveganja, bo strategija izsleditve vrednostnega papirja z najnižjim količnikom P/E v vsaki 

panogi prinesla podcenjene vrednostne papirje. Portfeljski managerji in analitiki večkrat 

primerjajo količnik P/E s pričakovano stopnjo rasti z namenom izsleditve pod/prevrednotenih 

vrednostnih papirjev. V najosnovnejši obliki tega pristopa se podjetja s količnikom P/E, 

manjšim od pričakovane stopnje rasti, obravnavajo kot podcenjena. V splošni obliki pa se 

razmerje med P/E in rastjo uporablja kot merilo relativne vrednosti (Damodaran 2012a, 49). 

Pri obravnavanju količnika P/E s stopnjo rasti se pojavljajo težave. V najosnovnejši obliki ni 

temeljev, na podlagi katerih bi lahko verjeli, da je podjetje podcenjeno le zato, ker je vrednost 

količnika P/E manjša od pričakovane rasti. Ta odnos je lahko skladen z dokaj vrednim 



  

29 

oziroma celo precenjenim podjetjem, če so obrestne mere visoke ali če je podjetje visoko 

tvegano. Z uporabo tega pristopa je ob zmanjšanju (povečanju) obrestnih mer manj (več) 

podcenjenih vrednostnih papirjev (Damodaran 2012a, 49–50). 

Količnik P/E dosega različne vrednosti za različne panoge. V primeru, da podjetje posluje v 

tradicionalni gospodarski panogi, bo količnik P/E dosegal nižje vrednosti zaradi nizke 

pričakovane rasti in pričakovanih konstantnih dobičkov, kot če bi podjetje poslovalo v novih, 

hitro razvijajočih panogah. 

Poleg navedenega na količnik P/E vpliva tudi finančna struktura podjetja (financiranje z 

dolgom). Njen vpliv se odraža tako na vrednosti količnikov lastniškega kapitala kot tudi na 

vrednosti količnikov celotnega kapitala, saj so določeni na ravni podjetja, pri čemer se kaže 

teoretično večji vpliv na količnike lastniškega kapitala (Schreiner in Spremann 2007, 7, po 

Mînjină 2008, 107–108). V kolikor gledamo na učinek finančnega vzvoda na količnik P/E s 

tržnega vidika, nam to daje drugačne rezultate, kot pa če bi na ta učinek gledali iz vidika 

korporativnih financ. Iz študij korporativnih financ lahko ugotovimo, da ima finančni vzvod 

skromen učinek na količnik P/E. Skromno ga lahko zviša ali zniža. Gledano s tržnega vidika 

pa obstaja značilen vpliv finančnega vzvoda na vrednost P/E. Višanje finančnega vzvoda bo 

vedno znižalo vrednost količnika P/E (Leibowitz 2002, 76). 

Nadaljujemo s predstavitvijo razmerij, ki so značilna pri primerjavi tržnega količnika P/E v 

času in pri primerjavi količnika P/E med državami. 

Primerjava tržnega količnika P/E v času 

Tržne količnike P/E lahko primerjamo tudi med različnimi časovnimi obdobji. Analitiki in 

tržni strategi pogosto primerjajo tržni količnik P/E z njegovimi zgodovinskimi povprečnimi 

vrednostmi z namenom ugotovitve, ali je trg podcenjen ali precenjen. V kolikor trg trguje po 

količniku P/E, ki je višji/nižji od zgodovinskega, bo precenjen/podcenjen. Zaključki, ki 

izhajajo iz primerjav količnikov P/E skozi čas, morajo biti sprejeti na previden način, saj se 

poleg količnikov P/E spreminjajo tudi vrednosti temeljnih dejavnikov (obrestne mere, premije 

za tveganje, pričakovane stopnje rasti, pričakovana dividendna izplačila). Pričakovali bi, da se 

ob nespremenjenih drugih pogojih kaže (Damodaran 2012, 477): 

 zvišanje obrestnih mer v višjih stroških kapitala in z nižjim P/E, 

 večja pripravljenost vlagateljev k tveganju v nižji premiji za tveganje lastniškega kapitala 

in z višjim P/E, 

 povečanje pričakovane rasti dobička podjetij v višjem tržnem količniku P/E, 

 povečanje zahtevane donosnosti na vloženi kapital podjetij v višjih izplačilih dividend in v 

višjem količniku P/E za vsa podjetja. 
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Sprejemanje zaključkov o količnikih P/E brez upoštevanja temeljnih dejavnikov (zahtevane 

realne donosnosti državnih obveznic, premije za tveganje, pričakovane inflacije, pričakovane 

stopnje rasti realnega BDP, povprečne stopnje izplačila dividend) je težavno. Zato bi bilo 

primerneje primerjati trenutni količnik P/E z napovedanim količnikom P/E, ki temelji na 

temeljnih dejavnikih tistega trenutka. 

Primerjava tržnega količnika P/E med državami 

Količniki P/E se lahko primerjajo tudi med državami, s čimer želimo ugotoviti, kateri trgi so 

podcenjeni in kateri precenjeni. Ob nespremenjenih drugih pogojih bi pričakovali 

(Damodaran 2012, 479), da: 

 imajo države z višjo obrestno mero nižje P/E kot države z nižjo obrestno mero, 

 države z višjo pričakovano realno rastjo naj bi imele višje količnike P/E in obratno, 

 države, ki so videne kot bolj tvegane (kar zahteva višjo premijo za tveganje), bi morale 

imeti nižji P/E kot pa bolj varne države, 

 države, ki so bolj učinkovite pri investiranju (in dobijo višje donosnosti na te naložbe), bi 

morale trgovati po višjih stopnjah. 

3.3.4 Test aplikacije 

Po opredelitvi količnika P/E, ugotovitvi značilnosti njegove porazdelitve in proučitvi 

temeljev, ki ga določajo, nadaljujemo z uporabo tega količnika z namenom presoje vrednosti 

podjetja (Damodaran 2012, 476). 

Primerljiva podjetja 

Namen relativnega vrednotenja je ugotovitev, ali je ocenjevano podjetje podvrednoteno ali 

prevrednoteno v primerjavi s primerljivimi podjetji. Po splošno veljavni praksi naj bi bila 

primerljiva podjetja tista podjetja, ki sodijo v isto panogo ali dejavnost, kar pa ni nujno vedno 

pravilen način za določitev teh podjetij. Tudi ob povečani previdnosti pri izbiri primerljivih 

podjetij ostajajo razlike med podjetjem, ki ga vrednotimo, in primerljivimi podjetji, zato je 

pomembno te razlike nadzorovati s pomočjo različnih metod. Primerljivo podjetje je torej 

tisto, ki je podobno vrednotenemu podjetju v denarnih tokovih, potencialu rasti in tveganju. 

Nikjer v definiciji primerljivega podjetja ni komponente, ki kaže na povezavo s panogo, 

vendar v večini analiz analitiki določijo, da so primerljiva podjetja tista, ki opravljajo isto 

dejavnost kot ocenjevano podjetje (Damodaran 2012, 462). Težava nastane, ko je relativno 

malo podjetij v panogi in ko je panoga zelo ozko definirana. Ta pojav je prisoten v številnih 

državah izven Združenih držav Amerike. Težko je tudi opredeliti podjetja v isti panogi kot 

primerljiva, če so razlike v tveganju, rasti in denarnih tokovih med podjetji v panogi velike. 

Lahko obstaja na tisoče podjetij, ki delujejo v isti panogi, vendar so razlike med njimi velike. 
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Zato je v takem primeru smiselno širše opredeliti panogo, s čimer povečamo število 

primerljivih podjetij (Damodaran 2010, 106). 

Idealno bi bilo najti veliko javnih delniških družb, ki so v osnovi podobne ocenjevanemu 

podjetju, pri čemer bi le primerjali ceno ocenjevanega podjetja s ceno primerljivih javnih 

delniških družb. V primeru podobnosti podjetij ne bi bilo potrebe po nadzoru razlik. V praksi 

je skoraj nemogoče najti podjetja, ki imajo enake značilnosti tveganja, rasti in denarnega toka 

kot ocenjevano podjetje. V kolikor se jih najde, jih ni veliko (Damodaran 2012a, 34). 

Nadzor razlik med podjetji 

Med primerljivimi podjetji obstajajo razlike v vrednosti temeljnih dejavnikov, ki jih pri 

vrednotenju na podlagi količnikov lahko nadzorujemo na tri načine: s subjektivnimi 

prilagoditvami, s prilagoditvijo količnikov in s panožno ali tržno regresijo (Damodaran 2012, 

463). 

1. Subjektivne prilagoditve 

Po izbiri količnika za analizo, izračunu količnika za vsako primerljivo podjetje in izračunu 

povprečnega količnika za skupino primerljivih podjetij primerjamo količnik, po katerem 

trguje ocenjevano podjetje z dobljenim povprečjem. V kolikor je med količnikoma velika 

razlika, subjektivno presodimo, kateri temeljni dejavniki lahko razložijo te razlike. V primeru, 

da je vrednost količnika P/E večja od povprečnega količnika P/E podjetij v panogi, v kateri 

deluje ocenjevano podjetje, bi lahko predpostavili, da je ta razlika v vrednosti upravičena, ker 

ima podjetje višji potencial rasti kot povprečje podjetij v panogi. V kolikor ne moremo 

razložiti razlik na podlagi temeljnih dejavnikov, se podjetje oceni kot prevrednoteno, če je 

količnik večji od povprečja ali kot podvrednoteno, če je količnik nižji od povprečja 

(Damodaran 2012, 463). 

2. Prilagoditev količnikov 

Prilagoditev količnika se izvrši z vključitvijo spremljevalne spremenljivke13 v njegov izračun. 

Analitiki, ki primerjajo količnike P/E med podjetji z zelo različnimi stopnjami rasti, pogosto 

delijo količnik P/E s pričakovano stopnjo rasti v EPS z namenom določitve količnika PEG (tj. 

količnika P/E prilagojenega za stopnjo rasti). Z namenom ugotovitve pod/precenjenih podjetij 

se ta prilagojeni količnik primerja med podjetji z različnimi stopnjami rasti. Za uporabo 

prilagojenih količnikov je treba implicitno predpostaviti, da so ta podjetja primerljiva po vseh 

drugih dejavnikih, razen po dejavniku, ki se nadzoruje (na primer, pri primerjavi PEG 

količnikov med podjetji se predpostavlja, da imajo vsi enako tveganje) in da obstaja linearna 

povezava med količniki in temeljnimi dejavniki (Damodaran 2012, 463). 

                                                           
13 Najpomembnejša spremenljivka, ki opredeljuje količnik (Damodaran 2010, 107). 
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3. Regresija 

a) Panožna regresija 

V kolikor se podjetja razlikujejo v več kot eni spremenljivki, je prilagoditev količnika z 

upoštevanjem teh razlik med podjetji v izračun zahtevnejša naloga (Damodaran 2012, 464). 

Zato zaženemo regresijo, s katero poskušamo razložiti vpliv neodvisnih spremenljivk na 

odvisno spremenljivko (Nastav 2011, 118). Za odvisno spremenljivko izberemo količnik P/E, 

medtem ko za neodvisno oziroma pojasnjevalno spremenljivko izberemo temeljne dejavnike 

(rast, tveganje, stopnje izplačila dividend). Ob izpolnitvi predpostavk velikega vzorca 

primerljivih podjetij in stabilnega razmerja med temeljnimi dejavniki in količnikom P/E se 

regresija izkaže kot dober pristop nadzora razlik. V nasprotnem primeru lahko že nekaj 

osamelcev vpliva na vrednost koeficientov, kar povzroči manj zanesljive napovedi. Z 

regresijo ugotovimo moč povezave med količnikom in pojasnjevalno spremenljivko. V 

kolikor menimo, da imajo visoko rastoča podjetja visok P/E, to preverimo z regresijo, ki nam 

posreduje podatke o povezavi in moči povezave med rastjo in količnikom P/E. V primeru 

nelinearnosti povezave med količnikom in temeljno pojasnjevalno spremenljivko lahko 

zaženemo nelinearno regresijo ali pa prilagodimo spremenljivko v regresiji tako, da 

omogočimo bolj linearno povezavo, na primer z uporabo logaritma stopnje rasti namesto 

stopnje rasti (Damodaran 2012, 464–465). 

b) Tržna regresija 

Tržna regresija je dobra alternativa panožni regresiji, ko v panogi ni veliko podjetij (oziroma 

če preučevano podjetje deluje v več panogah). Primerljivo podjetje ni nujno podjetje iz iste 

panoge, temveč je po definiciji tisto, ki ima podobno rast, tveganje in denarni tok kot 

preučevano podjetje, zato se primerljiva podjetja lahko poišče tudi v drugih panogah. Tako 

definirana podjetja se vključijo v tržno regresijo. Podjetje, ki trguje po nižjem (višjem) 

količniku P/E od s tržno regresijo napovedanega količnika P/E, je podcenjeno (precenjeno) 

glede na trg. Pristop tržne regresije ima tri prednosti. Na podlagi tržnih podatkov lahko določi 

stopnjo, po kateri bi višja rast ali večje tveganje vplivalo na količnike. Preglednost nad vsemi 

podjetji na trgu omogoča bolj smiselne primerjave podjetij, ki delujejo v panogah z manjšim 

številom podjetij. Nazadnje omogoča, da se z oceno vrednosti vseh podjetij v neki panogi 

glede na vrednost drugih podjetij na trgu ugotovi, ali so podjetja v preučevani panogi 

pod/prevrednotena (Damodaran 2012, 466). 
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4 EMPIRIČNA ANALIZA 

V empiričnem delu magistrske naloge smo ocenili vrednosti količnikov lastniškega kapitala 

P/E slovenskih javnih delniških družb in jih primerjali z že izračunanimi povprečnimi 

vrednostmi količnikov P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb. Ocenjevanje 

in primerjava relativnih vrednosti se nanašata na obdobje pred krizo in v času krize. Za 

namene potrditve temeljne teze in delnih hipotez magistrske naloge smo izvedli analizo 

pridobljenih podatkov s pomočjo ustreznih statističnih metod. 

4.1 Hipoteze za empirično testiranje 

Pred nastopom krize so bile slovenske javne delniške družbe močno prevrednotene, zato je bil 

padec njihove vrednosti v krizi toliko večji. To tezo smo preverili s testiranjem naslednjih treh 

hipotez: 

 Hipoteza 1: Povprečna vrednost količnika P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb 

pred krizo in v času krize se statistično razlikuje. 

 Hipoteza 2: Povprečna vrednost količnika P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb 

je bila višja pred krizo kot v času krize. 

 Hipoteza 3: Vrednost količnika P/E slovenskih javnih delniških družb se je v primerjavi z 

vrednostjo količnika P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb v času krize 

bolj znižala glede na čas pred krizo. 

4.2 Metode pridobivanja in zbiranja podatkov 

Za izvedbo empirične analize so uporabljeni sekundarni javno dostopni podatki. Za izračun 

količnikov P/E slovenskih javnih delniških družb so uporabljene tržne vrednosti delnic, 

pridobljene na spletni strani Ljubljanske borze (2013), ostali podatki pa so pridobljeni iz 

letnih revidiranih in konsolidiranih poročil obravnavanih podjetij od leta 2007 do leta 2010. 

Za primerjavo izračunanih količnikov P/E izbranih podjetij slovenskega kapitalskega trga in 

količnikov P/E primerljivih panog ameriškega kapitalskega trga smo sekundarne podatke o 

povprečnih vrednosti panožnih količnikov P/E pridobili na spletni strani Aswatha 

Damodarana (2013). 

4.3 Vzorčenje 

Za namen izvedbe empirične analize je oblikovan vzorec dvajsetih slovenskih delniških 

družb, ki na dan 28. marec 2013 predstavljajo 78,7 % tržne kapitalizacije vseh delnic 

Ljubljanske borze. Tržna kapitalizacija prve kotacije znaša 3.742.902.161 evrov, standardne 

kotacije 259.017.018 evrov in vstopne kotacije 488.606.188 evrov. Tržna kapitalizacija vseh 

delnic na Ljubljanski borzi na dan 28. marec 2013 znaša 4.490.683.367 evrov (Ljubljanska 
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borza 2013). V analizo je vključenih 8 (od skupaj 10) podjetij iz prve kotacije in 12 (od 

skupaj 15) podjetij iz standardne kotacije. Slika 1 prikazuje delež tržne kapitalizacije delnic 

izbranih podjetij glede na celotno tržno kapitalizacijo vseh delnic, ki kotirajo na Ljubljanski 

borzi na dan 28. marec 2013. Pri izračunu so bile upoštevane tudi lastne delnice podjetij. Iz 

slike je razvidno, da največji delež celotne tržne kapitalizacije predstavlja podjetje Krka, d. d. 

s 36,58 %, sledijo ji Telekom Slovenije, d. d. s 12,08 %, Petrol, d. d. z 10 % in Mercator, d. d. 

z 9,48 %. Opazimo, da navedena štiri podjetja predstavljajo 68,14 % celotne tržne 

kapitalizacije slovenskega delniškega trga. 

 

Slika 1: Delež tržne kapitalizacije vzorca podjetij glede na celotno tržno kapitalizacijo 

vseh delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi 

Vir: Ljubljanska borza 2013a. 

Glede na to, da raziskava temelji na preučevanju količnikov P/E javnih delniških družb v 

obdobju 2007 in 2010, v raziskavo nismo vključili dveh delniških družb iz prve kotacije 

(Pozavarovalnico Sava, d. d. (1,49 % celotne tržne kapitalizacije) in Zavarovalnico Triglav, d. 

d. (8,61 % celotne tržne kapitalizacije)), saj so se njune delnice uvrstile na Ljubljansko borzo 

šele leta 2008 (POSR 12. junija 2008, ZVTG pa 9. septembra 2008). Iz standardne kotacije pa 

nismo vključili v raziskavo tri delniške družbe: Abanko Vipa, d. d., Probanko, d. d. in Unior, 

d. d., ki skupno predstavljajo 0,37 % celotne tržne kapitalizacije. Delnice Abanke Vipa, d. d. z 

oznako ABKN so začele kotirati v standardni kotaciji Ljubljanske borze dne 27. oktobra 

2008, delnice delniške družbe Unior z oznako UIKG pa 18. avgusta 2011. Probankine delnice 

z oznako PRBP so se uvrstile na Ljubljansko borzo že 21. novembra 2006, vendar smo tudi to 
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podjetje izključili iz vzorca javnih delniških družb, saj v nalogi obravnavamo le redne delnice 

(Ljubljanska borza 2013). 

4.4 Opredelitev količnika P/E 

Količnike P/E smo opredelili na enak način kot Aswath Damodaran, s čimer smo dosegli 

primerljivost podatkov. V raziskavi smo se osredotočili na količnik P/E, ki temelji na 

dobičkih zadnjih 12 mesecev obravnavanih let. Na spletni strani Damodarana (2013) smo 

pridobili podatke o količnikih P/E primerljivih panog ameriških javnih delniških družb od leta 

2007 do leta 2010. Po ugotovitvi postopka izračunov smo na enak način izračunali količnike 

P/E za vzorec slovenskih podjetij. Za namen izračunov smo pridobili podatke na spletnih 

straneh Ljubljanske borze (2013) in v letnih poročilih obravnavanih podjetij za obdobje 2007–

2010. 

Sledili smo spodnjemu načinu izračuna količnika P/E, kjer delimo tržno vrednost lastniškega 

kapitala podjetja z njegovim dobičkom: 

 

kjer je: 

 = tržna vrednost lastniškega kapitala v obdobju t, 

  = čisti dobiček v obdobju t. 

4.4.1 Tržna vrednost lastniškega kapitala vzorca podjetij 

Tržno vrednost lastniškega kapitala smo izračunali kot zmnožek števila vseh navadnih delnic 

brez lastnih delnic v obtoku na zadnji trgovalni dan poslovnega leta s tržno ceno delnice na 

isti trgovalni dan poslovnega leta. Pri izračunu nismo upoštevali prednostnih delnic. 

Izračunane tržne vrednosti izbranih slovenskih javnih delniških družb za obdobje 2007–2010 

so prikazane v Preglednici 1. 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da ima Skupina Krka v obdobju 2007–2010 najvišjo tržno 

kapitalizacijo. Leta 2007 znaša slednja 4.200.939.855 evrov, leta 2010 pa 2.125.433.665 

evrov. Med proučevanima letoma se torej zmanjša za 49,41 %. 

Skupini Krka sledijo po višini tržne kapitalizacije: Skupina Telekom Slovenije, Skupina 

Petrol, Skupina Mercator in Skupina Sava. S primerjanjem tržne kapitalizacije navedenih 

skupin podjetij za leto 2007 in 2010 ugotovimo, da se je pri vseh teh skupinah podjetij tržna 

kapitalizacija občutno znižala, kar velja tudi za vse druge skupine podjetij oziroma podjetja iz 

vzorca, razen za podjetje Nika, d. d., čigar tržna kapitalizacija se je v obdobju 2007–2010 

zvišala in tako leta 2010 v primerjavi z letom 2007 zrastla za 9,35 %. 
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Skupna oziroma agregatna vrednost tržnih kapitalizacij vzorca slovenskih javnih delniških 

družb se je od leta 2007 do leta 2010 znižala za 218,34 %. 

Preglednica 1: Tržna vrednost lastniškega kapitala vzorca podjetij za obdobje 2007–

2010 

Podjetje 
Tržna vrednost 

07 v € 
Tržna vrednost 

08 v € 
Tržna vrednost 

09 v € 
Tržna vrednost 

10 v € 

Aerodrom Ljubljana, d. d.  284.916.097 48.405.725 61.959.328 36.401.105 

Delo Prodaja, d. d.  17.059.658 15.145.570 15.090.495 12.557.974 

Gorenje, d. d.  544.955.232 146.180.321 172.606.830 212.947.272 

Intereuropa, d. d. 299.738.525 68.829.747 44.546.171 30.748.684 

Iskra Avtoelektrika, d. d.  84.927.730 63.965.240 40.346.075 31.982.620 

Istrabenz, d. d.  540.170.400 121.914.178 35.735.252 33.663.643 

Kompas MTS, d. d. 13.081.222 11.594.720 4.471.400 4.548.698 

Krka, d. d.  4.200.939.855 1.631.501.865 2.164.519.980 2.125.433.665 

Luka Koper, d. d.  1.242.640.000 293.580.000 333.760.000 249.060.000 

Mercator, d. d.  1.247.198.300 588.528.678 570.277.796 587.143.751 

Mlinotest, d. d.  14.298.270 11.915.225 12.868.443 13.106.748 

Nika, d. d.  2.640.249 2.811.201 2.805.502 2.887.179 

Nova KBM, d. d.  990.261.732 247.883.128 297.595.380 266.036.186 

Petrol, d. d.  1.870.771.057 554.198.774 663.195.461 560.754.656 

Pivovarna Laško, d. d.  758.863.695 411.516.399 232.590.249 136.993.960 

Salus, d. d.  99.328.320 50.575.200 57.079.397 50.144.640 

Sava, d. d.  1.209.592.409 507.356.371 481.148.001 176.891.917 

Telekom Slovenije, d. d.  2.688.583.948 771.549.691 876.027.667 559.471.108 

Terme Čatež, d. d.  168.987.480 95.585.490 92.889.489 93.134.580 

Žito, d. d.  108.427.065 31.341.482 28.184.405 32.840.653 

Skupaj tržna vrednost 
lastniškega kapitala 

16.387.381.244 5.674.379.006 6.187.697.322 5.216.749.038 

4.4.2 Čisti dobiček vzorca podjetij 

Za izračun količnikov P/E so poleg podatkov, vezanih na vrednostne papirje podjetij, 

pomembni tudi računovodski podatki, ki se nanašajo na poslovni izid podjetij. Zato v 

Preglednici 2 prikazujemo vrednosti celotnega čistega poslovnega izida za podjetja, ki niso 

zavezana h konsolidaciji in vrednosti čistega poslovnega izida, namenjenega navadnim 

delničarjem podjetij, ki so zavezana h konsolidaciji. Podatki se nanašajo na obdobje 2007–

2010, saj smo za izračun količnikov P/E potrebovali poleg tržnih cen delnic in števila 

navadnih delnic v obtoku še podatke o čistem poslovnem izidu za zadnja štiri trimesečja 

obravnavanih let. 

Iz Preglednice 2 je ob primerjanju vrednosti leta 2007 in 2010 razvidno znižanje skupnega 

čistega poslovnega izida za 114,82 %. 
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Preglednica 2: Čisti dobiček vzorca podjetij za obdobje 2007–2010 

Podjetje ČPI 07 v € ČPI 08 v € ČPI 09 v € ČPI 10 v € 

Aerodrom Ljubljana, d. d.  14.655.314 10.987.315 5.112.575 3.667.740 

Delo Prodaja, d. d.  4.884.235 6.642.769 –60.026 21.026 

Gorenje, d. d.  22.672.000 8.872.000 –11.504.000 19.923.000 

Intereuropa, d. d. 26.063.000 3.259.000 –54.193.000 –39.952.000 

Iskra Avtoelektrika, d. d.  4.662.079 4.196.492 –15.301.992 4.705.974 

Istrabenz, d. d.  112.646.920 –226.433.270 –75.792.452 –11.426.195 

Kompas MTS, d. d. –1.328.662 264.219 1.248.326 855.952 

Krka, d. d.  132.552.000 155.955.000 173.766.000 171.025.000 

Luka Koper, d. d.  30.124.485 16.921.333 –66.303.732 –2.903.652 

Mercator, d. d.  43.755.000 40.846.000 21.232.000 30.396.000 

Mlinotest, d. d.  272.566 704.848 878.238 1.018.836 

Nika, d. d.  117.676 –532.970 –402.082 –276.275 

Nova KBM, d. d.  52.332.000 13.614.000 10.432.000 10.780.000 

Petrol, d. d.  53.256.021 –54.801.534 10.425.564 32.904.210 

Pivovarna Laško, d. d.  58.889.881 3.639.758 –156.950.499 –25.574.602 

Salus, d. d.  14.385.210 6.833.458 6.328.175 5.377.998 

Sava, d. d.  39.293.000 2.346.000 23.577.000 –99.848.000 

Telekom Slovenije, d. d.  88.340.000 85.818.000 24.608.000 –210.317.000 

Terme Čatež, d. d.  3.978.000 3.354.016 4.003.226 2.470.174 

Žito, d. d.  4.287.468 –444.779 2.186.568 2.545.990 

Skupaj čisti poslovni izid  705.838.193 82.041.655 –96.710.111 –104.605.824 

Vir: Aerodrom Ljubljana 2013; Delo Prodaja 2013; Gorenje 2013; Intereuropa 2013; Iskra 
Avtoelektrika 2013; Istrabenz 2013; Kompas MTS 2013; Krka 2013; Luka Koper 2013; Mercator 
2013; Mlinotest 2013; Nika 2013; Nova KBM 2013; Petrol 2013; Pivovarna Laško 2013; Sava 2013; 
Salus 2013; Telekom Slovenije 2013; Terme Čatež 2013; Žito 2013. 

4.5 Izračun količnikov P/E za izbrana slovenska podjetja 

Na podlagi izračunanih podatkov o skupni tržni vrednosti lastniškega kapitala in pridobljenih 

podatkov o čistem poslovnem izidu vzorca podjetij smo izračunali agregatne količnike P/E na 

naslednji način: 

 

V Preglednici 3 prikazujemo skupno tržno vrednost lastniškega kapitala in čistega poslovnega 

izida vseh dvajsetih slovenskih podjetij za obdobje 2007–2010 in vrednosti agregatnih 

količnikov P/E. 
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Preglednica 3: Agregatna vrednost količnikov P/E vzorca slovenskih podjetij za 

obdobje 2007–2010 

Poslovno leto Skupaj tržna vrednost lastniškega kapitala v € 
Skupaj čisti poslovni 

izid v € 
Agregatni 

P/E 

2007 16.387.381.244 705.838.193 23,22 

2008 5.674.379.006 82.041.655 69,16 

2009 6.187.697.322 –96.710.111 –63,98 

2010 5.216.749.038 –104.605.824 –49,89 

Znižanje skupne tržne vrednosti lastniškega kapitala in skupnega čistega poslovnega izida 

vzorca podjetij se odraža tudi v vrednostih izračunanih agregatnih količnikov P/E. Leta 2007 

znaša vrednost agregatnega količnika P/E 23,22, leta 2010 pa dobimo negativen količnik P/E, 

saj s seštevkom dobička in izgub podjetij iz vzorca dobimo izgubo. V takem primeru pravimo, 

da izračun ni možen oziroma količnik v letu 2010 ni smiseln (v nadaljevanju n. s.) in je zato 

neuporaben za primerjavo. Nadaljevali smo z izračunom vrednosti količnika P/E za vsako 

skupino podjetij oziroma delniške družbe iz vzorca za obdobje 2007–2010. 

Preglednica 4: Količniki P/E vzorca podjetij za obdobje 2007–2010 

Podjetje P/E07 P/E08 P/E09 P/E10 

Aerodrom Ljubljana, d. d. 19,44 4,41 12,12 9,92 

Delo Prodaja, d. d. 3,49 2,28 n. s. 597,26 

Gorenje, d. d. 24,04 16,48 n. s. 10,69 

Intereuropa, d. d. 11,50 21,12 n. s. n. s.  

Iskra Avtoelektrika, d. d. 18,22 15,24 n. s. 6,80 

Istrabenz, d. d. 4,80 n. s. n. s. n. s.  

Kompas MTS, d. d. n. s. 43,88 3,58 5,31 

Krka, d. d. 31,69 10,46 12,46 12,43 

Luka Koper, d. d. 41,25 17,35 n. s. n. s.  

Mercator, d. d. 28,50 14,41 26,86 19,32 

Mlinotest, d. d. 52,46 16,90 14,65 12,86 

Nika, d. d. 22,44 n. s.  n. s. n. s.  

Nova KBM, d. d. 18,92 18,21 28,53 24,68 

Petrol, d. d. 35,13 n. s.  63,61 17,04 

Pivovarna Laško, d. d. 12,89 113,06 n. s. n. s.  

Sava, d. d. 30,78 216,26 20,41 n. s.  

Salus, d. d. 6,90 7,40 9,02 9,32 

Telekom Slovenije, d. d. 30,43 8,99 35,60 n. s.  

Terme Čatež, d. d. 42,48 28,50 23,20 37,70 

Žito, d. d. 25,29 n. s.  12,89 12,90 

Povprečje 24,24 34,68 21,91 59,71 

Z izračunom povprečnih in agregatnih količnikov P/E vzorca preučevanih podjetij smo želeli 

prikazati razlike, ki izhajajo iz načina njihovega izračuna. Povprečni količniki predstavljajo 

aritmetično sredino količnikov P/E podjetij, ki so poslovala z dobičkom, kar povzroči dvig 
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vrednosti povprečnega količnika P/E navzgor, saj se pri izračunu upošteva le podjetja, ki so 

poslovala z dobičkom, podjetja z izgubo pa se izloči iz vzorca. Z izračunom agregatnih 

količnikov P/E se izognemo pristranskim ocenam vrednosti povprečnih količnikov P/E, saj se 

pri izračunu teh količnikov upoštevajo vse vrednosti. 

V kolikor primerjajmo le povprečne in agregatne vrednosti količnikov v letu 2007 in 2010, 

opazimo, da povprečni količnik v letu 2007 znaša 24,24, agregatni v istem letu 23,22, 

povprečni v letu 2010 znaša 59,71, agregatni pa je negativen in s tem neuporaben za 

raziskavo. V letu 2007 ni bilo večjih razlik med povprečnim in agregatnim količnikom, saj je 

le Skupina Kompas MTS poslovala z izgubo. Pri izračunu povprečnega količnika smo 

Skupino Kompas MTS izločili iz vzorca, zato je bil povprečni količnik P/E višji v primerjavi 

z agregatnim količnikom P/E, ki pri izračunu upošteva tudi tržno vrednost lastniškega kapitala 

in čisto izgubo Skupine Kompas MTS. Večjo razliko je možno opaziti leta 2010. Sedem 

podjetij je poslovalo z izgubo, zato jih pri izračunu povprečnega količnika P/E nismo 

upoštevali. V izračun smo vključili le količnike P/E trinajstih podjetij. Med njimi je tudi 

količnik P/E Skupine Delo Prodaja, ki predstavlja osamelec in povzroča dodatno zvišanje 

povprečnega količnika P/E. 

Iz Slike 2 so razvidne spremembe v povprečnih in agregatnih količnikih med letoma 2007 in 

2010. 

 

Slika 2: Agregatni in povprečni količnik P/E vzorca izbranih slovenskih podjetij 

Po izračunu količnikov slovenskih podjetij sledi predstavitev podatkov, namenjenih analizi. 
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4.5.1 Statistična predstavitev količnikov P/E vzorca dvajsetih podjetij za leto 2007 in 2010 

V statistični program SPSS smo vnesli le pozitivne vrednosti količnikov P/E za leto 2007 in 

2010. V primeru negativnih vrednosti smo v SPSS pustili prazen prostor, saj negativnih 

vrednosti, označenih v Preglednici 4 s kratico n. s., nismo upoštevali zaradi njihove 

neuporabnosti za raziskavo. 

Nadaljujemo s pregledom in predstavitvijo podatkov v obliki grafičnega prikaza in opisnih 

statistik. 

 

Slika 3: Grafikon kvantilov spremenljivk P/E07 in P/E10 

Na Sliki 3 je prikazan grafikon kvantilov (angl. box-and-whiskers plot), ki prikazuje 

porazdelitev spremenljivk P/E07 in P/E10. Iz grafikona je razvidnih pet vrednosti za vsako 

izmed spremenljivk: najmanjša vrednost (minimum), prvi, drugi in tretji kvartil ter največja 

vrednost (maksimum). Razdalja med prvim in tretjim kvartilom je prikazana s pravokotnikom 

(angl. box), medtem ko do najmanjše in največje vrednosti od pravokotnika segata daljici 

(angl. whiskers). Prvi kvartil predstavlja vrednost, od katere ima 25 % vzorca podjetij enako 

ali manjšo vrednost. Ostalih 75 % podjetij iz vzorca pa ima večjo vrednost (Nastav 2011, 28). 

Drugi kvartil se imenuje mediana, ki deli vrednosti v spodnjo in zgornjo polovico (Lešnjak 

2010, 3). 

Iz grafikona lahko jasno vidimo porazdelitev spremenljivk, posebej pa je prikazan in označen 

osamelec spremenljivke P/E10. Osamelec je po Nastavu (2011, 28) vrednost, ki znatno 
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odstopa od ostalih enot vzorca in posledično vpliva na zaključke analize, opravljene na 

takšnih podatkih. 

Preglednica 5: Opisne statistike P/E07 in P/E10 vzorca dvajsetih podjetij 

 P/E07 P/E10 

Število enot 
Veljavnih 19 13 

Manjkajočih 1 7 

Povprečje 24,2400 59,7100 

Standardna napaka povprečja 3,05068 44,85912 

Mediana 24,0400 12,8600 

Modus 3,49a 5,31a 

Standardni odklon 13,29761 161,74185 

Kvadratna vrednost standardnega odklona 176,827 26160,426 

Kazalnik asimetrije 0,271 3,588 

Standardna napaka asimetrije 0,524 0,616 

Kazalnik sploščenosti –0,313 12,906 

Standardna napaka sploščenosti 1,014 1,191 

Rang 48,97 591,95 

Najmanjša vrednost (minimum) 3,49 5,31 

Najvišja vrednost (maksimum) 52,46 597,26 

a. Obstaja več modusov. Prikazan je modus z najmanjšo vrednostjo.  

Iz Preglednice 5 lahko razberemo, da imamo pri spremenljivki P/E07 19 enot in 1 manjkajočo 

vrednost, pri spremenljivki P/E10 13 enot in 7 manjkajočih vrednosti. Manjkajoče vrednosti 

se nanašajo na negativne vrednosti količnikov. 

Povprečje vrednosti spremenljivke P/E07 je 24,24, P/E10 pa 59,71. Povprečje je dober 

predstavnik vzorca, v kolikor ni prisotnih ekstremnih vrednosti in v primeru relativno 

simetrične porazdelitve. V našem primeru je prisotna ekstremna vrednost pri spremenljivki 

P/E10, zato moramo pri uporabi povprečne vrednosti uporabljati večjo stopnjo previdnosti ali 

pa ekstremno vrednost izločiti iz vzorca. 

Mediana spremenljivke P/E07 znaša 24,04, medtem ko spremenljivke P/E10 12,86. Ta mera 

ni pod vplivom ekstremnih vrednosti, zato je v primeru vzorca z ekstremnimi vrednostmi 

boljša izbira kot pa aritmetična sredina. Ni pa dober predstavnik podatkov v izrazito 

asimetričnih porazdelitvah. 

Modus je najpogostejša vrednost in je grafično predstavljen kot vrh porazdelitvenega grafa, ni 

pod vplivom ekstremnih vrednosti, vendar se zaradi morebitne prisotnosti več modusov to 

mero le redko uporablja v matematičnih izračunih (Nastav 2011, 32). Spremenljivki P/E07 in 

P/E10 imata več modusov. Najmanjši modus prve spremenljivke znaša 3,49, medtem ko 

druge spremenljivke 5,31. 
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Standardni odklon spremenljivke P/E07 je 13,30, spremenljivke P/E10 161,74. Navedeni 

podatki predstavljajo absolutno mero razpršenosti spremenljivke. Povedo nam, kakšna je 

velikost odklona posamezne vrednosti spremenljivke od njenega povprečja (Nastav 2011, 32). 

Poleg standardnega odklona poznamo tudi varianco, ki je tudi absolutna mera in predstavlja 

kvadratno vrednost standardnega odklona. Relativna mera variabilnosti pa je koeficient 

variacije, ki nam kaže primerno spreminjanje spremenljivke in nam omogoča medsebojno 

primerjanje spremenljivk z različnimi povprečji in enotami mere. Izračuna se ga po naslednji 

formuli (Nastav 2011, 32): 

 

kjer je: 

  = koeficient variacije spremenljivke y, 

  = standardni odklon spremenljivke y, 

  = aritmetična sredina spremenljivke y. 

Izračunamo  in : 

 

 

Dobimo koeficient variacije za spremenljivko P/E07 0,6 in za spremenljivko P/E10 2,7. 

Koeficient asimetrije (angl. Skewness) meri stopnjo asimetrije okoli aritmetične sredine. 

Porazdelitev je pri obeh spremenljivkah asimetrična v desno. Koeficient sploščenosti (angl. 

Kurtosis) spremenljivke P/E07 je negativen, kar pomeni, da ima porazdelitev »dolino«, 

medtem ko je koeficient sploščenosti spremenljivke P/E10 pozitiven, kar kaže na to, da ima 

porazdelitev vrh. 

Najvišja vrednost spremenljivke P/E07 je 52,46, najnižja pa 3,49. Spremenljivka P/E10 

dosega najvišjo vrednost v višini 597,26 in najnižjo v višini 5,31. 
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4.5.2 Statistična predstavitev količnikov P/E vzorca enajstih podjetij za leto 2007 in 2010 

Za preverjanje hipotez smo morali pripraviti podatke za analizo. Številni analitiki uporabljajo 

mediano, ki ni pod vplivom ekstremnih vrednosti ali pa iz nabora podatkov izločijo osamelec, 

s čimer dosežejo večjo verodostojnost vzorca, saj osamelec izkrivlja povprečje v primeru 

količnika P/E, navzgor. Z večanjem števila podjetij v vzorcu osamelci ne bi imeli take moči 

kot pri manjšem vzorcu, zato smo se odločili, da v nadaljnji analizi ne upoštevamo količnika 

P/E za Skupino Delo Prodaja v letu 2007 in 2010. Izločimo tudi podjetja, ki niso z dobičkom 

poslovala v obeh preučevanih letih. V vzorcu nam torej ostane le 11 najbolj likvidnih podjetij 

v obeh preučevanih obdobjih, navedenih v Preglednici 6. 

Preglednica 6: Vrednosti količnikov P/E vzorca enajstih podjetij 

Podjetje P/E07 P/E10 

Aerodrom Ljubljana, d. d.  19,44 9,92 

Gorenje, d. d.  24,04 10,69 

Iskra Avtoelektrika, d. d.  18,22 6,80 

Krka, d. d.  31,69 12,43 

Mercator, d. d.  28,50 19,32 

Mlinotest, d. d.  52,46 12,86 

Nova KBM, d. d.  18,92 24,68 

Petrol, d. d.  35,13 17,04 

Salus, d. d.  6,90 9,32 

Terme Čatež, d. d.  42,48 37,70 

Žito, d. d.  25,29 12,90 

Povprečje P/E 27,55 15,79 

Mediana P/E 25,29 12,86 

Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da je povprečna vrednost spremenljivke P/E07 27,55, 

spremenljivke P/E10 pa 15,79. Mediana prve spremenljivke v letu 2007 znaša 25,29, druge 

spremenljivke leta 2010 pa 12,86. Navedeno je razvidno tudi iz Preglednice 7, iz katere lahko 

razberemo tudi druge statistične značilnosti. Obe spremenljivki imata več modusov. Najnižji 

modus spremenljivke P/E07 je 6,90, spremenljivke P/E10 pa 6,80. Standardni odklon 

spremenljivke P/E07 znaša 12,61, spremenljivke P/E10 8,86. Izračunana koeficienta variacije 

za spremenljivki P/E07 in P/E10 znašata 0,46 in 0,56. Kazalnik asimetrije obeh spremenljivk 

nam kaže, da sta spremenljivki asimetrični v desno, njuna kazalnika sploščenosti pa kažeta, da 

ima njuna porazdelitev »vrh«. Najnižja vrednost spremenljivke P/E07 je 6,90, spremenljivke 

P/E10 pa 6,80. Spremenljivka P/E07 dosega najvišjo vrednost v višini 52,46, spremenljivka 

P/E10 pa vrednost v višini 37,70. 
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Preglednica 7: Opisne statistike P/E07 in P/E10 vzorca enajstih podjetij 

4.6 Primerjava relativnih vrednosti izbranih slovenskih podjetij med letoma 2007 in 

2010 

S prvima dvema hipotezama naloge želimo preveriti, ali je bila povprečna vrednost količnika 

P/E slovenskih javnih delniških družb v času pred krizo višja kot v času krize in ali se je ta 

vrednost statistično razlikovala. 

Najprej z izvedbo Shapiro-Wilk testa preverimo normalnost porazdelitve spremenljivk P/E07 

in P/E10. Dokazati želimo, da sta spremenljivki normalno porazdeljeni, kar zapišemo kot 

ničelno domnevo. V kolikor je test neznačilen, torej je vrednost p-ja večja od 0,05, sprejmemo 

sklep, da je porazdelitev proučevane spremenljivke normalna. Alternativna domneva pa 

predpostavlja, da porazdelitev proučevane spremenljivke ni normalno porazdeljena. To 

predpostavko sprejmemo v primeru značilnega Shapiro-Wilk testa, torej ko je p manjši od 

0,05. 

V Preglednici 8 prikazujemo rezultate Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk testov glede 

normalnosti porazdelitve spremenljivk P/E07 in P/E10. 

  

 P/E07 P/E10 

Število enot 
Veljavnih 11 11 

Manjkajočih 0 0 

Povprečje 27,5518 15,7873 

Standardna napaka povprečja 3,80198 2,67051 

Mediana 25,2900 12,8600 

Modus 6,90a 6,80a 

Standardni odklon 12,60976 8,85708 

Kvadratna vrednost standardnega odklona 159,006 78,448 

Kazalnik asimetrije 0,514 1,733 

Standardna napaka asimetrije 0,661 0,661 

Kazalnik sploščenosti 0,458 3,203 

Standardna napaka sploščenosti 1,279 1,279 

Rang 45,56 30,90 

Najmanjša vrednost (minimum) 6,90 6,80 

Najvišja vrednost (maksimum) 52,46 37,70 

a. Obstaja več modusov. Prikazan je modus z najmanjšo vrednostjo.  
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Preglednica 8: Normalnost porazdelitve spremenljivk P/E07 in P/E10 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

P/E07 0,139 11 0,200* 0,971 11 0,893 

P/E10 0,264 11 0,031 0,827 11 0,021 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Prikazana sta dva testa preverjanja normalne porazdelitve. Upoštevamo podatke Shapiro-Wilk 

testa, saj proučujemo majhen vzorec podatkov. Pri spremenljivki P/E07 je p večji od 0,05 (p = 

0,893), zato ne moremo zavrniti ničelne domneve in sklenemo, da se porazdelitev proučevane 

spremenljivke bistveno ne razlikuje od normalne porazdelitve. Pri spremenljivki P/E10 je p 

nižji od 0,05 (p = 0,021), zato zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da proučevana 

spremenljivka ni normalno porazdeljena. 

Po prikazu in ugotovitvi podatkov o porazdeljenosti spremenljivk P/E07 in P/E10 se odločimo 

za izvedbo neparametričnega Wilcoxon-Signed Rank testa. Torej nas do izbire tega testa 

privede analiza dveh odvisnih vzorcev (istih enot), primerjanje situacije prej in potem ter 

neizpolnjena predpostavka o normalni porazdelitvi enega od dveh vzorcev. 

Z Wilcoxon Signed-Rank testom želimo preveriti, ali se mediana spremenljivke P/E07 

statistično razlikuje od mediane spremenljivke P/E10 in ali je mediana prvo navedene 

spremenljivke višja od mediane drugo navedene spremenljivke. Ničelna hipoteza tega testa 

pravi, da je razlika med medianama dveh proučevanih spremenljivk enaka 0. Alternativna 

domneva pa predpostavlja, da je ta razlika večja od 0. 

V Preglednici 9 prikazujemo rezultate Wicoxon Signed-Rank testa. 

Preglednica 9: Wilcoxon Signed-Rank test za spremenljivki P/E07 in P/E10 

Ničelna hipoteza Test 
Statistična 
značilnost 

Odločitev 

Mediana razlik med 
spremenljivkama P/E07 in 
P/E10 je 0. 

Wilcoxon Signed Rank-Test za 
odvisna vzorca 

0,010 
Zavrnemo 

ničelno hipotezo. 

 Prikazane so asimptotske značilnosti. Raven statistične značilnosti je 0,05.  

Vrednost testa je 0,010, kar pomeni, da je test pokazal statistično značilne razlike. Podamo 

ustrezen vsebinski sklep, ki se glasi: pri stopnji značilnosti 0,05 zavrnemo ničelno domnevo 

in sprejmemo alternativno, da je bila mediana količnikov P/E slovenskih javnih delniških 

družb v letu 2007 višja od mediane količnikov P/E enakega vzorca javnih delniških družb v 

letu 2010. 
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4.7 Primerjava relativnih vrednosti slovenskih javnih delniških družb in pripadajočih 

panog ameriških javnih delniških družb med letoma 2007 in 2010 

Po preverjanju prvih dveh hipotez smo preverili še tretjo hipotezo, ki pravi, da je bil padec 

vrednosti količnikov P/E vzorca slovenskih podjetij večji od padca vrednosti količnikov P/E 

primerljivih ameriških panog v času krize glede na čas pred krizo. Pri preverjanju te hipoteze 

smo najprej enajstim slovenskim javnim delniškim družbam iz vzorca pripisali primerljivo 

ameriško panogo. Zaradi razlik v klasifikacijah med ZDA in Slovenijo z namenom ustrezne 

dodelitve panoge slovenskim podjetjem po ameriški klasifikaciji dejavnosti (angl. Sector 

industrial classification) smo preverili tudi spletne strani ameriških podjetij in njihove opise 

dejavnosti ter spletno stran Reuters (2013), kjer smo preverili, v katero dejavnost Reuters 

razvršča obravnavane slovenske delniške družbe. Navedeno je predstavljeno v Preglednici 10. 

Preglednica 10: Uvrstitev vzorca podjetij v primerljive ameriške panoge 

Podjetje Panoga 

Aerodrom Ljubljana, d. d.  Zračni promet 

Gorenje, d. d. Proizvodnja gospodinjskih naprav 

Iskra Avtoelektrika, d. d.  Električna oprema 

Krka, d. d. Farmacija 

Mercator, d. d. Trgovina na drobno in debelo 

Mlinotest, d. d. Proizvodnja hrane 

Nova KBM, d. d. Bančništvo 

Petrol, d. d. Distribucija pogonskih goriv 

Salus, d. d. Distribucija medicinske opreme 

Terme Čatež, d. d. Hotelirstvo/Igralništvo 

Žito, d. d. Proizvodnja hrane 

Vir: Damodaran 2013. 

Nato smo pridobili povprečne vrednosti količnikov P/E pripadajočih panog ameriških javnih 

delniških družb za leto 2007 in 2010 na spletni strani Aswatha Damodarana (2013), ki jih 

navajamo v Preglednici 11. 
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Preglednica 11: Količniki primerljivih panog ameriških javnih delniških družb 

Panoga Panožni P/E07 Panožni P/E10 

Zračni promet 8,94 156,16 

Proizvodnja gospodinjskih naprav 10,21 21,51 

Električna oprema 16,19 24,10 

Farmacija 40,00 25,45 

Trgovina na drobno in debelo 12,73 36,66 

Proizvodnja hrane 56,08 20,14 

Bančništvo 15,40 16,69 

Distribucija pogonskih goriv 9,82 43,30 

Distribucija medicinske opreme 22,78 39,56 

Hotelirstvo/Igralništvo 12,67 45,84 

Proizvodnja hrane 56,08 20,14 

Povprečni P/E panog ameriških podjetij 23,72 40,89 

Mediana P/E panog ameriških podjetij 15,40 25,45 

Vir: Damodaran 2013. 

Med gospodarsko finančno krizo je prišlo do močnega padca vrednosti delnic. Zanimalo nas 

je, kakšna je bila razlika med vrednostjo povprečnega količnika P/E izbranih slovenskih 

podjetij pred krizo in v času krize ter kakšna je bila razlika v povprečni vrednosti količnikov 

pripadajočih ameriških panog v obeh obdobjih. V skladu s temeljno tezo predpostavljamo, da 

je bil padec v vrednosti količnikov slovenskih javnih delniških družb v času krize večji, kot je 

to veljalo za pripadajoče panoge ameriških javnih delniških družb. 

Za izbiro testa za preverjanje tretje hipoteze smo morali najprej preveriti normalnost 

porazdelitve spremenljivk Panožni P/E07 in Panožni P/E10. 

Preglednica 12: Normalnost porazdelitve spremenljivk Panožni P/E07 in Panožni P/E10 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Panožni P/E07 0,297 11 0,008 0,757 11 0,003 

Panožni P/E10 0,359 11 0,000 0,580 11 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Ugotovimo, da sta pri obeh spremenljivkah testa značilna in da vrednosti spremenljivk 

Panožni P/E07 in Panožni P/E10 niso normalno porazdeljene. Zato nadaljujemo s 

preverjanjem hipoteze z neparametričnim Wilcoxon Signed-Rank testom. V ta namen test 

oblikuje ničelno domnevo, ki pravi, da je razlika med medianama spremenljivk enaka nič, in 

alternativno domnevo, ki pravi, da je razlika med njima pozitivna. 
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Preglednica 13: Wilcoxon Signed-Rank test za spremenljivki Panožni P/E07 in Panožni 

P/E10 

Ničelna hipoteza Test 
Statistična 
značilnost 

Odločitev 

Mediana razlik med 
spremenljivkama Panožni 
P/E07 in Panožni P/E10 je 
0. 

Wilcoxon Signed-Rank Test 
za odvisna vzorca 

0,374 
Obdržimo ničelno 

hipotezo 

Prikazane so asimptotske značilnosti. Raven statistične značilnosti je 0,05.  

Na podlagi rezultata Wilcoxon Signed-Rank testa za dva odvisna vzorca, iz katerega izhaja 

vrednost testa v višini 0,374 (kar je več kot 0,05), dokažemo, da test ni pokazal statistično 

značilnih razlik med spremenljivkama Panožni P/E07 in Panožni P/E10. Pri stopnji 

značilnosti 0,05 ne moremo zavrniti ničelne domneve. Ne moremo torej trditi, da je bila 

mediana količnikov P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb v letu 2007 

višja od mediane količnikov P/E enakega vzorca panog ameriških javnih delniških družb v 

letu 2010. 

Na vrednost količnikov P/E vplivajo številni dejavniki. Te dejavnike v nadaljevanju 

prikazujemo, vendar ne izračunamo njihovega vpliva na količnike P/E. 

4.7.1 Pričakovane stopnje gospodarske rasti slovenskega in ameriškega kapitalskega trga 

v letu 2007 in 2010 

Dva prevladujoča dejavnika, ki vplivata na P/E, sta bruto domači proizvod in inflacija. Bruto 

domači proizvod (angl. gross domestic product, v nadaljevanju BDP) je ključni pokazatelj 

gospodarske aktivnosti države. Meri tržno vrednost vseh dokončanih izdelkov in storitev, 

proizvedenih znotraj meja posamezne države v danem časovnem obdobju (BEA 2014, 8). 

Poznamo nominalni in realni BDP. Nominalni BDP predstavlja tržno vrednost, izraženo v 

tekočih cenah vseh dokončanih izdelkov in storitev, proizvedenih znotraj meja posamezne 

države (Leamer 2009, 25). Realni BDP pa predstavlja celotno tržno vrednost vseh dokončanih 

izdelkov in storitev, proizvedenih v določenem gospodarstvu v danem letu, izraženo v cenah 

baznega leta za izdelke in storitev. Je nominalni BDP, popravljen za inflacijo (Wolla 2013, 3). 

BDP je eden izmed indikatorjev, ki mu ekonomisti, analitiki, vlagatelji in oblikovalci politik, 

najbolj sledijo in ga najbolj obravnavajo. Velja splošno mnenje, da letna rast realnega BDP 

med 2,5–3,5 % predstavlja tisti rang spremembe BDP, ki prinaša s sabo najboljše splošne 

koristi. Je dovolj visoka rast za zagotovitev dobička podjetjem in rasti delovnih mest ter 

dovolj zmerna, da ne spodbudi neupravičene skrbi v povezavi z inflacijo. Če gospodarstvo 

prihaja iz recesije, je podatek o hitrem skoku BDP v rang med 6 in 8 % ustrezen, vendar se 
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bodo vlagatelji raje usmerili v iskanje dolgoročne stopnje, ki se nahaja na ravni treh 

odstotkov. Barnes (b. l.) opredeljuje gospodarsko recesijo kot obdobje, ko je rast BDP v dveh 

zaporednih četrtletjih negativna. 

V splošnem velja, da nizka inflacija in visok BDP pozitivno vplivata na tečaje delnic, medtem 

ko jih visoka inflacija in padajoč BDP znižujeta. Na ceno delnic vplivajo dobički podjetij. Na 

slednje pa vplivajo rast BDP, davki in obrestne mere. Čisti dobički hitro spolzijo navzdol, v 

kolikor ni rasti BDP ali pa ko se obrestne mere (stranski produkt inflacije) ali davki hitro 

zvišajo (Ferri 2012). 

Ugotavljanje povezave med spremembami v stopnji rasti realnega BDP in spremembami v 

vrednosti količnika P/E je pomembna. Primerjava količnika P/E s pričakovano stopnjo 

realnega BDP v posameznih letih nudi informacijo o tem, kako se je spremenil količnik P/E 

glede na spremembo pričakovane stopnje rasti realnega BDP v preučevanem obdobju. 

V Preglednici 14 prikazujemo stopnje rasti realnega BDP od leta 2006 do leta 2010 in 

pričakovane stopnje rasti realnega BDP od leta 2007 in 2010. Podatke o pričakovani realni 

stopnji rasti slovenskega in ameriškega gospodarstva smo poiskali v publikacijah jesenskih 

napovedi gospodarskih gibanj od leta 2007 do vključno leta 2010 na spletni strani Urada za 

makroekonomske analize in razvoj. Glede na to, da se z dodatnimi vhodnimi podatki 

napovedi v rasti BDP vsako leto spreminjajo, smo v spodnji preglednici navedli podatke 

napovedi posameznih let. 

Preglednica 14: Stopnje rasti BDP 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Stopnje rasti realnega BDP SLO (v %) 5,66 6,94 3,30 –7,80 1,22 

Pričakovane stopnje rasti realnega BDP SLO (v %) 
 

5,80 4,10 –7,30 0,90 

Stopnje rasti realnega BDP ZDA (v %) 2,67 1,78 –0,29 –2,78 2,53 

Pričakovane stopnje rasti realnega BDP ZDA (v %) 
 

1,80 1,40 –2,80 2,90 

Vir: Umar 2007–2010. 

Iz Preglednice 14 in grafičnega prikaza pričakovanih stopenj rasti slovenskega in ameriškega 

gospodarstva (Slika 4) je razvidno, da so bila pričakovanja glede stopenj rasti slovenskega 

gospodarstva za leto 2007 večja kot za leto 2010, medtem ko so bila pričakovanja glede 

stopenj rasti ameriškega gospodarstva za leto 2007 nižja kot za leto 2010. Za leto 2007 je bila 

pričakovana stopnja rasti realnega BDP Slovenije 5,80 %, za leto 2010 pa 0,90 %. Padec v 

pričakovanih stopnjah rasti je bil 4,90 odstotnih točk. Mediana količnika P/E slovenskega 

kapitalskega trga je leta 2007 znašala 25,29, leta 2010 pa 12,86. Iz navedenega ugotovimo, da 

se je ob znižanju pričakovanih stopenj rasti BDP slovenskega gospodarstva znižala tudi 

vrednost obravnavanega količnika. Če preidemo na opazovanje pričakovanih stopenj realnega 

BDP ameriškega gospodarstva za leto 2007 in 2010, ugotovimo, da so se le-te zvišale za 1,10 

odstotnih točk, in sicer z 1,80 % na 2,90 %. Mediana količnika P/E ameriškega kapitalskega 
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trga se je med letoma 2007 in 2010 zvišala s 15,40 na 25,45. Tudi v tem primeru opazimo, da 

se je poleg zvišanja pričakovanih stopenj rasti realnega BDP ameriškega gospodarstva zvišala 

tudi vrednost količnika P/E. 

Podatke o pričakovanih stopnjah rasti realnega BDP slovenskega in ameriškega gospodarstva 

grafično prikažemo v Sliki 4. 

 

Slika 4: Pričakovane stopnje rasti realnega BDP za leta od 2007 do vključno 2010 

Vir: Prirejeno po Umar 2007–2010. 

Iz pridobljenih in obravnavanih podatkov bi lahko sklepali, da obstaja potencialen vpliv 

pričakovanih stopenj rasti bruto domačega proizvoda slovenskega in ameriškega gospodarstva 

na količnika slovenskih javnih delniških družb in pripadajočih panog ameriških javnih 

delniških družb v času pred krizo in v času krize, vendar višine tega vpliva v naši raziskavi ne 

moremo oceniti. 

4.7.2 Donosnost slovenskih in ameriških desetletnih državnih obveznic v letu 2007 in 

2010 

Lastniki podjetij želijo s poslovanjem svojega podjetja povečati lastno premoženje. Pri 

delniški družbi se to kaže v povečanju tržne vrednosti delnic podjetja, ki je odvisno od višine 

prihodnjih denarnih donosov lastnikom delnic in od časovne razporeditve teh donosov 

(Mramor 2000, 72). 

Mramor pravi (2000, 72), da je tveganje drugi najpomembnejši dejavnik vrednosti 

vrednostnih papirjev. Njegov pomen pa je bistveno večji v času nestabilnosti gospodarstva. 

Tveganje opredeljuje (Mramor 2000, 75–76) kot negotovost glede prihodnjih donosov, pri 

čemer so ti donosi lahko boljši ali slabši od pričakovanih, verjetnost teh boljših ali slabših 
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rezultatov pa nam je znana. Iz tega sledi ugotovitev, da je tveganje obratno sorazmerno 

verjetnosti, da bodo pričakovani donosi enaki dejanskim. 

Za razumevanje vpliva tveganja in donosnosti na količnik P/E moramo razumeti povezavo 

med delniškim in obvezniškim trgom kapitala. Splošno velja, da se bodo vlagatelji odločili za 

tisto naložbo, ki jim bo prinašala enak pričakovan donos ob nižjem tveganju oziroma večji 

pričakovani donos ob enakem tveganju (Mramor 2000, 76). 

Poglejmo povezavo tveganja in donosnosti na trgu obveznic s količnikom P/E. Ob višjem 

tveganju se bo povečala zahtevana donosnost obveznic. V kolikor bodo donosnosti obveznic 

visoke, bodo vrednosti količnikov P/E padle (povezava med njima je obratno sorazmerna) 

(Duff b. l., 1; Dagnino 2006, 1). To se bo zgodilo, saj bodo vlagatelji zapustili trg delnic za 

relativno nizko tvegane donose, ki jih prinašajo obveznice. V kolikor bi se vlagatelji soočili z 

nakupom desetletnih državnih obveznic s stopnjo donosa, ki je nižja od treh odstotkov, bi se 

jim potencialno višje donosnosti na trgu delnic zdele privlačnejše. Ob prehodu vlagateljev na 

trg delnic bi povpraševanje preseglo ponudbo razpoložljivih delnic na prostem trgu, kar bi 

povzročilo hitro zvišanje cen delnic in s tem zvišanje vrednosti količnika P/E. Višanje 

količnika P/E lahko za vlagatelje pomeni, da bodo donosnosti na vložen kapital visoke. Z 

večanjem donosnosti bi se pričakovanja glede znatne rasti dobičkov zmanjšala in bi se zato 

začele nižati cene delnic. Ob znižanju cen delnic bi vrednost količnika P/E padla (Duff b. l.). 

Duff (b. l.) še razloži, da nizke obrestne mere spodbujajo gospodarsko rast, in sicer tako, da 

omogočajo podjetjem financiranje svojih dejavnosti po nižjih stroških. Nižji stroški 

financiranja omogočijo krepko rast dobičkov. Rast dobičkov pa se odraža v cenah delnic in v 

zvišanju izplačila dividend delničarjem. Nižja je obrestna mera, višji je količnik P/E. 

V preglednicah 15 in 16 navajamo nominalne donosnosti desetletnih slovenskih in ameriških 

državnih obveznic, inflacijo in izračunane realne donosnosti desetletnih slovenskih in 

ameriških državnih obveznic za obdobje od leta 2007 do leta 2010. 

Realno donosnost obveznic smo izračunali tako, da smo od nominalne donosnosti obveznic 

odšteli trenutno inflacijo kot najboljšo oceno za pričakovano inflacijo. Na tak način smo 

izločili inflacijske učinke in prikazali realne donosnosti obveznic (Investopedia 2014). 

Preglednica 15: Ocenjena realna donosnost desetletnih slovenskih državnih obveznic 

2007 2008 2009 2010 

Nominalna donosnost (v %) 4,53 4,61 4,38 3,83 

Inflacija SLO (CPI) dec vs. dec (v %) 5,64 2,07 1,79 1,90 

Realna donosnost (v %) –1,11 2,54 2,59 1,93 

Vir: Fred 2014; Inflation.eu 2014. 

Iz Preglednice 15 je razvidno, da je bila realna donosnost desetletnih slovenskih obveznic v 

letu 2007 negativna, leta 2010 pa je bila pozitivna in je znašala 1,93 %. Med letoma 2007 in 
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2010 je prišlo do zvišanja donosnosti desetletnih obveznic. Zato smo predvidevali, da je prišlo 

do znižanja količnikov P/E med obravnavanima letoma. Znižanje smo dokazali z 

neparametričnim testom za odvisna vzorca. Iz tega lahko sklepamo, da je bil leta 2007 

slovenski delniških trg v primerjavi z obvezniškim trgom zanimivejši, saj je prinašal višje 

donosnosti na vložena sredstva. 

Preglednica 16: Ocenjena realna donosnost desetletnih ameriških državnih obveznic 

2007 2008 2009 2010 

Nominalna donosnost (v %) 4,63 3,67 3,26 3,21 

Inflacija ZDA (CPI) dec/dec (v %) 4,10 0,10 2,70 1,50 

Realna donosnost (v %) 0,53 3,57 0,56 1,71 

Vir: Fred 2014a; Inflation.eu 2014a. 

Poglejmo podatke v Preglednici 16. Opazimo, da so se realne donosnosti desetletnih 

ameriških državnih obveznic iz leta 2007 v primerjavi z letom 2010 zvišale za 1,18 odstotnih 

točk. Posledično naj bi se vrednosti količnikov P/E ameriškega kapitalskega trga med letoma 

2007 in 2010 znižale, vendar temu ni bilo tako. Razlog se morda skriva v pričakovanem 

zvišanju stopenj rasti bruto domačega proizvoda, kar bi za posledico imelo zvišanje dobičkov 

podjetij in v odvisnosti od politike dividend podjetij morebiti tudi višje donosnosti. Na 

podlagi analiziranega gibanja realnih donosnosti desetletnih ameriških državnih obveznic in 

gibanjem vrednosti količnikov P/E med letoma 2007 in 2010 ob ostalem nespremenjenem ne 

moremo trditi, da med njima obstaja obratno sorazmerje. 

Teoretično naj bi obstajal potencialni vpliv realnih donosnosti dolgoročnih državnih obveznic 

na vrednost količnika P/E, vendar ga v naši raziskavi ne moremo oceniti. 

4.8 Preverjanje zastavljenih hipotez 

Z namenom preverjanja temeljne teze smo postavili in testirali tri hipoteze. 

Hipoteza 1 

Povprečna vrednost količnika P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb pred krizo in v 

času krize se statistično razlikuje. 

S Shapiro-Wilk testom smo sprva preverili porazdeljenost podatkov. Ugotovili smo, da so 

količniki P/E slovenskih javnih delniških družb v letu 2007 izpolnili predpostavko normalne 

porazdelitve, medtem ko količniki P/E enakega vzorca podjetij v letu 2010 te predpostavke 

niso izpolnili. Odločili smo se za uporabo neparametričnega Wilcoxon Signed-Rank testa, ki 

preverja razliko med medianama dveh odvisnih vzorcev med dvema obdobjema (preverjanje 

situacije prej/potem), pri čemer vzorca ne izpolnjujeta predpostavke o normalni porazdelitvi. 
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Torej zaradi narave podatkov preoblikujemo hipotezo tako, da preverjamo mediano 

spremenljivk in ne njihovega povprečja. Z izvedbo Wilcoxon Signed-Rank testa potrdimo, da 

je bila mediana količnikov P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb pred krizo in v času 

krize statistično značilno različna. Raziskava je pokazala, da se povprečna vrednost količnika 

P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb pred krizo in v času krize statistično razlikuje. 

Zastavljeno hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 2 

Povprečna vrednost količnika P/E izbranih slovenskih javnih delniških družb je bila višja pred 

krizo kot v času krize. 

Ob izpolnitvi hipoteze 1 smo preverili hipotezo 2. Mediana količnika P/E izbranih slovenskih 

delniških družb je pred krizo (2007) znašala 25,29, v času krize (2010) pa 12,86. S 

statističnimi testi smo potrdili, da je bila mediana količnikov P/E vzorca slovenskih javnih 

delniških družb pred krizo različna od mediane količnikov P/E enakega vzorca podjetij v času 

krize. Torej obstaja razlika med medianama med letoma 2007 in 2010. Mediana je v letu 2007 

višja. 

Zastavljeno hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 3 

Vrednost količnika P/E slovenskih javnih delniških družb se je v primerjavi z vrednostjo 

količnika P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb v času krize bolj znižala 

glede na čas pred krizo. 

Tudi v primeru preverjanja tretje hipoteze smo testirali normalnost porazdelitve količnikov 

P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb pred krizo in v času krize. S 

Shapiro-Wilk testom smo ugotovili, da obe proučevani spremenljivki Panožni P/E07 in 

Panožni P/E10 ne izpolnjujeta predpostavke o normalni porazdelitvi. Na podlagi tega smo se 

ponovno odločili za izvedbo neparametričnega Wilcoxon Signed-Rank testa za odvisna 

vzorca in ugotovili, da se mediana vrednosti količnikov P/E pripadajočih panog ameriških 

javnih delniških družb v letu 2007 statistično ne razlikuje od leta 2010. 

Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da je bil padec vrednosti količnikov P/E slovenskih javnih 

delniških družb med letom 2007 in letom 2010 višji v primerjavi z vrednostjo količnikov P/E 

pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb. Leta 2007 so imele slovenske javne 

delniške družbe visoke vrednosti količnikov, ki so se v času krize (2010) občutno znižale. To 

se kaže v pozitivni razliki median med letoma 2007 in 2010. Vrednosti količnikov P/E 
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izbranih slovenskih javnih delniških družb so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2007 

statistično značilno znižale. 

Mediana količnikov P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb je bila leta 2010 

višja v primerjavi z mediano količnikov P/E enakega vzorca panog ameriških javnih delniških 

družb v letu 2007, česar sicer nismo mogli statistično potrditi. Na podlagi izvedenih testov 

smo ugotovili statistično značilno znižanje mediane količnika P/E vzorca slovenskih delniških 

družb v letu 2010 v primerjavi z letom 2007, sprememb količnikov P/E vzorca ameriških 

panog pa nismo mogli potrditi. Na podlagi ugotovljenega zastavljeno hipotezo potrdimo. 

Nadaljevali smo s predstavitvijo pričakovanih stopenj rasti realnega bruto domačega 

proizvoda med letoma 2007 in 2010 za slovenski in ameriški trg ter s predstavitvijo realnih 

donosnosti desetletnih slovenskih in ameriških državnih obveznic. Menimo, da obstaja 

potencialni vpliv temeljnih dejavnikov na vrednost količnika P/E, vendar višine tega vpliva 

nismo ocenili, saj na podlagi razpoložljivih podatkov (predvsem majhnega števila slovenskih 

delniških družb, ki kotirajo na organiziranem trgu kapitala) to ni možno. Potrebovali bi velik 

vzorec, na podlagi katerega bi lahko s testi regresije ocenili omenjene vplive. 

Temeljna teza 

Na podlagi zgornjih ugotovitev potrdimo temeljno tezo, ki pravi, da so bile slovenske javne 

delniške družbe pred krizo močno prevrednotene, zato je bil padec njihove vrednosti v krizi 

toliko večji. 
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5 SKLEP 

V magistrski nalogi smo predstavili teoretične vidike relativnega vrednotenja, ki so bili 

podlaga za izvedbo empirične analize. Izračunali smo količnike P/E za skupino dvajsetih 

slovenskih delniških družb iz prve in standardne kotacije, katerih delnice so trgovale na 

Ljubljanski borzi v obeh proučevanih obdobjih, torej leta 2007 in 2010, in so na dan 28. 

marec 2013 predstavljaje 78,7 % celotne tržne kapitalizacije Ljubljanske borze. Za izračun 

količnikov P/E smo potrebovali podatke o tržni vrednosti lastniškega kapitala vseh dvajsetih 

delniških družb in njihovem dobičku. Tržno kapitalizacijo smo izračunali kot zmnožek tržne 

cene navadnih delnic podjetja na zadnji trgovalni dan poslovnega leta in števila navadnih 

delnic v obtoku na isti trgovalni dan. Podatek o zaključnem tečaju delnic smo pridobili na 

spletnih straneh Ljubljanske borze, podatke o številu delnic in dobičku podjetij pa v 

konsolidiranih in revidiranih letnih poročilih podjetij za poslovna leta 2007–2010. 

Z nalogo smo želeli potrditi temeljno tezo, da so bila slovenska podjetja pred časom 

gospodarsko finančne krize močno prevrednotena, zato je bil padec njihovih vrednosti v času 

krize toliko večji. Najprej smo morali preveriti tri delne hipoteze. S prvim neparametričnim 

Wilcoxon Signed-Rank testom smo preverili, ali je bila vrednost mediane količnikov P/E 

vzorca slovenskih javnih delniških družb pred krizo večja kot v času krize in ali je bila ta 

razlika statistično značilna. Za namene preverjanja prvih dveh hipotez smo podatke statistično 

predstavili in jih pripravili za analizo. Iz vzorca smo izločili osem podjetij, ki so v enem 

izmed dveh proučevanih obdobjih poslovali z izgubo in eno podjetje, ki je v obeh obdobjih 

poslovalo z dobičkom, vendar je vrednost njegovega količnika P/E izkrivljala povprečje 

količnikov P/E v letu 2010 vzorca proučevanih podjetij in na tak način ni kazala realnega 

stanja slovenskega kapitalskega trga v letu 2010. Z izvedbo prvega neparametričnega testa, s 

katerim smo primerjali mediani količnikov P/E slovenskih javnih delniških družb v letu 2007 

in 2010, smo potrdili prvi dve delni hipotezi. 

Kot zanimivost smo izračunali tudi agregatne količnike za obdobje 2007–2010. Izračun 

zajema vse tržne vrednosti lastniškega kapitala vzorca podjetij in vsoto čistega poslovnega 

izida (čistega dobička in čisto izgubo). V letu 2007 je bila vrednost agregatnega P/E 

pozitivna, v letu 2010 pa negativna. To nam potrdi, da so bile vrednosti količnikov P/E za 

izbrana podjetja v letu 2007 višje kot v letu 2010. 

Tretjo hipotezo smo testirali z neparametričnim Wicoxon Signed-Rank testom. Nadaljevali 

smo z vzorcem enajstih podjetij. Dodelili smo jim primerljive panoge ameriških javnih 

delniških družb in poleg navedli povprečne vrednosti količnikov P/E teh panog, pridobljenih 

na spletni strani Aswatha Damodarana (2013). Zanimalo nas je, ali je bil padec vrednosti 

količnikov P/E slovenskih javnih delniških družb med obdobjema večji od padca vrednosti 

količnikov P/E pripadajočih panog ameriških javnih delniških družb med enakima 

proučevanima obdobjema. Statistično med medianama vrednosti količnikov P/E panog 

pripadajočih ameriških javnih delniških družb med letoma 2007 in 2010 ni bilo razlik. 
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Vrednosti mediane količnikov P/E slovenskih javnih delniških družb pa so se v leto 2010 v 

primerjavi z letom 2007 statistično značilno znižale. 

Iz primerjave količnikov P/E obeh kapitalskih trgov v letu 2007 in 2010 lahko sklepamo, da 

so bile slovenske javne delniške družbe leta 2007 prevrednotene v primerjavi z ameriškimi 

javnimi delniškimi družbami. Predstavili smo podatke dveh temeljnih dejavnikov vrednosti 

količnika P/E, in sicer podatke o pričakovanih stopnjah rasti slovenskega in ameriškega 

realnega bruto domačega proizvoda ter realne donosnosti desetletnih slovenskih in ameriških 

državnih obveznic v letu 2007 in 2010. Višine vpliva na vrednost količnikov nismo mogli 

oceniti zaradi omejenosti razpoložljivih podatkov, predvsem majhnega števila slovenskih 

delniških družb, ki kotirajo na organiziranem trgu kapitala. Drugačen pristop k obravnavani 

problematiki je lahko primerna iztočnica za nadaljnje raziskave. 
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