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POVZETEK
Namen magistrske naloge je preučiti področje finančne analize in jo aplicirati na primeru
izbranega podjetja, ki deluje v turistični dejavnosti. Opravili smo natančno analizo poslovanja
podjetja, pri čemer smo opravili analizo računovodskih izkazov in kazalnikov poslovanja,
pripravili načrt prihodnjega poslovanja podjetja in opravili vrednotenja podjetja z metodo
diskontiranih denarnih tokov. Pri napovedovanju smo morali upoštevati tudi trenutne razmere
zaradi epidemije nove koronavirusne bolezni COVID-19, ki najbolj vpliva prav na turizem.
Empirična raziskava je bila opravljena na primeru izbranega podjetja, ki deluje kot odvisna
družba na Poljskem.
Ključne besede: finančna analiza, napoved prodaje, vrednotenje podjetja, koronavirus, turizem.

SUMMARY
The purpose of the master's thesis is to study the field of financial analysis and apply it to the
case of a selected company operating in the tourism industry. We performed a detailed analysis
of the company's operations, performing an analysis of financial statements and business
indicators, preparing a plan for the company's future operations and performing company
valuations using the discounted cash flow method. Forecast of sales had to be prepared due to
the current situation because of the coronavirus epidemic, which has the greatest impact on
tourism. Empirical research was conducted on the case of a selected company operating as a
subsidiary in Poland.
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1

UVOD

Za ugotavljanje uspešnosti poslovanja, načrtovanju investicij ter samim obstojem na trgu,
podjetje potrebuje finančno analizo.

1.1

Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč

Finančna analiza je spoznavni proces poslovanja podjetja, ki služi prepoznavanju prednosti in
slabosti posameznega podjetja. Poda nam sliko o finančnem položaju podjetja in njegovih
razvojnih možnostih. Finančna analiza je torej usmerjena k preteklim in prihodnjim stanjem
(Brigham in Ehrhardt 2008) ter obsega analizo računovodskih izkazov podjetja in kazalnikov,
povezanih s poslovanjem, kot tudi napoved prihodnjega poslovanja podjetja, vrednotenje
podjetja ter analizo primerljivih podjetij v panogi.
Računovodski izkazi – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov,
prikazujejo učinke poslovnih dogodkov v preteklem obdobju in premoženjsko-finančno sliko
podjetja ter podajajo informacije o njegovi uspešnosti. Z analizo bilance stanja in izkaza
poslovnega izida pridobimo informacije o ekonomskem vidiku poslovanja podjetja, z analizo
izkaza denarnih tokov pa opazujemo podjetje iz finančnega vidika in na podlagi tega
ugotavljamo razloge za povečanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju
(Hočevar, Igličar in Zaman Groff 2017). Računovodske izkaze analiziramo z uporabo
vodoravne in navpične analize, ki ju na kratko predstavljamo v nadaljevanju.
Z vodoravno analizo računovodskih izkazov ugotavljamo vrednostni znesek in odstotek
spremembe določene postavke v izkazih. Kot osnovo za primerjavo vzamemo postavke v
prejšnjem obdobju in jih primerjamo s postavkami zadnjega leta. Z navpično analizo
računovodskih izkazov pa prikazujemo postavke kot relativni delež glede na izbrano celoto
(Hočevar idr. 2001).
Pomembne informacije o poslovanju podjetja pridobimo z analizo kazalnikov poslovanja.
Kazalniki so relativna števila, ki nam omogočajo analizo poslovanja, ki jih izračunamo s
primerjavo določene gospodarske kategorije z drugo. Po obliki jih opredelimo kot stopnje
udeležbe, indekse ali koeficiente. Nadalje skupine kazalnikov delimo glede na izhodišče v
bilanci stanja in izkaza poslovnega izida ter glede na potrebe po presojanju uspešnosti. Tako
ločimo kazalnike stanja financiranja, kazalnike stanja investiranja, kazalnike vodoravnega
finančnega ustroja, kazalnike obračanja, kazalnike gospodarnosti in kazalnike dobičkonosnosti
(Slovenski inštitut za revizijo 2016).
Na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov ter kazalnikov za pretekla obdobja lahko z
uporabo različnih analitičnih orodij napovedujemo in načrtujemo prihodnje poslovanje
podjetja. Sestavni del načrtovanja je napovedovanje prodaje. Načrtovanje zahteva od
managementa organizacije natančno ugotavljanje dogajanja v okolju, poznavanje konkurence,
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določanje strategij organizacije in postavljanje ciljev. Gre za proces ovrednotenja vpliva
determinant povpraševanja na prodajo v podjetju. Izbira ustrezne metode napovedovanja je
odvisna od nihanj povpraševanja, časovnega obdobja in vzrokov za določeno nihanje
povpraševanja (Snoj 2009).
Poznamo dve večji skupini metod napovedovanja poslovanja podjetja: (i) kvalitativne metode
in (ii) kvantitativne metode. Kvalitativne metode se nanašajo na izkušnje in intuicijo
posameznikov, uporabljajo se tudi v primeru, ko nimamo zanesljivih kvantitativnih podatkov.
Poznamo več vrst kvalitativnih metod, in sicer metode anketiranja, eksperimentalne metode in
metode reševanja problemov (Pšunder 2008). Kvantitativne metode temeljijo na matematičnih
modelih in uporabljajo pretekle podatke. Poznamo analizo časovnih vrst, pri kateri se
uporabljajo statistična orodja in podatki o pretekli prodaji za napoved prihodnje prodaje,
regresijo, ki spremlja vpliv ene ali več spremenljivk na prodajo, in korelacijo (Bastič 2003).
Zaradi pandemije nove koronavirusne bolezni COVID-19 in njenih negativnih učinkov na
turizem ocenjujemo, da je bolj primerna metoda za napoved kvalitativna metoda (poglobljen
polstrukturirani intervju).
Del finančne analize je tudi vrednotenje podjetja, ki ga lahko opredelimo kot spoznavni proces,
pri katerem z uporabo podatkov iz preteklosti, sedanjosti in načrtovane prihodnosti ugotavljamo
pošteno tržno vrednost podjetja. Vrednost podjetij na borzi določa cena njihovih delnic, težava
se pojavi pri vrednotenju manjših podjetij, kot je naše, saj ne kotira na borzi. Nameni
vrednotenja podjetja so različni. Značilni dogodki, ki zahtevajo vrednotenje podjetja, so lahko
nakupi ali prodaja podjetij, najemi in izločitve podjetij ali pa razne pravne situacije, kot so
prisilne poravnave ali stečaji podjetij, dedovanje podjetij in drugo (Koletnik idr. 2010).
V praksi se najpogosteje uporabljajo trije načini vrednotenja podjetij (Praznik 2004):
−

način tržnih primerjav (angl. market value method),

−

na sredstvih zasnovan način (angl. transaction value method),

−

na donosu zasnovan način (angl. Discounted Cash Flow oziroma DCF, Economic Value
Added oziroma EVA, Cash Flow Return on Investment oziroma CFROI).

Na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti je eden od najpogosteje uporabljenih načinov
določanja vrednosti podjetja, lastniškega deleža ali vrednostnega papirja, ki vključuje eno ali
več metod, s katerimi pretvorimo pričakovani donos v sedanjo vrednost. Osredotočili se bomo
na metodo diskontiranih denarnih tokov, v nadaljevanju DCF, ki se v praksi najpogosteje
uporablja. Metoda poskuša na podlagi analize preteklega poslovanja in ocene poslovnih
možnosti v prihodnosti načrtovati prihodnje donose lastnikom v obliki denarja, ki jim nato z
ustrezno diskontno stopnjo poiščemo sedanjo vrednost. Tako izračunana vrednost podjetja na
podlagi prostih čistih denarnih tokov predstavlja donos, ki se zahteva za tveganje, ki ga
predstavlja naložba v obravnavano podjetje (Brigham in Ehrhardt 2008).
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V magistrski nalogi bomo opravili finančno analizo izbrane odvisne družbe, ki deluje na
Poljskem. Izbrano podjetje je eno od odvisnih družb turistične agencije, ki ima v lasti več
odvisnih družb v Evropi in Združenih državah Amerike. Za analizo izbranega podjetja smo se
odločili zaradi njegove stabilnosti in možnosti razvoja osnovnega modela vrednotenja družbe
in napovedovanja prodaje, ki bi ga lahko nato uporabili tudi na ostalih odvisnih družbah v
skupini. Finančna analiza matičnega podjetja za izbrano obdobje prinaša omejitve, saj je v letu
2016 naredila slabitev ene od odvisnih družb, kar je posledično vplivalo na visoko končno
izgubo. Ta izguba bi imela velik vpliv na izračun metode DCF, ki ne bi prikazala realne
vrednosti podjetja. Dodaten izziv pri pripravi magistrske naloge pa je predstavljalo tudi
obdobje, za katerega se je pripravljala napoved prodaje podjetja, saj smo bili v času pisanja
magistrske naloge soočeni z epidemijo nove koronavirusne bolezni COVID-19, ki ima hude
posledice za turistično dejavnost.

1.2

Namen in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja

Namen magistrske naloge je na osnovi teoretičnih izhodišč preučiti področje finančne analize
in jo aplicirati na primeru izbranega podjetja, ki deluje v turistični dejavnosti.
V magistrski nalogi bomo predstavili teoretično področje finančne analize, pri čemer bomo
podrobno opredeliti njene posamezne segmente. Sledeč teoretičnim izhodiščem bomo v
empiričnem delu z orodji finančne analize opravili natančno analizo poslovanja podjetja, pri
čemer bomo opravili analizo računovodskih izkazov in kazalnikov poslovanja, pripravili načrt
prihodnjega poslovanja podjetja in opravili vrednotenje podjetja, s katerim bomo ocenili
pošteno vrednost izbranega podjetja. Empirična raziskava bo opravljena na primeru izbranega
podjetja v turistični dejavnosti, ki deluje kot odvisna družba na Poljskem. Izbrane metode in
celoten model finančne analize bo lahko uporabljen tudi za finančno analizo ostalih odvisnih
družb v skupini.
Teoretični cilji magistrske naloge so:
−

opredeliti finančno analizo podjetja;

−

opisati računovodske izkaze in načine njihove analize;

−

opredeliti kazalnike poslovanja podjetja in njihov pomen;

−

proučiti različne metode napovedovanja poslovanja oziroma prodaje, s poudarkom na
kvalitativni metodi in uporabi poglobljenega polstrukturiranega intervjuja;

−

predstaviti različne metode vrednotenja podjetja, s poudarkom na vrednotenju z metodo
DCF.

Empirični cilji magistrske naloge so:
−

analizirati uspešnost preteklega poslovanja izbranega podjetja v obdobju 2016–2019;

−

primerjati glavne računovodske kategorije med družbami v skupini v obdobju 2016–2019;
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−

napovedati prodajo izbranega podjetja v obdobju 2020–2024 z uporabo kvalitativne
metode napovedovanja prodaje;

−

oceniti vrednost izbranega podjetja na podlagi metode DCF;

−

podati predloge izboljšav in predloge na področju poslovanja izbranega podjetja.

V okviru magistrske naloge bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:
−

Kakšna je finančna uspešnost izbranega podjetja in kako se izbrano podjetje primerja z
ostalimi podjetji v skupini v obdobju 2016–2019?

−

Kakšen trend prodaje lahko pričakujemo v izbranem podjetju v obdobju 2020–2024?

−

Koliko znaša ocenjena vrednost podjetja?

1.3

Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge

Magistrska naloga je zastavljeno kot študija primera, ki obsega finančno analizo izbranega
podjetja v turistični dejavnosti. Z raziskavo bomo aplicirali podroben finančni model in podali
teoretična izhodišča podjetjem iz panoge ter jih usmerili k snovanju podobne finančne analize,
ki bi reševala problem skrbnega finančnega pregleda.
Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu bomo najprej opredelili finančno analizo in njen namen, nato pa se bomo
osredotočili na posamezne segmente finančne analize. Najprej bomo teoretično predstavili
analizo preteklega poslovanja skozi analizo računovodskih izkazov in kazalnikov poslovanja.
Nadaljevali bomo z analizo prihodnjega poslovanja podjetja, kjer se bomo ukvarjali z
napovedovanjem poslovanja oziroma prodaje podjetja. Poleg opredelitve namena te analize
bomo predstavili tudi različne metode napovedovanja poslovanja oziroma prodaje in se
osredotočili na metodo napovedovanja prodaje s pomočjo izvedbe poglobljenega
polstrukturiranega intervjuja. Zadnji del teoretičnih izhodišč bomo namenili procesu
vrednotenja podjetja in različnim metodam vrednotenja. V teoretičnih poglavjih bomo uporabili
opisne in pojasnjevalne metode, ki bodo temeljile na pridobljenem znanju iz ekonomije in
poslovnih ved ter na strokovni in znanstveni literaturi s področja. Uporabili bomo tako domačo
in tujo literaturo, kot so poročila, raziskave, članki na spletnih straneh in razprave.
V empiričnem delu bomo spoznanja na podlagi prej opredeljenih teoretičnih izhodišč uporabili
na konkretnem primeru izbranega podjetja. Empirična analiza bo obsegala:
−

Analizo računovodskih izkazov in kazalnikov stanja financiranja, investiranja,
gospodarnosti, dobičkonosnosti, kazalnike vodoravnega finančnega ustroja ter kazalnike
obračanja sredstev, ki jih bomo izračunali na podlagi gospodarskih kategorij iz
računovodskih izkazov iz letnih poročil podjetja. Analiza bo obsegala obdobje 2016–2019.
Pri tem bomo ob izračunih in analizi po ustaljenih metodah in postopkih računovodske in
finančne analize uporabili tudi izbrane opisne statistike.
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−

Primerjavo izbranega podjetja z ostalimi odvisnimi družbami v skupini na podlagi izbranih
računovodskih kazalnikov (EBITDA, EBITDA/zaposlenega, neto marža/zaposlenega,
stroški dela/zaposlenega, stroški dela/neto marža, ROE in ROA) za obdobje 2016–2019.
Pri tem bomo ob izračunih in analizi po ustaljenih metodah in postopkih računovodske in
finančne analize uporabili tudi izbrane opisne statistike.

−

Oceno napovedi prodaje na podlagi podatkov in informacij, pridobljenih s poglobljenim
polstrukturiranim intervjujem, ki ga bomo izvedli z direktorjem izbranega podjetja, ki
izredno dobro pozna trg in njegove odzive na epidemijo.

−

Oceno vrednosti podjetja z metodo DCF, pri čemer bomo za pričakovane denarne tokove
uporabili podatke o napovedi prodaje, diskontni faktor oziroma povprečni tehtani strošek
kapitala (angl. Weighted Average Cost of Capital, v nadaljevanju WACC) pa bomo ocenili
na podlagi podatkov, dosegljivih na spletni strani Damodaran.

Vse rezultate bomo z metodo deskripcije smiselno interpretirali ter skušali odgovoriti na
zastavljena raziskovalna vprašanja.
Vir podatkov so letna poročila izbranega podjetja v obdobju 2016–2019, ki so bila pridobljena
s strani podjetja. Statistične podatke smo pridobili iz Evropskega statističnega urada (v
nadaljevanju Eurostat), podatke za oceno WACC pa iz spletne strani Damodaran.

1.4

Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema

Podatke za finančno analizo bomo črpali iz javno razpoložljivih virov in internih podatkov
podjetja, za katere predpostavljamo, da imajo vse značilnosti preverljivosti ter zanesljivosti.
Pri ocenjevanju vrednosti podjetja se bomo osredotočili le na metodo DCF, ki ima nekaj
omejitev, povezanih z napovedjo poslovanja in diskontne mere. Pri napovedovanju prihodnjih
denarnih tokov se bomo v raziskavi omejili na štiriletno obdobje.
Omejitev izhaja tudi iz dejstva, da se bomo v analizi osredotočili na odvisno podjetje, ki deluje
na Poljskem, kar prinaša omejitev povezano, z nepoznavanjem makroekonomskega okolja
podjetja. To omejitev bomo skušali zmanjšati z analizo izbranih makroekonomskih kazalnikov
države.
Velik izziv pri pripravi magistrske naloge pa je postavila epidemija nove koronavirusne bolezni
COVID-19, ki je najbolj prizadela turistično dejavnost. Še posebej se ta omejitev kaže pri
napovedovanju prodaje, ki je v razmerah epidemije podvržena izredno visoki negotovosti.
Napoved prodaje bomo zato skušali oceniti ob upoštevanju ugotovitev strokovnih člankov, ki
opisujejo učinek pandemije na turistično dejavnost, in neposredno z izvedbo intervjuja z
direktorjem podjetja na Poljskem, ki nam bo na podlagi lastnih izkušenj in poznavanja tržišča
ter obnašanja kupcev predstavil konkreten vpliv epidemije na preučevano podjetje in
pričakovanja o učinku epidemije na prihodnje prihodke podjetja.
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2

RAČUNOVODSKI IZKAZI PODJETJA IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Računovodsko analiziranje oziroma računovodsko preučevanje je pomemben sestavni del
analiziranja poslovanja. Gre za presojo in pojasnjevanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja,
ki je zasnovano na primerjavi podatkov z ustreznimi sodili. Računovodsko analiziranje je
ugotavljanje odmikov in vzrokov za te odmike ter njihovih posledic. Oblikovanje usmeritev
oziroma predlogov za poslovno odločanje je prav tako sestavni del računovodskega analiziranja
oziroma proučevanja (Bergant 2010).
Ko govorimo o pripravi in izdelavi bistvenih ter ciljno usmerjenih podjetniških sporočil,
govorimo o proučevanju računovodskih izkazov. Z njimi dobimo strnjen in nadroben vpogled
o sedanjem in prihodnjem gospodarskem položaju poslovnega subjekta. Strnjeni podatki v
računovodskih izkazih so pripravljeni za izračun kazalcev in kazalnikov, ki nam omogočajo
(Koletnik 2006):
−

razumevanje interpretacije gospodarskega stanja in uspeha;

−

boljši pregled nad uspešnostjo in varnostjo poslovanja;

−

primerljivost z drugimi poslovnimi osebami in lažje prepoznavanje prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti za proučevano poslovno osebo.

2.1

Opredelitev računovodskih izkazov

Poznamo štiri temeljne računovodske izkaze (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
−

bilanca stanja,

−
−

izkaz poslovnega izida,
izkaz denarnih tokov,

−

izkaz gibanja kapitala.

Za potrebe magistrske naloge bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili bilanco stanja, izkaz
poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.
2.1.1 Bilanca stanja
Računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev
podjetja na določen dan, imenujemo bilanca stanja. Gre za prikaz premoženja, s katerim
podjetje razpolaga (sredstva) na določen dan in vire financiranja (obveznosti do virov sredstev),
s katerimi podjetje financira ta sredstva. Obe strani bilance stanja morata biti vrednostno vedno
izenačeni oziroma v bilančnem ravnotežju (Zaman Groff, Hočevar in Igličar 2007).
Bilanca stanja je temeljni dvostranski računovodski izkaz, predpisan s standardom, kjer levi
strani pravimo tudi aktivna stran, desni pa pasivna stran. Statičnost in zbirnost sta glavni
lastnosti bilance stanja, saj so podatki zbrani na zadnji dan poslovnega leta, ki pa ni nujno enak
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zadnjemu dnevu koledarskega leta. Sestavlja se lahko za potrebe notranjega in zunanjega
računovodskega poročanja (Šuštar 2009).
Preglednica 1: Sestava bilance stanja
Sredstva
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odločene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Vpoklican kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Revalorizacijske rezerve
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne časovne
razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne in poslovne
obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne in poslovne
obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Vir: Slovenski inštitut za revizijo 2016.

2.1.2 Izkaz poslovnega izida
Računovodski izkaz, ki prikazuje prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju ter
ustvarjeni poslovni izid, imenujemo izkaz poslovnega izida. Razlika med prihodki in odhodki
nam da izid in kaže uspešnost poslovanja podjetja v določenem obdobju (Zaman Groff, Hočevar
in Igličar 2007).
S proučevanjem izkaza poslovnega izida želimo dobiti odgovor na vprašanji, ali je bil poslovni
subjekt v proučevanem obdobju poslovno uspešen in ali bo tako tudi v prihodnje, ne glede na
različne poslovne cilje organizacije. Ko preučujemo pretekla obdobja, iščemo dejansko možne
scenarije poslovne uspešnosti za naprej. Hkrati spoznavamo tudi vzroke prihodnje plačilne
sposobnosti ali nesposobnosti (Koletnik 2006).
Enako kot bilanca stanje se pripravlja za notranje in zunanje potrebe računovodskega poročanja
ter je točno predpisan v Slovenskih računovodskih standardih (Slovenski inštitut za revizijo
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2016). Poznamo dve obliki sestave izkaza poslovnega izida, ki se med seboj razlikujeta glede
na način razčlenitve poslovnih odhodkov (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013):
−

Različica I ali anglo-ameriška oblika je oblika, kjer so poslovni odhodki razdeljeni po
funkcionalnem načelu. To pomeni, da so odhodki razdeljeni na proizvajalne stroške
prodanih proizvodov, stroške uprave, nabave in prodaje.

−

Različica II ali nemška oblika je oblika, kjer so poslovni odhodki prikazani po naravnih
vrstah stroškov. To so stroški materiala, storitev, dela, amortizacije in podobno.

Naše izbrano podjetje pripravlja izkaz poslovnega izida po anglo-ameriški obliki, zato bomo
takšno sestavo uporabili v empiričnem delu.
Preglednica 2: Sestava izkaza poslovnega izida
Čisti prihodki od prodaje
− Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
= Kosmati poslovni izid od prodaje
+ Drugi poslovni prihodki
− Stroški nabave, uprave in prodaje
= Poslovni izid iz poslovanja
+ Finančni prihodki
− Finančni odhodki
= Poslovni izid iz rednega delovanja
+ Drugi prihodki
− Drugi odhodki
= Celotni poslovni izid
− Davki iz dobička
= Čisti poslovni izid
Vir: Slovenski inštitut za revizijo 2016.

2.1.3 Izkaz denarnih tokov
Kot že samo ime pove, izkaz denarnih tokov prikazuje denarne tokove v proučevanem obdobju.
Izkaz prikazuje prejemke, ki pomenijo neposredno povečanje denarnih sredstev in izdatke, ki
pomenijo neposredno zmanjšanje denarnih sredstev. Preučevanje prejemkov in izdatkov v
določenem obdobju bo pokazalo tudi plačilno sposobnost podjetja (Zaman Groff, Hočevar in
Igličar 2007).
Izkaz denarnih tokov lahko pokaže slabo plačilno sposobnost podjetja, kar lahko vodi v
likvidnostne težave, ki jih podjetje lahko rešuje, na primer z najemom kratkoročnega posojila
ali drugimi oblikami kratkoročnega financiranja. Ko pa izkaz pokaže preseganje prejemkov nad
izdatki, je smiselno razmisliti o naložbi denarnih presežkov v kratkoročne naložbe. S tem lahko
podjetje v prihodnosti pridobi finančne prihodke (Igličar 2009).
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V skladu s Slovenskim računovodskim standardom je izkaz denarnih tokov lahko sestavljen v
dveh različicah (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013):
−

Različica I ali neposredna metoda, ki prikazuje začetno stanje denarja, prejemke, izdatke
in končno stanje denarja.

−

Različica II ali posredna metoda, pri kateri uporabljamo podatke iz dveh zaporednih bilanc
stanja, kjer ugotavljamo spremembe v višini sredstev in obveznosti do virov sredstev ter
dopolnimo s podatki iz izkaza poslovnega izida.

Za potrebe izračuna vrednosti podjetja bomo v empiričnem delu tega dela uporabili različico
II.
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Preglednica 3: Izkaz denarnih tokov
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Čisti poslovni izid
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Prilagoditve za
amortizacijo (+)
prevrednotovalne poslovne prihodke (−)
prevrednotovalne poslovne odhodke (+)
finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (−)
finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter doloženih
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetne manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
B. Denarni tokovi pri investiranju
a) Prejemki pri investiranju
b) Izdatki pri investiranju
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
b) Izdatki pri financiranju
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)
D. Končno stanje denarnih sredstev
Vir: Slovenski inštitut za revizijo 2016.

2.2

Metode analize

Ko govorimo o tradicionalnem računovodskem modelu vrednotenja podjetja, imamo v mislih
analizo računovodskih izkazov, torej bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih
tokov. Kot eno od metod za analizo izkaza poslovnega izida in bilance stanja bomo uporabili
vodoravno in navpično analizo.
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Pri analizi poslovanja lahko uporabimo tudi naslednja orodja (Bergant 2010):
−
−

kazalci, ki merijo velikost, spremembe in razlike,
kazalniki, ki kažejo razmerja med posameznimi kategorijami,

−

grafična orodja,

−

matematična in statistična orodja.

V nadaljevanju se osredotočamo na vodoravno in navpično analizo ter analizo kazalnikov.
2.2.1 Vodoravna analiza
Vodoravno analizo izvedemo tako, da primerjamo podatek z istovrstnim podatkom iz
preteklega obdobja. Rezultat poda primerjavo za točno določen računovodski podatek in
njegovo spreminjanje glede na preteklo obdobje. Podatke običajno izrazimo z indeksi –
relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima velikostma. Takšno analizo lahko
imenujemo tudi analiza v času. S takšno analizo pridobimo informacije o velikosti, smeri in
relativni pomembnosti sprememb posameznih postavk glede na preteklo leto. Vodoravna
analiza tako predstavlja koristno orodje za ugotavljanje vzrokov za spremembe poslovanja
podjetja (Zaman Groff, Hočevar in Igličar 2007).
2.2.2 Navpična analiza
Postavke pri navpični analizi prikazujemo kot relativni delež glede na izbrano celoto. Rezultat
navpične analize izpeljemo tako, da vsako postavko iz bilance stanja izrazimo kot odstotek
bilančne vsote, vsako postavko izkaza poslovnega izida pa izrazimo kot odstotek od celotnih
prihodkov ali čistega dobička. Izbira osnove je odvisna od tega, s kakšnim namenom bomo
uporabili analizo in kaj dejansko želimo analizirati (Zaman Groff, Hočevar in Igličar 2007).
2.2.3 Analiza kazalnikov
Analiza s kazalniki je eden najbolj pogostih pristopov pri analizi računovodskih izkazov.
Kazalniki so relativna števila, ki jih izračunamo na podlagi primerjave določene gospodarske
kategorije z drugo. Računovodski kazalniki se nanašajo na gospodarske kategorije, o katerih
obstajajo računovodski podatki. Kazalnike lahko po obliki opredelimo kot (Slovenski inštitut
za revizijo 2016):
−

stopnje udeležbe ali relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima
kategorijama, od katerih se prva nanaša na del, druga pa na celoto iste kategorije;

−

indekse, ki izražajo razmerje med istovrstnima velikostma;

−

koeficiente, ki izražajo razmerje med raznovrstnima velikostma, ki sta med seboj
primerljivi.
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Glede na izhodišče v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe po finančnem
in gospodarskem načinu presojanja računovodske kazalnike delimo na (Slovenski inštitut za
revizijo 2016):
−

temeljne kazalnike financiranja (vlaganja),

−

temeljne kazalnike investiranja (naložbenja),

−

temeljne kazalnike vodoravne finančne sestave,

−

temeljne kazalnike obračanja,

−

temeljne kazalnike gospodarnosti,

−

temeljne kazalnike donosnosti,

−

temeljne kazalnike dodane vrednosti,

−

temeljne kazalnike denarnega izida.

Nabor vseh kazalnikov je dosegljiv v Slovenskih računovodskih standardih (Slovenski inštitut
za revizijo 2016). V nadaljevanju bomo predstavili skupine kazalnikov, znotraj vsake skupine
pa se bomo še posebej osredotočili na tiste, ki jih bomo uporabili v analizi poslovanja izbranega
podjetja v empiričnem delu magistrske naloge.

2.3

Kazalniki poslovanja

V nadaljevanju predstavljamo izbrane kazalnike, pri čemer izhajamo iz prenovljenih
Slovenskih računovodskih standardov iz leta 2016.
2.3.1 Izbrani kazalniki financiranja
Strukturo financiranja podjetja prikazujejo kazalniki stanja financiranja. Za izračun teh
kazalnikov uporabljamo postavke s pasivne strani bilance stanja, saj nas zanima delež kapitala
in dolgov v strukturi vseh virov financiranja. Ti kazalniki so pomembni za lastnike podjetja,
zunanje uporabnike in posojilodajalce podjetja, saj prikazujejo tveganost glede vračila glavnice
in obresti. Na finančno tveganje in dobičkonosnost podjetja vpliva financiranje z dolgovi. Ko
se podjetje odloči za dolžniško financiranje, ki je običajno cenejše, lahko podjetje postane bolj
tvegano (ima višji finančni vzvod). Dražja odločitev je izbira lastniškega financiranja, saj
lastniki zahtevajo višje donose kot posojilodajalci, je pa zato podjetje stabilnejše in na takšen
način zagotavlja večjo varnost naložb. Tveganje v primeru lastniškega financiranja prevzamejo
lastniki (Igličar 2009).
Delež lastniškega kapitala
Kazalnik pokaže delež kapitala v celotnih sredstvih oziroma delež financiranja, ki so ga
omogočili lastniki podjetja (Turk 2014). Izračunamo ga na način (Slovenski inštitut za revizijo
2016):
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delež lastniškega kapitala = kapital ÷ obveznosti do virov sredstev.
Kazalnik pokaže delež kapitala, ki so ga zagotovili lastniki, in finančno odvisnost oziroma
neodvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja. Če je vrednost kazalnika visoka, pomeni,
da je visok delež sredstev financiran s strani lastnikov in je podjetje manj finančno tvegano za
upnike, saj večje tveganje prevzemajo lastniki sami. Pri višji vrednosti kazalnika je podjetje
torej manj zadolženo, večja je varnost podjetja, vendar je donosnost nižja. Takrat, ko se vsa
sredstva podjetja financirajo s kapitalom, bi vrednost kazalnika znašala 1, kar bi pomenilo, da
podjetje ni zadolženo (Hočevar idr. 2008).
Delež dolžniškega financiranja
Kazalnik prikazuje, kolikšen delež sredstev podjetja je financiran z zunanjimi viri oziroma
dolgovi. Višja, kot je vrednost kazalnika (bližje ena), večje tveganje nosijo posojilodajalci. Za
podjetje je pomembno, da je vrednost kazalnika čim nižja, saj je s tem finančno tveganje
podjetja manjše. Izračunamo ga na način (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013):
delež dolžniškega kapitala = dolgovi ÷ obveznosti do virov sredstev.
Delež dolgoročnega financiranja
Kazalnik prikazuje delež financiranja sredstev z dolgoročnimi viri. Kot dolgoročne vire štejemo
tiste dolgove, ki bodo zapadli v obdobju, daljšem od enega leta. Višja, kot je vrednost kazalnika,
višji je delež dolgoročnih virov in manjše je tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti
podjetja (Turk 2014). Kazalnik izračunamo na način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
delež dolgoročnega financiranja = (kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije + dolgoročne
pasivne časovne razmejitve) ÷ obveznosti do virov sredstev.
Delež kratkoročnega financiranja
Kazalnik pokaže kratkoročno zadolženost podjetja. Kot kratkoročne vire štejemo tiste dolgove,
ki bodo zapadli v obdobju, krajšem od enega leta. Višja vrednost kazalnika predstavlja večje
tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti podjetja (Igličar 2009). Izračunamo ga na način
(Slovenski inštitut za revizijo 2016):
delež kratkoročnega financiranja = (kratkoročni dolgovi + kratkoročne pasivne časovne
razmejitve) ÷ obveznosti do virov sredstev.
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2.3.2 Izbrani kazalniki investiranja
Temeljni kazalniki investiranja analizirajo strukturo sredstev v podjetju in ugotavljajo, kam je
podjetje vlagalo svoja sredstva. Za izračun kazalnikov uporabljamo podatke iz aktive bilance
stanja podjetja. Pomembni so predvsem za vodstvo podjetja oziroma za notranje uporabnike,
ko se odločajo o prihodnjih investicijah in analizirajo pretekle (Igličar, Hočevar in Zaman Groff
2013).
Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih
Kazalnik pokaže delež dolgoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev podjetja. Vrednost
kazalnika je odvisna od dejavnosti, v kateri podjetje posluje, saj je v tehnološko intenzivnih
dejavnostih vrednost kazalnika višja kot v delovno intenzivnih dejavnostih. Zmanjšanje
vrednosti kazalnika bi pomenilo dezinvestiranje osnovnih sredstev ali pa hitrejšo rast podjetja,
kar pomeni, da so se povečala kratkoročna sredstva. Nasprotno velja, če bi se vrednost
kazalnika povečala. S pomočjo tega kazalnika lahko ugotovimo, koliko dolžniških ali lastniških
virov financiranja zahteva poslovanje podjetja (Hočevar, Igličar in Zaman Groff 2017).
Dolgoročna sredstva opredelimo glede na dobo koristnosti. Kot je bilo omenjeno, so to tista
sredstva, pri katerih je njihova doba koristnosti daljša od enega leta in so pridobljena za
opravljanje dejavnosti in ne za prodajo (Turk 2014). Kazalnik izračunamo na način (Slovenski
inštitut za revizijo 2016):
delež dolgoročnih sredstev v sredstvih = (osnovna sredstva + dolgoročne aktine časovne
razmejitve + dolgoročne finančne naložbe + dolgoročne poslovne terjatve) ÷ sredstva.
Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih
Kazalnik pokaže delež kratkoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev podjetja. Kratkoročna
sredstva so sredstva, katerih doba koristnosti je krajša od enega leta. Visoka vrednost kazalnika
lahko pomeni povečan obseg poslovanja ali pa kopičenje zalog in neizterjanih terjatev, na kar
mora biti podjetje pozorno, saj s tem zmanjšuje svoje prihodke in posledično tudi dobiček (Turk
2014). Izračunamo ga na način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
delež kratkoročnih sredstev v sredstvih = (kratkoročna sredstva + kratkoročne časovne
razmejitve) ÷ sredstva.
2.3.3 Izbrani kazalniki vodoravne finančne sestave
S temi kazalniki primerjamo podatke aktivne strani bilance stanja s postavkami pasivne strani
bilance stanja in nam povedo, kako so financirane posamezne skupine sredstev. Imenujemo jih
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tudi kazalniki plačilne sposobnosti, saj so pomembni za posojilodajalce, še posebej takrat, ko
se odločajo o odobritvi posojil, saj pokažejo, ali je podjetje sposobno pokrivati svoje
kratkoročne obveznosti. Verjetnost, da posojilodajalec ne bo prejel celotnega povračila
glavnice in obresti danega posojila, je večja takrat, ko je vrednost teh kazalnikov nizka. So pa
temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave pomembni tudi za poslovodstvo, saj z njimi
ugotavljajo kreditno sposobnost podjetja. Manjša, kot je vrednost kazalnikov, višja bo obrestna
mera posojila, težje bo podjetje dobilo posojilo (Zaman Groff, Hočevar in Igličar 2007).
Kazalniki pokažejo plačilno sposobnost podjetja na določen trenutek, lahko se pa stanje hitro
spremeni. To bi lahko šteli kot slabost temeljnih kazalnikov vodoravne finančne sestave. Druga
slabost je tudi ta, da je za podjetje pomembno, kakšna bo plačilna sposobnost v prihodnosti,
kazalniki pa so izračunani na podlagi preteklih podatkov (Bergant 2013).
Pospešeni koeficient (koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti)
Kazalnik prikazuje plačilno sposobnost podjetja v določenem trenutku opazovanja, kar bi
pomenilo, ali je podjetje sposobno pokrivati svoje trenutne kratkoročne obveznosti, ne da bi
uporabili oziroma prodalo svoje zaloge. V števcu so upoštevana najbolj likvidna sredstva brez
zalog. Večina strokovnjakov meni, da je priporočena vrednost kazalnika okrog 1, odvisno pa je
tudi od dejavnosti, v kateri podjetje posluje. Biti moramo previdni pri analiziranju pospešenega
koeficienta, saj nam kazalnik ne da pravega odgovora o tem, ali je podjetje v vsakem trenutku
plačilno sposobno. Razlog tiči v tem, da so roki zapadlosti kratkoročnih terjatev različni
(Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). Kazalnik izračunamo na način (Slovenski inštitut za
revizijo 2016):
pospešeni koeficient = (denarna sredstva + kratkoročne terjatve) ÷ kratkoročne obveznosti.
Kratkoročni koeficient (kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti)
Kratkoročni koeficient likvidnosti prikazuje kratkoročni finančni položaj podjetja in pove, ali
je podjetje sposobno odplačevati kratkoročne obveznosti s sredstvi, ki jih lahko unovči v manj
kot enem letu. Ko je vrednost kazalnika večja od 1, to pomeni, da bo podjetje lažje poravnalo
kratkoročne obveznosti. Ko kratkoročne obveznosti rastejo hitreje od tekočih sredstev, se
vrednost kazalnika zmanjšuje, kar lahko kaže na težave plačilne sposobnosti. Tudi pri izničenju
katere od postavk kratkoročnih sredstev se vrednost kazalnika hitro zniža. Primeri izničenja so
odpis slabih terjatev, uničenje zalog ali pa podjetje zaradi finančnih težav najema nova posojila
in kasneje poravnava obveznosti (Igličar 2009). Vrednost kazalnika izračunamo na način
(Slovenski inštitut za revizijo 2016):
kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva ÷ kratkoročne obveznosti.
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Na vrednost kazalnika vpliva tudi dejavnost, v kateri podjetje posluje. V nekaterih dejavnostih
je namreč zaradi narave poslovanja potreba po zalogah in terjatvah večja kot v drugih.
Pomembno je tudi, iz katerega stališča si razlagamo kazalnik. Višja vrednost kazalnika je
ugodna za upnike, saj to pomeni, da je podjetje sposobno odplačevati svoje obveznosti. Nižjo
vrednost kazalnika pa si želi poslovodstvo, saj bi visoka vrednost pomenila, da je veliko
denarnih sredstev vezanih v neproduktivnih sredstvih. To bi tudi pomenilo, da ima podjetje
morda neustrezno politiko kreditiranja kupcev ali pa prevelike zaloge glede na tekoče potrebe
(Holmes, Sugden in Gee 2005).

Koeficient razmerja med terjatvami do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
Kazalnik pove, koliko kratkoročnih obveznosti bi lahko poravnali s kratkoročnimi sredstvi in
je zelo dober pokazatelj plačilne sposobnosti. Vrednost kazalnika nad 1 pomeni, da podjetje v
celoti pokriva svoje kratkoročne obveznosti s kratkoročnimi terjatvami (Igličar 2009).
Izračunamo ga na način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
koeficient razmerja med terjatvami do kupcev in obveznosti do dobaviteljev = terjatve do
kupcev ÷ obveznosti do dobaviteljev.
2.3.4 Izbrani kazalniki obračanja
Čas vezave posameznih vrst sredstev oziroma hitrost obračanja posameznih sredstev kažejo
kazalniki obračanja. Na uspešnost poslovanja v določenem obdobju vpliva tudi hitrost
obračanja sredstev. Višja, kot je vrednost kazalnikov, hitreje se sredstva obračajo in podjetje
potrebuje manj vezanih sredstev za doseganje prihodkov. Pri izračunih teh kazalnikov izhajamo
delno iz postavk v izkazu poslovnega izida in delno iz postavk v bilanci stanja. To pomeni, da
gre za primerjavo statično opredeljenih kategorij in moramo pri izračunih upoštevati povprečno
stanje sredstev (Turk 2014).
Koeficient obračanja terjatev do kupcev
Koeficient pokaže, kolikokrat se letno obrnejo terjatve do kupcev v denarna sredstva. Na
podlagi vrednosti kazalnika lahko sklepamo, kako uspešno je poslovodstvo pri izterjavi terjatev
in kakšna je plačilna sposobnost kupcev (Igličar 2009). Koeficient izračunamo na način
(Slovenski inštitut za revizijo 2016):
koeficient obračanja terjatev do kupcev = čisti prihodki od prodaje ÷ povprečno stanje terjatev
do kupcev.
Pri analitični oceni vrednosti kazalnika bi bilo bolj primerno namesto vrednosti čistih prihodkov
od prodaje uporabiti vrednost prejemkov od kupcev, a podatkov o slednjih ni mogoče pridobiti.
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Nizka vrednost koeficienta kaže na slabo plačilno sposobnost podjetja, kar pomeni, da ima
podjetje preveč terjatev in manj denarnih sredstev. Med razlogi za nižjo vrednost koeficienta l
so lahko velik obseg slabih terjatev in nezmožnost ali nepripravljenost kupcev, da poravnajo
svoje obveznosti. Možno pa je, da podjetje vodi takšno kreditno politiko, da podaljšuje roke
plačil kupcem in jih na takšen način dejansko kreditira in veže nase (Igličar, Hočevar in Zaman
Groff 2013).
Koeficient obračanja terjatev do kupcev lahko uporabimo za izračun kazalnika povprečne dobe
vezave terjatev do kupcev oziroma kazalnika povprečnega plačilnega roka. Kazalnik pove
povprečno število dni, ki pretečejo med prodajo blaga in plačilom (Igličar 2009):
povprečna doba vezave terjatev do kupcev = število dni v letu (365) ÷ koeficient obračanja
terjatev do kupcev.
Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev
Koeficient pove, v kolikih dneh je podjetje sposobno poravnati svoje obveznosti do
dobaviteljev. Financiranje preko dobaviteljev velja za najcenejši vir financiranja, zato podjetja
želijo čim daljši rok plačila do dobaviteljev (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). Koeficient
izračunamo na način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev = čisti poslovni odhodki ÷ povprečno stanje
obveznosti do dobaviteljev.
Z uporabo koeficienta lahko izračunamo tudi povprečno dobo vezave obveznosti do
dobaviteljev:
povprečna doba vezave obveznosti do dobaviteljev = število dni v letu (365) ÷ koeficient
obračanja obveznosti do dobaviteljev.
2.3.5 Izbrani kazalniki gospodarnosti
Kazalniki gospodarnosti oziroma ekonomičnosti kažejo poslovno učinkovitost podjetja.
Primerjajo prihodke in odhodke v določenem obdobju in presojajo kakovost poslovanja. Višja,
kot je njihova vrednost, bolj uspešno je podjetje. Pri analiziranju temeljnih kazalnikov
gospodarnosti moramo biti pozorni na razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo. Uspešnost je
pojem, ki pove, ali podjetje dela prave stvari, torej ali presega svoje konkurente in s tem dosega
zastavljene cilje. Učinkovitost pa pokaže, ali stvari delamo na pravi način. Kazalniki s širšega
gospodarskega vidika kažejo uspešnost porabe sredstev, iz tehnično tehnološkega vidika pa
kažejo učinkovitost porabe teh sredstev (Bergant 2011).
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Koeficient celotne gospodarnosti
Razmerje med vsemi prihodki in odhodki prikazuje koeficient celotne gospodarnosti. Vrednost
kazalnika nad 1 pove, da je podjetje poslovno uspešno ob pogoju, da izkazuje dobiček (Turk
2004):
koeficient celotne gospodarnosti = prihodki ÷ odhodki.
Dobičkonosnost poslovnih prihodkov
Kazalnik dobičkonosnosti poslovnih prihodkov pove, koliko je podjetje ustvarilo na enoto
doseženega prihodka iz poslovanja. Tudi v tem primeru velja, da je podjetje uspešno, ko je
vrednost kazalnika čim višja, ob pogoju, da izkazuje dobiček (Turk 2004):
dobičkonosnost poslovnih prihodkov = poslovni izid ÷ poslovni prihodki.
Čista dobičkonosnost prihodkov
Kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov prikazuje delež čistega dobička oziroma čiste izgube
v prihodkih. Večja, kot je vrednost kazalnika, bolj je podjetje poslovno uspešno, saj ustvari več
dobička na enoto prihodka. Poslovodstvo mora biti pozorno, če se vrednost kazalnika
zmanjšuje, saj to pomeni, da mora bolj učinkovito upravljati stroške. Vrednost kazalnika je
lahko tudi negativna, in sicer takrat, ko podjetje posluje z izgubo (Bergant 2011). Kazalnik
izračunamo na način:
čista dobičkonosnost prihodkov = čisti poslovni izid obračunskega obdobja ÷ celotni prihodki.
2.3.6 Izbrani kazalniki donosnosti
Imenujemo jih tudi kazalniki dobičkonosnosti, saj prikazujejo dobičkonosnost oziroma
donosnost sredstev, kapitala in prihodkov, pri čemer dobiček v določenem obdobju primerjamo
z danim vložkom. Dobiček v določenem obdobju sam po sebi ni zadostno merilo za uspešnost
podjetja, saj nam ne poda celotne slike glede na preteklo poslovanje podjetja in primerjave s
konkurenco v dejavnosti (Igličar 2009).
Z izračunom teh kazalnikov pridobimo vpogled v poslovanje podjetja, kar daje pomembne
informacije za lastnike podjetij ali prihodnje investitorje (Bergant 2011).
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Čista donosnost kapitala (ROE)
Kazalnik pokaže uspešnost poslovodstva z upravljanjem premoženja lastnikov podjetja, zato je
z njihovega vidika najpomembnejši in najpogosteje uporabljen kazalnik. ROE pove, koliko
denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala. Podjetje boljše posluje in izkorišča kapital
takrat, ko je vrednost kazalnika čim višja. Poslovodstvo lahko vpliva na vrednost kazalnika z
določenimi odločitvami, saj je kazalnik sestavljen iz treh delov: dobičkonosnost prihodkov
oziroma profitna marža, obračanje sredstev ter razmerje med sredstvi in kapitalom. Pri
doseganju ROE mora biti poslovodstvo previdno zaradi medsebojne povezanosti kazalnikov,
saj so posledice lahko pozitivne na enem in negativne na drugem področju. Poslovodstvo ima
več možnosti izboljšave dobičkonosnosti kapitala. Lahko jo izboljša z večjim zadolževanjem,
a se s tem izpostavi večjemu tveganju. Iz tega vidika je bolje, da podjetje večjo dobičkonosnost
kapitala zasleduje z izboljšanjem obračanja sredstev ali pa višjo dobičkonosnostjo prihodkov
(Rees 1995).
kazalnik izračunamo na način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
čista donosnost kapitala = čisti poslovni izid obračunskega obdobja ÷ povprečni kapital (brez
čistega poslovnega izida obračunskega obdobja).
Povprečni kapital izračunamo po formuli (Igličar 2009):
povprečni kapital = (kapital »t-1« + kapital »t«) ÷ 2.
Čista donosnost sredstev (ROA)
Kazalnik je podoben kazalniku ROE le, da imamo v imenovalcu povprečna sredstva, kar
pomeni, da kazalnik pove, kako uspešno je bilo podjetje pri upravljanju sredstev oziroma koliko
čistega dobička je podjetje ustvarilo na eno enoto vloženih sredstev. Večja, kot je vrednost
kazalnika, bolj uspešno je podjetje. Pazljivi moramo biti pri interpretaciji kazalnika, saj je lahko
vrednost visoka zaradi odprodaje sredstev oziroma dezinvestiranja in s tem ne predstavlja
dejanske uspešnosti podjetja (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). Kazalnik izračunamo na
način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
čista donosnost sredstev = čisti poslovni izid obračunskega obdobja ÷ povprečna sredstva
Povprečna sredstva izračunamo po formuli (Igličar 2009):
povprečna sredstva = (sredstva »t-1« + sredstva »t«) ÷ 2.
Pri vrednostih sredstev upoštevamo stalna in gibljiva sredstva. Stalna sredstva poleg osnovnih
vključujejo tudi dolgoročne finančne naložbe. V vsoto gibljivih sredstev pa poleg obratnih
sredstev vključimo tudi kratkoročne finančne naložbe (Igličar 2009).
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2.3.7 Izbrani kazalniki denarnega izida
Kazalniki denarnega izida izhajajo iz izkaza denarnih tokov in prikazujejo razmerje med prilivi
in odlivi.

Koeficient denarnega izida poslovnih prihodkov
Koeficient kaže razmerje med denarnim izidom iz poslovanja in poslovnimi prihodki. Če so vsi
poslovni prihodki poplačani, je vrednost koeficienta 1, če pa je vrednost koeficienta pod 1
pomeni, da podjetje ni dobilo poplačanih vseh poslovnih prihodkov (Igličar, Hočevar in Zaman
Groff 2013). Koeficient izračunamo na način (Slovenski inštitut za revizijo 2016):
koeficient denarnega izida poslovnih prihodkov = denarni izid iz poslovanja ÷ poslovni
prihodki.

Koeficient pokritosti dolgov z denarnim izidom iz poslovanja
Kazalnik pove, ali je podjetje sposobno poravnati vse svoje dolgove z denarnim tokom.
Vrednost kazalnika pod 1 pomeni, da podjetje ni sposobno poplačati vseh dolgov z denarnimi
sredstvi in obratno, če je vrednost kazalnika nad 1 (Bergant 2011). Izračunamo ga na način
(Slovenski inštitut za revizijo 2016):
koeficient pokritosti dolgov z denarnim izidom iz poslovanja = denarni izid iz poslovanja /
stanje dolgov.
Poznamo tudi skupino temeljnih kazalnikov dodane vrednosti, ki izražajo uspešnost poslovanja
z vidika števila zaposlenih, torej kažejo, kakšna je udeležba dohodkov in stroškov/zaposlenega
(Bergant 2013). Te skupine kazalnikov ne bomo posebej predstavljali in analizirali, saj bomo
naše izbrano podjetje primerjali z ostalimi podjetji v skupini na podlagi kazalnikov, pomembnih
v turistični dejavnosti, ki zajemajo tudi uspešnost glede/zaposlenega. Pri analizi izbranega
podjetja bomo uporabili naslednje kazalnike:
−

EBITDA,

−

EBITDA/zaposlenega,

−

neto marža/zaposlenega,

−
−

stroški dela/zaposlenega,
stroški dela/neto maržo,

−

ROE,

−

ROA.
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3

NAPOVEDOVANJE PRODAJE

Z napovedovanjem poskušamo predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kar je osnova za
večino pomembnih odločitev v podjetju (Bastič 2003). Napovedovanje je treba razlikovati od
načrtovanja: poslovno napovedovanje je projekcija pričakovanega povpraševanja v prihodnosti
pri danih objektivnih okoliščinah, poslovni načrt pa obsega nabor managerskih odločitev, ki naj
se izvršijo s ciljem doseganja ali celo preseganja poslovne napovedi (Lavrih 2005).
Napovedovanje je tako sestavni del načrtovanja. Načrtovanje od managementa organizacije
zahteva natančno ugotavljanje dogajanj v okolju, analizo konkurence, določanje strategij
organizacije in postavljanje ciljev, napovedovanje pa lahko razumemo kot projekcijo tega, kaj
se bo zgodilo v organizaciji (Snoj 2009).
Napovedovanje prodaje je neposredno povezano tudi z makroekonomskimi in družbenimi
razmerami. V nadaljevanju zato najprej na kratko predstavljamo spremenjene razmere, ki jih je
v letu 2020 prinesla nova koronavirusna bolezen COVID-19 in ima izredno negativne učinke
na turistično dejavnost in zato tudi vpliva na napoved prodaje v letu 2020 in prihodnjih letih.

3.1

Covid-19 in turizem

31. decembra 2019 je bila v Wuhanu na Kitajskem prvič prijavljena pljučnica neznanega
vzroka. Virus se je v regiji Wuhan hitro širil in se kmalu začel širiti tudi na druge dele sveta.
15. aprila 2020 je bilo potrjenih skoraj 2 milijona primerov okuženih v 200 državah. Leto
kasneje, marca 2021 je bilo zabeleženih 117 milijonov primerov okuženih po vsem svetu, od
tega 2,6 milijona primerov s smrtnim izidom. Z namenom omejitve širjenja virusa so države
sprejele različne ukrepe, usmerjene v zaprtje dejavnosti in aktivnosti (na primer popolno zaprtje
gospodarstva in družbe, zaprtje ne nujnih gospodarskih dejavnosti, zaprtje šol in univerz ter
ustavitev javnega življenja) in socialno distanco (ranljivih skupin ali celotne populacije). To
povzroča najhujše motnje v svetovnem gospodarstvu po drugi svetovni vojni in ima še posebej
izrazito negativne posledice v turistični dejavnosti. Marca 2020 se je turistična dejavnost
praktično ustavila. Zaradi zdravstvene krize se je mednarodno letalsko potovanje upočasnilo in
ponekod tudi ustavilo. Številne države so uvedle prepovedi potovanj, zaprle meje ali uvedle
karanteno. Po ocenah svetovno turistične organizacije je bilo v turizmu izgubljenih 1,3 milijarde
dolarjev, kar je 11-krat večja izguba v primerjavi s svetovno gospodarsko krizo leta 2009
(UNWTO 2020).
V preteklosti je bil svetovni turizem izpostavljen številnim krizam, kot so teroristični napadi po
letu 2000, izbruh hudega akutnega respiratornega sindroma SARS leta 2003 in svetovna
finančna kriza, ki je nastopila leta 2008 oziroma 2009. Tudi pandemije so se v preteklosti že
dogajale. V 20. stoletju so bile tri velike pandemije (epidemija »španske« gripe v letih 1918 in
1919, »azijska« gripa leta 1957 in »hongkonška« gripa leta 1968), v 21. stoletju pa smo
zabeležili štiri večje pandemije (leta 2003 SARS, leta 2009 ptičjo gripo, leta 2012 MERS in
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ebolo, ki je svoj vrhunec dosegla leta 2013 oziroma 2014). Toda vse opisane pandemije niso
privedle do dolgoročnejšega upada svetovnega razvoja turizma, saj je bil negativen vpliv na
turizem lokaliziran oziroma omejen na regije. To ne drži za pandemijo nove koronavirusne
bolezni COVID-19, ki je zajela celoten svet. V turistični dejavnosti je torej ključno vprašanje,
kdaj bodo epidemiološke razmere, kar je povezano z razvojem učinkovitih cepiv, omogočale
potovanja, tako mednarodna kot tudi domača in odprtje turističnih podjetij in gostinskih ter
nastanitvenih objektov (Gössling, Scott in Hall 2020).
Pandemija COVID-19 prinaša tudi nekatere pozitivne premike – tudi v turistični dejavnosti.
Zaradi znatnega upada povpraševanja so letalske družbe začele postopno opuščati stara in
neučinkovita letala. Zaradi večjega obsega videokonferenc in sprememb v poslovnem procesu
lahko pričakujemo, da se bo v prihodnje zmanjšal obseg poslovnih letalskih potovanj. Znaten
porast kolesarjenja in dejavnosti na prostem vodi globalni turistični sistem v preusmerjanje k
ciljem trajnostnega razvoja. Pandemija torej ponuja priložnost za premislek o preobrazbi
svetovnega turističnega sistema v smislu doseganja ciljev trajnostnega razvoja (OECD 2020).
Nenadni pojav zdravstvene krize je imel učinek tudi na empirični del tega magistrske naloge.
Zaradi upada prodaje in negotovosti razmer napovedi prodaje izbranega turističnega podjetja
ni mogoče oblikovati na podlagi kvantitativnih modelov, kot je bilo to tudi sprva predvideno.
Napoved prodaje bomo zato oblikovali na podlagi kvalitativne metode, ki temelji na napovedi
strokovnjakov in upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja virusa kot ukrepov posamezne
države za pomoč podjetjem.
V nadaljevanju najprej predstavljamo teoretična izhodišča modelov za oblikovanje napovedi
prodaje, temu pa sledi podrobnejši opis metode, ki smo jo uporabili v empiričnem delu
magistrske naloge.

3.2

Opredelitev napovedovanja prodaje

Napovedovanje prodaje je pomemben element finančne analize podjetij in predstavlja osnovo
za sprejemanje finančnih odločitev. Napovedovanje prodaje, kot jo prikazuje Slika 1, je
sestavljeno iz več stopenj (Snoj 2009). V prvem koraku je treba določiti cilje napovedovanja
prodaje, temu sledi identifikacija determinant prodaje, kamor umeščamo zbiranje podatkov in
izbiro metod obdelave. Po zbranih podatkih in metodi se pripravita izračun napovedi prodaje
ter prikaz rezultatov. Celoten postopek zaključimo z ovrednotenjem rezultatov.
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Slika 1: Načrt napovedi prodaje
Vir: Snoj 2009, 89.

3.2.1 Pristopi in orodja
Z izbiro ustreznega orodja za napovedovanje prodaje se z uvajanjem procesa sreča vsako
podjetje. Podjetja imajo na izbiro veliko orodij, izbira orodja pa je odvisna od različnih
dejavnikov. Lavrih (2005) orodja za napovedovanje prodaje deli glede na:
−

vrsto tehnologije, ki je uporabljena: klasične izglajevalne metode, Box Jenkins
metodologija in nevronske mreže;

−

okolje in kompleksnost orodja v smislu, kako lahko pride do intenzivnega napovedovanja:
orodja, ki nadgradijo MS Excel, samostojna orodja, ki delujejo kot samostojni programi,
orodja za nadgradnjo večjih statističnih paketov (na primer SPSS) ter orodja, ki so
nadgradnja velikih informacijskih sistemov (na primer SAP).

3.2.2 Priprava podatkov in vplivi na prihodnje povpraševanje
Glede na vrsto izbrane metode za napovedovanje pripravimo in zberemo podatke, značilnosti
katerih so odvisne od tega, ali bomo za napovedovanje prodaje uporabili kvalitativne ali
kvantitativne metode. V primeru, da bo napovedovanje prodaje temeljilo na kvalitativnih
metodah, ni treba zbirati zgodovinskih podatkov, ampak uporabimo teoretične modele za
iskanje spremenljivk, ki vplivajo na rezultat. Pri kvantitativnih metodah je treba zbrati različne
statistične podatke, kjer večinoma zbiramo zgodovinske podatke o prodaji in vplive različnih
dejavnikov okolja, na podlagi katerih se nato izračunava napoved prodaje (Lavrih 2005).
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Na velikost prihodnjega povpraševanja vplivajo različni dejavniki (Košmelj 2007):
−

Trend, ki kaže osnovno smer razvoja, ki se kaže v obliki nenehnega naraščanja ali
zmanjševanja prihodnjega povpraševanja;

−

ciklična komponenta, ki se kaže v enakem, ponavljajočem se vzorcu spreminjanja
povpraševanja v daljših, toda ne popolnoma enakih časovnih intervalih;

−

sezonska komponenta, ki se kaže v enakem, ponavljajočem se vzorcu spreminjanja
povpraševanja v krajših, vendar enakih intervalih;

−

naključni vplivi v povpraševanju povzročijo take spremembe, pri katerih ni mogoče odkriti
nobene zakonitosti oziroma ni jih mogoče predvideti.

3.3

Metode napovedovanja prodaje

Zaradi raznolikosti primerov, v katerih uporabljamo poslovno napovedovanje, se je razvilo več
metod, ki jih v grobem delimo na kvalitativne in kvantitativne metode. Kvantitativne metode
nato delimo tudi na časovne vrste in na vzorčne modele, kar je razvidno iz Slike 2.

Slika 2: Delitev metod napovedovanja prodaje
Vir: Bastič 2003.

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili obe vrsti metod za napovedovanje prodaje, pri čemer
se bomo še posebej osredotočili na metodo intervjuja, ki ga bomo uporabili v empiričnem delu
magistrske naloge.
3.3.1 Kvantitativne metode
Ko imamo na voljo zgodovinske podatke, uporabimo kvantitativne metode. Te so v poslovni
praksi zelo razširjene, temeljijo pa na statističnih metodah analize zgodovinskih podatkov
oziroma časovnih vrstah (Lavrih 2005).
V praski se najpogosteje uporabljajo naslednje metode (Bastič 2003):
−

analiza časovnih vrst, ki temelji na uporabi znanih podatkov o pretekli prodaji ter
predpostavlja, da se bosta povpraševanje in prodaja razvijala podobno kot v preteklosti;

−

regresija, pri kateri spremljamo vpliv ene ali več spremenljivk na prodajo;

−

korelacija.
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Razčlenjevanje preteklih časovnih dogodkov v štiri sestavne dele (trend, ciklično nihanje,
sezonsko nihanje in naključni odkloni) in napovedovanje teh sestavin v prihodnosti imenujemo
analiza časovnih vrst (Kotler 2004). V tem okviru se v podjetjih za kratkoročno napovedovanje
prodaje najpogosteje uporabljajo naslednje metode (Bastič 2003):
−

metoda drsečih aritmetičnih sredin (uporabna, ko pričakujemo stabilno povpraševanje);

−

tehtana aritmetična sredina (metoda omogoča, da preteklim podatkom določimo različen
vpliv na predvideno povpraševanje, ta vpliv izražamo z utežmi);

−

eksponentno izravnavanje (podobna metodi tehtane aritmetične sredine z dodano ravnalno
konstanto α);

−

izboljšano eksponentno izravnavanje (poleg ravnalne konstante vključimo trend oziroma
konstanto β);

−

linearni trend (z regresijsko analizo ugotavljamo prisotnost in obliko trenda v časovni vrsti,
iščemo matematično zvezo med odvisno spremenljivko Y in neodvisno spremenljivko X);

−

napovedovanje povpraševanja s sezonsko komponento.

Analiza časovnih vrst predpostavlja nadaljevanje zgodovinskih zakonitosti spreminjanja
prodaje v prihodnosti brez upoštevanja zunanjih vplivov, ki bi lahko na razvoj v prihodnosti
bistveno vplivali, kar pa je ena od slabosti teh metod (Pučko 1999).
3.3.2 Kvalitativne metode
Kvalitativne metode za ocenjevanje povpraševanja temeljijo na uporabi presoje, izkušenj ali
mnenj odločevalcev (Bastič 2003).
Osnovno izkustveno gradivo, ki je zbrano v raziskovalnem procesu, besednem opisu ali
pripovedi, sestavlja kvalitativno raziskavo. Vse zbrano gradivo je obdelano in analizirano na
beseden način brez uporabe merskih postopkov in operacij s števili (Mesec in Lamovec 1997).
Uporabne so predvsem za kratkoročne napovedi prodaje, saj se opirajo na človeške izkušnje in
subjektivne ocene. Pri uporabi kvalitativnih metod moramo biti pozorni, saj mnenja ne morejo
biti zagotovilo za pravilno napoved. Omejitev izhaja iz dveh virov, in sicer iz tendence k
pristranskemu ravnanju in dejstva, da je kvalitativno napovedovanje relativno drago (Metzer in
Moon 2005).
Poznamo več delitev kvalitativnih metod. Pšunder (2008) jih deli na:
−

metode anketiranja,

−

eksperimentalne metode,

−

metode reševanja problemov.

Po Vogrincu (2008) za kvalitativne raziskave uporabljamo tri temeljne metode: metodo
opazovanja, metodo spraševanja in metodo izkoriščanja dokumentarnih virov. Katero tehniko
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bomo izbrali kot najustreznejšo za zbiranje podatkov, je odvisno od zastavljenega cilja
raziskave. Metode podrobneje opisujemo v nadaljevanju.

Opazovanje
Najstarejša in najpogosteje uporabljena tehnika zbiranja podatkov za družboslovna
raziskovanja je opazovanje. Glavna prednost te tehnike je, da omogoča neposredno zbiranje
podatkov. Opazovalec zbira podatke v naravnem okolju, ki ga opazuje (Vogrinc 2008).
Opazovanja ločimo glede na (Kordeš in Smrdu 2015):
−

strukturiranost: opazovanje je lahko nestrukturirano (opazujemo tisto, kar v danem
trenutku pritegne našo pozornost) ali strukturirano (opazovanje poteka sistematično po
vnaprej določeni shemi), pri čemer je včasih težko razbrati ločnico med obema, zaradi česar
se raziskovalci pogosto poslužujejo delno strukturiranega opazovanja (vnaprej določimo
nekatere kategorije opazovanja, hkrati pa lahko našo pozornost pritegne nekaj, kar ni bilo
vnaprej načrtovano) (Vogrinc 2008),

−

odkritost ali prikritost,

−

vlogo opazovalca v odnosu do opazovanih.

Slabosti opazovanja (Počkar idr. 2016):
−

če gre za odkrito opazovanje, se opazovane osebe zavedajo opazovanja in poznajo hipotezo
raziskave, zaradi česar lahko s svojim vedenjem vplivajo na potek raziskave;

−

zanesljivost je lahko ogrožena zaradi nihanja pozornosti, utrujenosti opazovalca;

−

pojavljajo se tudi etične težave, ko opazovanci ne dajo privoljenja za sodelovanje v
raziskavi, hkrati pa ne morejo odstopiti od sodelovanja;

−

veliko časa za izvedbo raziskave ter previdnost pri interpretaciji rezultatov.

Opazovanje ima tudi svoje prednosti, saj je uporabno tam, kjer vemo, da ljudje ne bi hoteli
ustrezno odgovoriti zaradi strahu ali sramu in ko zavedanje sodelovanja v raziskavi vpliva na
rezultate. Prav tako je uporabno zaradi kompleksnosti realnih življenjskih situacij in
kompleksnosti komunikacije (Kordeš in Smrdu 2015).
Metoda izkoriščanja dokumentarnih virov – analiza dokumentov
Raziskavo lahko izvedemo tudi s pomočjo analize dokumentov, ki že obstajajo. Kot dokument
štejemo pisna besedila v različnih oblikah, kot so časopisni članki, uradni dokumenti, pisma in
podobno, in vizualna gradiva, kot sta fotografija ali film. Analiza dokumentov se lahko
uporablja kot samostojna tehnika ali v kombinaciji z drugimi tehnikami zbiranja podatkov
(Vogrinc 2008). Poznamo več delitev dokumentiranega gradiva o predmetu raziskave, in sicer
glede na to, na koga se nanašajo (na osebo ali organizacijo) in glede na predpisane ter na uradne
ali neuradne (Mesec in Lamovec 1997).
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Ena od slabosti metode analize dokumentov je njena omejenost, saj lahko zgolj tisto gradivo,
ki je dostopno in ohranjeno. Vprašljiva je tudi objektivnost, saj je interpretacija določenega
gradiva odvisna od subjektivne presoje raziskovalca (Silverman 2001). Med prednosti analize
dokumentov pa štejemo, nečasovno in prostorsko omejenost, za izvedbo ni potrebnega visokega
finančnega vložka, omogoča hiter dostop do podatkov ter neodvisnost in ponovljivost (Kordeš
in Smrdu 2015).

Intervju
Intervju se uporablja pri kvalitativnih in tudi kvantitativnih raziskavah, zato je ena najpogosteje
uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Za izbiro intervjuja v raziskavah se odločimo takrat, ko
želimo bolj natančne in specifične informacije o težavi (Vogrinc 2008). Gre torej za pogovorno
komunikacijo, kjer je ena oseba spraševalec in postavlja vprašanja, druga pa nanje odgovarja
(vprašanec) (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005).
Najpogostejša delitev intervjujev je glede na njihovo strukturiranost:
−

Strukturiran (tudi standardiziran, zaprti ali vezani) intervju: temelji na rabi vnaprej
pripravljenega vprašalnika, za katerega je značilno, da so možni odgovori vnaprej podani.
Uporabljajo se za preverjanje že postavljenih tez, so časovno optimalni za izvedbo,
ponujajo pa omejene informacije, saj vprašanci ne razvijajo svojega mnenja, kar bi lahko
bistveno vplivalo na raziskovalni problem (Silverman 2004).

−

Nestrukturiran (nestandardizirani) intervju: spraševalec uporablja odprta in spontana
vprašanja, kjer vrstni red ni določen vnaprej, zaradi česar so pridobljene informacije
bogate, saj lahko vprašanca prosimo tudi za dodatne pojasnitve in spremljamo njegovo
neverbalno komunikacijo. Takšni intervjuji so časovno zahtevni tako z vidika izvedbe kot
analize, saj so odgovori obsežni (Patton 2002; Brayda in Travis 2014).

−

Polstrukturiran (delno strukturiran) intervju: najpogosteje uporabljana oblika intervjuja, ki
je sestavljen iz kombinacije obeh zgoraj opisanih metod (Vogrinc 2008).

V empiričnem delu magistrske naloge smo podatke za oceno napovedi prodaje izbranega
podjetja zbrali z uporabo polstrukturiranega intervju z direktorjem izbranega podjetja. Ta
metoda je za ta namen najbolj primerna, saj si spraševalec že vnaprej pripravi določen okvir
vprašanj, hkrati pa lahko dodatna specifična vprašanja oblikuje sproti med samim potekom
intervjuja (Vogrinc 2008).
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4

VREDNOTENJE PODJETJA

Koliko je izbrano podjetje sploh vredno, se začnemo kot posameznik ali družba spraševati ob
prevzemu ali združitvi z drugim podjetjem. S procesom vrednotenja podjetja dobimo odgovor
na to vprašanje, pri katerem z uporabo podatkov iz preteklosti, sedanjosti in načrtovane
prihodnosti ugotavljamo pošteno tržno vrednost podjetja.

4.1

Opredelitev vrednotenja podjetja

Ko se soočamo z investicijskimi odločitvami, želimo vedeti, koliko je neko sredstvo vredno.
Zneski, prikazani v računovodskih izkazih, se običajno razlikujejo od dejanskih tržnih
vrednosti, zato je treba oblikovati strokovno in objektivno mnenje o vrednosti celotnega
podjetja (Damodaran 1999).
Vrednotenje je spoznavni proces, ki vodi do ugotovitve vrednosti, njegova posledica pa je
ovrednotenje. Vrednost podjetja (angl. enterprise value) je razumljena kot denarni ekvivalent
njegove sposobnosti ustvarjanja poslovnih koristi, ne glede na vir financiranja in gre za
ocenjeno oziroma tržno vrednost kapitala in dolgov (Koletnik idr. 2010). Vrednotenje podjetij
je torej postopek določanja ekonomske vrednosti podjetja ali družbe.
Ocenjevanje vrednosti podjetja se lahko uporablja za različne namene, na primer za (Praznik
2004) statusna preoblikovanja, oceno stvarnih vložkov, kupoprodajo podjetja, likvidacije in
stečaje, izstop družbenika, notranje poslovodske odkupe, določanje osnov za menjalna razmerja
pri združitvah ali pripojitvah, insolventnost, prisilno poravnavo in stečaj podjetja, povečanje ali
zmanjšanje osnovnega kapitala, vstop delnic na borzo, odkup podjetja s strani zaposlenih in
računovodsko poročanje.
Na razpolago imamo več metod vrednotenja za ugotavljanje vrednosti podjetja – od preprostih
do zelo zahtevnih. Od namena vrednotenja, časa, ki je na voljo, in količine podatkov pa je
odvisno, katera metoda je za podjetje najprimernejša. Metode vrednotenja na splošno delimo
na tradicionalne računovodske metode in moderne finančne metode ter jih podrobneje
predstavljamo v nadaljevanju.

4.2

Metode vrednotenja podjetij

Pri razvrstitvi načinov, metod in postopkov pri ocenjevanju vrednosti podjetij se je uveljavila
metodologija ocenjevanja na treh hierarhičnih ravneh. Z vidika treh hierarhičnih ravni lahko
splošno uporabljeno metodologijo določimo na način tržnih primerjav (angl. market approach),
na način, ki je zasnovan na sredstvih (angl. asset-based approach) in na način, ki je zasnovan
na donosu (angl. income approach) (Praznik 2004).
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Stubelj (2010) deli metode vrednotenja na dinamične in statične ali primerjalne modele
vrednotenja. Pri statističnih modelih gre za primerjavo izračunanih kazalnikov med
primerljivimi podjetji v panogi. Pri uporabi dinamičnih modelov pa je potrebna napoved
prihodnjih vhodnih parametrov, ki nam bodo v pomoč pri izračunu vrednosti podjetja. Analitik
sam oceni vhodne parametre, zato se slabost tega modela kaže v subjektivnosti. Lahko pa po
drugi strani, ob upoštevanju pravih podatkov, določimo zelo natančno temeljno vrednost
podjetja.
4.2.1 Način tržnih primerjav
Kupoprodaje podobnih premoženj, kot je ocenjevano, dajejo empirične dokaze o vrednosti
ocenjevanega premoženja. Na tej predpostavki temeljita metodi na načinu tržnih primerjav. S
tem načinom je mogoče neposredno spremljati mere uglavničenja (kapitalizacije) na borzi
uvrščenih podjetij. Merilo za izbor primerljivih podjetij so tista podjetja, ki imajo podobne
proizvode s podobnimi dejavniki tveganja, kot so podobne okoliščine ponudbe in
povpraševanja, prodajne poti, podoben način distribucije, geografsko območje delovanja,
velikost in primerljivi pretekli podatki (Praznik 2004).
Poznamo dve metodi primerjave ocenjevanja podjetja za potrebe vrednotenja (Pratt 2005):
−

metoda primerljivih podjetij, uvrščenih na borzi, ki je posebej primerna za oceno vrednosti
manjšinskih deležev;

−

metoda primerljivih kupoprodaj podjetij, ki je primerna za ocenjevanje vrednosti
obvladujočih deležev.

4.2.2 Na sredstvih zasnovan način
Na sredstvih zasnovan način temelji na vrednosti sredstev očiščenih obveznosti in gre za enega
od splošnih načinov ocenjevanja vrednosti podjetja, lastniških deležev ali vrednostnih papirjev.
Pretežno se ta način uporablja, ko ocenjujemo vrednost podjetij, ki imajo značaj holdingov, ali
za podjetja, za katere je vprašljivo načelo časovne neomejenosti poslovanja. Dejstvo je, da ta
način vrednotenja podjetij ni poceni, saj moramo poleg ocenjevalcev vrednosti podjetja
angažirati tudi ocenjevalce vrednosti sredstev. Pod pojmom ocenjevalec vrednosti sredstev
razumemo ali ocenjevalca vrednosti nepremičnin ali ocenjevalca vrednosti strojev in opreme
(Pratt 2005).
V ta okvir umeščamo dve metodi (Praznik 2004):
−

Metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti: metoda temelji na načelu substitucije, kar
pomeni, da kupec za določeno sredstvo ni pripravljen plačati več, kot bi bil strošek
nadomestitve s sredstvom z enako uporabnostjo. Gre za prilagoditev vseh materialnih in
nematerialnih sredstev in obveznosti ne glede na to, ali jih bilanca stanja zajema ali ne, na
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pošteno oziroma tržno vrednost. Vrednost lastniškega kapitala s to metodo je razlika med
ocenjenimi sredstvi in obveznostmi podjetja.
−

Metoda presežnih donosov.

4.2.3 Na donosu zasnovan način
Na donosu zasnovan način je najbolj razširjen in uporabljen način vrednotenja podjetja. Gre za
splošen in najprimernejši način določanja vrednosti podjetij, lastniškega deleža ali
vrednostnega papirja. Temelji na predpostavki, da je vrednost naložbe enaka vsoti prihodnjih
donosov, ki jih naložba zagotavlja lastniku. Vsak donos se diskontira na sedanjo vrednost z
diskontno mero, ki izraža časovno vrednost denarja in mero tveganja, povezano z možnostjo
nedoseganja pričakovanega donosa (Praznik 2004).
V ta okvir umeščamo metode uglavničenja (kapitalizacije) in metode diskontiranja. Metoda
uglavničenja (kapitalizacije) je skrajšana različica metode diskontiranja, pri kateri ocenjevanje
vrednosti temelji na normaliziranem letnem donosu, ki bo naraščal ali padal po neki povprečni
stopnji v teoretično neskončnost (Pratt 2005). Pri ocenjevanju uporabljamo naslednjo formulo
(Praznik 2004):
PV = DT ÷ c
kjer je:
PV = sedanja vrednost,
DT = čisti denarni tok, ki ga pričakujemo v obdobju, ki sledi datumu ocenjevanja,
c = mera uglavničenja (kapitalizacije), ki je v tem primeru enaka diskontni meri.
Metoda diskontiranja temelji na predpostavki, da je vrednost naložbe enaka vsoti vseh
prihodnjih donosov, ki jih naložba zagotavlja lastniku. Pri čemer se vsak donos diskontira na
sedanjo vrednost z diskontno mero, ki izraža časovno vrednost denarja in mero tveganja,
povezano z možnostjo uresničitve pričakovanega donosa (Viher 2010).
Glavna razlika med metodami diskontiranja in uglavničenja (kapitalizacije) je, da je pri
diskontiranju vsak porast prihodnjega donosa posebno opredeljen in prikazan v števcu formule.
Pri uglavničenju (kapitalizaciji) so spremembe v prihodnosti zajete v obliki povprečne letne
stopnje, ki jo nato odštejemo od diskontne mere v imenovalcu (Praznik 2004).
Druge metode temeljijo na modelih denarnega toka ali modelih rezidualnega dobička. V praksi
so pogosto uporabljeni modeli denarnega toka, med katere spada tudi metoda diskontiranih
denarnih tokov. Slednjo bomo uporabili v empiričnem delu, podrobneje pa jo predstavljamo v
nadaljevanju.
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4.3

Metoda diskontiranih denarnih tokov

Iz računovodskih izkazov podjetja lahko razberemo standardne podatke o poslovanju, ki
ponujajo drugačno perspektivo. Zato se je oblikoval model diskontiranih denarnih tokov (angl.
discounted cash flow approach, v nadaljevanju DCF). Metoda diskontiranih denarnih tokov
temelji na predpostavki, da je vrednost naložbe enaka vsoti vseh prihodnjih donosov, ki jih
naložba zagotavlja lastniku. Vsak donos se diskontira na sedanjo vrednost z diskontno mero, ki
izraža časovno vrednost denarja in mero tveganja, povezano z možnostjo uresničitve
pričakovanega donosa. Diskontna mera je rezultat tehtanega povprečja stroškov kapitala
(WACC). Višja, kot je vrednost sredstva, višje denarne tokove lahko pričakujemo. Za izračun
sedanje vrednosti uporabimo formulo (Damodaran 2016):
𝐷𝑇

1
𝑃𝑠 = (1+𝑟)
+

𝐷𝑇2
(1+𝑟)2

+ ⋯+

𝐷𝑇𝑛
(1+𝑟)𝑛

kjer je:
𝑃𝑠 = sedanja vrednost,
𝐷𝑇1 , 𝐷𝑇𝑛 = neto denarni tok, pričakovan v vsakem obdobju od 1 do n, pri čemer je n zadnji
denarni tok med trajanjem naložbe,
r = diskontna mera oziroma WACC.
V praski je najbolj razširjen večstopenjski model, pri katerem se proučevano obdobje razdeli
na vsaj dve podobdobji. Na podlagi analize preteklih podatkov in pričakovanj za prihodnost se
napove gibanje tokov za srednjeročno obdobje (v primeru izbranega podjetja bo to pet let). V
analizo zajamemo vse vplive na denarni tok podjetja, torej ocene finančnih in operativnih
kazalnikov (fluktuacija zaposlenih, plačila kupcev in dobaviteljev, operativni stroški, razna
poplačila posojil in drugo). Drugi del modela pa zajema celotno obdobje po koncu osnovnega
preučevanega obdobja proti neskončnosti (Brigham in Ehrhardt 2005).
V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo vhodne elemente za oceno vrednosti podjetja.
4.3.1 Denarni tok podjetja
Vrednost podjetja je odvisna od velikosti, časa in tveganja pričakovanih prihodnjih prostih
denarnih tokov. Prosti denarni tok (angl. Free Cash Flow) imenujemo denarni tok podjetja, ki
določa tudi vrednost podjetju. To je denarni tok, ki predstavlja razliko med vsemi prihodki in
izdatki podjetja in po plačilu davkov in vseh investicijah podjetja ter je opredeljen kot poslovno
finančna kategorija, ki je neodvisna od načina financiranja podjetja (Brigham in Ehrhardt 2008).
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Poznamo dve možnosti vrednotenja podjetja z uporabo modela pričakovanih denarnih tokov.
Lahko ocenjujemo denarni tok, ki pripada lastnikom družbe ali tako imenovani prosti denarni
tok kapitalu (angl. Free Cash Flow to Equity). To pride v poštev, ko ocenjujemo vrednost
kapitala družbe. Preučevanje celotnega ustvarjenega neto denarnega toka v podjetju, ki pripada
tako njegovim lastnikom kot tudi upnikom, je bistveno pri ocenjevanju vrednosti podjetja kot
celote in ga bomo uporabili pri empiričnem delu magistrske naloge. Imenujemo ga prosti
denarni tok podjetja (angl. Free Cash Flow to Firm), v nadaljevanju PDT (Investopedia 2020).
Priprava za končni izračun prostega denarnega toka se začne pri izračunu denarnega toka iz
poslovanja, brez upoštevanja posojil, po davkih (Damodaran 2012):
−

Prihodki iz poslovanja – poslovni odhodki = EBITDA (angl. Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation, and Amortization oziroma poslovni izid iz poslovanja, brez
amortizacije, obresti in davkov).

−

EBITDA – amortizacija = EBIT (Earnings Before Interest and Tax oziroma poslovni izid
iz poslovanja, ki ne vključuje davkov in obresti ter izrednih prihodkov in odhodkov).

−

EBIT – prilagojen davek na dobiček glede na EBIT = NOPLAT (angl. Net Operating Profit
Less Adjusted Taxes oziroma čisti dobiček iz poslovanja po davkih).

Za končni izračun denarnega toka podjetju moramo NOPLAT povečati za amortizacijo in tako
dobimo denarni tok iz poslovanja ali bruto denarni tok, nato pa upoštevamo tudi spremembo v
neto obratnem kapitalu in nove investicije. Neto obratni kapital (angl. Net Working Capital), v
nadaljevanju NWC, je razlika med obratnimi sredstvi podjetja (to so terjatve, zaloge surovin)
in njegovimi kratkoročnimi obveznostmi. Končni izračun denarnega toka vlagateljem je strnjen
v Preglednici 4 (Koller, Goedhart in Wessels 2010).
Preglednica 4: Izračun denarnega toka
Dobiček iz poslovanja (EBIT)
− Davek na EBIT
+ Sprememba v odloženih davkih
= Čisti dobiček iz poslovanja po davkih (NOPLAT)
+ Amortizacija
= Bruto denarni tok
− Sprememba v neto obratnem kapitalu (končno stanje NWC – začetno stanje NWC)
− Izdatki za investicije v osnovna sredstva
= Prosti denarni tok iz poslovanja
+ Denarni tok iz poslovanja
= Denarni tok vlagateljem
Vir: Copeland, Koller in Murrin 2000.

Poznavanje prostih denarnih tokov je za lastnike pomembno, saj morajo vedeti, kako
razpolagati z njimi. Tako razberejo, koliko dobička si lahko izplačajo in koliko dobička morajo
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pustiti v podjetju, da se bo lahko podjetje normalno razvijalo in poslovalo. Ni nujno, da podjetje
vedno dosega pozitivni denarni tok, kar pa ne pomeni slabega stanja podjetja. Treba je poiskati
vzrok za nastanek negativnega prostega denarnega toka (Koller, Goedhart in Wessels 2010).
4.3.2 Diskontni faktor
Za oportunitetno odrekanje denarju lastniki in posojilodajalci pričakujejo, da bodo za to
nagrajeni. Z diskontnim faktorjem merimo prav to odrekanje, ki je obenem tudi eden od
elementov, ki sestavljajo formulo za izračun diskontiranih prihodnjih prostih denarnih tokov.
Diskontni faktor tako predstavlja tehtano povprečje stroškov kapitala oziroma WACC, kjer je
strošek kapitala sestavljen iz stroškov dolga, stroškov lastniškega kapitala in stroškov
prednostnega lastniškega kapitala. WACC je stopnja donosa, s katero spremenimo prihodnje
donose v sedanjo vrednost (Berk idr. 2007).
WACC izračunamo na način (Dolenc in Stubelj 2011):
WACC = 𝑤𝑑 𝑟𝑑 (1 − 𝑇) + 𝑤𝑝𝑠 𝑟𝑝𝑠 + 𝑤𝑠 𝑟𝑠

𝑤𝑑 + 𝑤𝑝 + 𝑤𝑠 = 1

kjer je:
𝑤𝑑 = delež dolga v strukturi kapitala,
𝑟𝑑 = strošek dolga,
𝑇 = davčna stopnja,
𝑤𝑝𝑠 = delež prednostnega lastniškega kapitala (prednostnih delnic) v strukturi kapitala,
𝑟𝑝𝑠 = strošek prednostnega lastniškega kapitala,
𝑤𝑠 = delež navadnega lastniškega kapitala (navadnih delnic) v strukturi kapitala,
𝑟𝑠 = strošek navadnega lastniškega kapitala.
V nadaljevanju na kratko pojasnjujemo izračun stroškov posameznih vrst kapitala.
Strošek dolga – 𝑟𝑑
Strošek dolga predstavlja strošek, po katerem se podjetje zadolži danes, pri tem pa kot dolg
smatramo (dolgoročna) posojila, izdane obveznice in zakup. Strošek dolga tako odraža trenutne
tržne pogoje, po katerih so finančni trgi pripravljeni posojati podjetjem oziroma odraža
pričakovane tržne obrestne mere, po katerih se bo podjetje lahko zadolževalo. Ko najamemo
kredit je to obrestna mera kredita, ob izdaji obveznic pa je to donosnost do dospetja obveznice.
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Pri tem je treba upoštevati, da ima pri strošku dolžniškega financiranja pomemben vpliv tudi
davek od dohodkov pravnih oseb, saj zaradi davčnega ščita znižuje dejanski strošek dolga
(Brigham in Ehrhardt 2005; Dolenc in Stubelj 2011).
Strošek prednostnih delnic – 𝑟𝑝𝑠
Prednostna delnica večinoma investitorjem prinaša fiksno dividend, ki običajno ni pogojena s
poslovanjem podjetja – podjetje, ki zaradi izgube ne more izplačati prednostnih dividend, te pri
zbirnih (kumulativnih) prednostnih delnicah izplača v naslednjih letih (kumulativno za vse
izpadle dividende) in pred izplačilom dividend navadnim delničarjem (Dolenc in Stubelj 2011).
Pri majhnih podjetjih, tako kot je tudi naše podjetje, strošek prednostnega kapitala odpade, saj
se ne financira s prednostnim lastniškim kapitalom.
Strošek navadnega lastniškega kapitala – 𝑟𝑠
Da lahko ocenimo strošek lastniškega kapitala podjetja, nas zanima strošek, po katerem ga
lahko podjetje v nekem danem trenutku pridobi. To je tudi zahtevana donosnost investitorjev.
Najmanjšo donosnost, ki jo vlagatelji zahtevajo na vložena sredstva, določa strošek lastniškega
kapitala podjetja (Dolenc in Stubelj 2011).
Poznamo več načinov izračuna stroška navadnega lastniškega kapitala. Eden od načinov je
metoda tržne zahtevane stopnje donosa po formuli (Brigham in Ehrhardt 2005):
𝑟𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0

kjer je:
𝑟𝑠 = strošek navadnega lastniškega kapitala,
𝐷1 = začetna dividenda,
𝑃0 = cena delnice,
𝑔 = rast.
Drugi način je metoda premije za tveganje po formuli (Brigham in Ehrhardt 2005):
𝑟𝑠 = 𝑟𝑑 + 𝑃𝑇
kjer je:
𝑟𝑠 = strošek navadnega lastniškega kapitala,
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𝑟𝑑 = strošek dolga,
𝑃𝑇 = premija za tveganje.
Tretji način je metoda CAPM (angl. Capital Asset Pricing Model). V praksi je to najpogosteje
uporabljena metoda za določitev stroškov navadnega lastniškega kapitala. Model ponazarja
povezavo med donosnostjo in tveganjem. Zahtevana donosnost vlagateljev je po modelu enaka
netvegani donosnosti, ki ji prištejemo tudi premijo za tveganje (Praznik 2004).
Model CAPM temelji na izhodišču, da investitor zahteva čim višji donos naložbe v lastniški
kapital. Zahtevano mero donosa meri na podlagi treh elementov. Ti so: netvegana mera donosa,
koeficient beta in pribitek oziroma premija za tržno tveganje. Koeficient beta meri občutljivost
posamezne naložbe na spremembe na trgu. Višja, kot je beta, višja bo premija za tveganje, ki
ga bo zahteval investitor ter višja bo zahtevana donosnost investitorja za izbrano naložbo.
CAPM izračunamo s formulo (Stubelj 2010):
𝑟𝑠 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 )𝛽
kjer je:
𝑟𝑠 = strošek navadnega lastniškega kapitala,
𝑟𝑓 = stopnja donosa netvegane naložbe,
𝑟𝑚 = stopnja donosa portfelja,
β = mera sistematičnega tveganja,
(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ) = tržna premija.
Metoda CAPM temelji na več predpostavkah. Prva je ta, da investitorji niso naklonjeni tveganju
in vsako povečanje tveganja pomeni zanje zahtevo po višjem donosu. Prav tako si investitorji
prizadevajo za razpršen portfelj naložb in ko vlagajo v kapital, gre za časovno neomejeno
obdobje (KF Finance 2017).
Kot izhaja iz zgornje enačbe, je v modelu CAPM treba najprej oceniti netvegano stopnjo
donosa. V financah opredelimo tveganje kot situacijo, ko prihaja do odstopanja dejanskih
donosov od pričakovanih. Iz tega izhaja, da je naložba netvegana takrat, ko je zahtevana
donosnost enaka pričakovani. V praksi se kot netvegano stopnjo donosa pogosto uporabi
donosnost do dospetja državnih obveznic s čim daljšo zapadlostjo (Stubelj 2010).
Drugi element za izračun je tržna premija za tveganje. Na organiziranem trgu lastniških
vrednostnih papirjev se tržna premija za tveganje (angl. Equity Risk Premium) določa sproti.
Gre za razliko med mero donosa navadnih delnic in netvegane mere donosa. Tržna premija za
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tveganje ni primerna za oceno stroška kapitala, ko je izračunana na osnovi gibanja cen kapitala
na razvijajočih se trgih. Na teh trgih je namreč časovna serija gibanja cen delnic in netvegane
stopnje donosa prekratka (Stubelj 2010). Damodaran (2001, 2006) kot opcijo izračuna tržne
premije za nezrele finančne trge in predlaga vsoto tržne premije za zrel trg kapitala (na primer
ameriški ali nemški trg, za katera obstajajo dolge serije zgodovinskih podatkov o gibanju cen
in tržne premije za tveganje) in deželnega tveganja države, v kateri podjetje posluje. Tržna
premija za tveganje je v tem primeru enaka (Stubelj 2010):
𝑅𝑃 = 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 = 𝑅𝑃𝑧𝑡 + 𝑅𝑃𝑑
kjer je:
𝑅𝑃 = tržna premija za tveganje,
𝑅𝑃𝑧𝑡 = tržna premija za tveganje na razvitem trgu,
𝑅𝑃𝑑 = dodatna premija za državo na nezrelem trgu.
Zadnja spremenljivka, ki je tudi predmet ocenjevanja znotraj modela CAPM, je β ali mera
sistematičnega tveganja. Tržno premoženje predstavljajo naložbe, ki so na določenem trgu na
razpolago. S koeficientom β merimo tveganja posamezne naložbe. Tveganje posamezne
naložbe je enako tveganju povprečja trga, ko je beta enaka 1. Vrednostni papir je nadpovprečno
tvegan, ko je beta nad 1 in obratno (Stubelj 2010).
Pri izračunu temeljne bete je treba ločiti beto za celotna sredstva oziroma beto brez
zadolženosti, ki ne upošteva vpliva zadolženosti ter beto z zadolženostjo oziroma beto za
lastniški kapital. Beta z zadolženostjo upošteva tudi učinke raznih finančnih in tržnih tveganj.
V magistrski nalogi bomo uporabili beto z zadolženostjo, saj je s tem ocena bete podjetja
izboljšana. Izračunali jo bomo z uporabo Hamada enačbe, ki je povezava med obema betama
(Pratt in Grabowski 2008):
𝐷

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 (1 + (1 − 𝑇) ∗ 𝐸 )
kjer je:
𝛽𝐿 = beta z zadolževanjem,
𝛽𝑈 = beta brez zadolževanja,
𝑇 = davčna stopnja,
𝐷
𝐸

= razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom.
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4.3.3 Izračun rezidualne oziroma končne vrednosti
V zadnji fazi je treba določiti tudi proste denarne tokove za določeno obdobje napovedi.
Končno vrednost, ob predpostavki konstantne rasti prostih denarnih tokov v obdobju
napovedovanja, izračunamo kot (Brigham in Daves 2014):
𝑃𝐷𝑇

𝑡+1
𝑅𝑉 = 𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔

kjer je:
𝑅𝑉 = rezidualna oziroma končna vrednost,
𝑃𝐷𝑇𝑡+1 = PDT v prvem letu po določenem obdobju napovedi,
𝑊𝐴𝐶𝐶 = tehtano povprečje stroškov kapitala,
𝑔 = pričakovana stopnja rasti PDT po eksplicitnem obdobju.
Vsi parametri v zgornji enačbi so bili že opisani z izjemo pričakovane stopnje rasti podjetja po
eksplicitnem obdobju (𝑔). Za izračun lahko uporabimo povprečje preteklih stopenj rasti
podjetja. Upoštevati pa moramo tudi fazo razvoja, v kateri se podjetje nahaja (ali gre za fazo
uvajanja, rasti, zrelosti ali zatona) in dejavnost, v kateri podjetje deluje (Koller, Goedhart in
Wessels 2010).
Ocenitev vrednosti podjetja z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov lahko strnemo kot
(Brigham in Daves 2014):
𝑃𝐷𝑇

𝑅𝑉

𝑡
𝑃𝑉 = ∑𝑡=𝑛
𝑡=1 (1+𝑟)𝑡 + (1+𝑟)𝑡

kjer je:
𝑃𝑉 = diskontirana sedanja vrednost,
𝑃𝐷𝑇𝑡 = prosti denarni tokovi v obdobju napovedi,
𝑅𝑉 = rezidualna oziroma končna vrednost,
𝑟 = diskontna stopnja,
𝑡 = časovno obdobje.
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5

ANALIZA IZBRANEGA PODJETJA

V okviru finančne analize bomo opravili analizo bilance stanja, izkaza poslovnega izida in
izkaza denarnih tokov izbranega podjetja. Prav tako bomo podrobneje pregledali vrednosti
izbranih kazalnikov in nekatere primerjali z ostalimi podjetji v skupini. S pomočjo napovedi
prodaje bomo ocenili napovedane proste denarne tokove, ki bodo vstopni podatek za izračun
končne vrednosti podjetja.

5.1

Predstavitev izbranega podjetja in makroekonomskega okolja

Izbrano podjetje je turistična agencija, ki je bila ustanovljena leta 1993 v Varšavi na Poljskem.
Podjetje je odvisna družba matičnega podjetja, ki ima sedež v Sloveniji. Celotno skupino
odvisnih družb sestavlja 14 podjetij v tujini. Na dan 31. 12. 2019 je bilo v izbranem podjetju
zaposlenih 11 oseb. V turizmu v splošnem poznamo tri segmente prodaje, to so receptivni,
emitivni trgi in konference, poslovni dogodki ter srečanja. Podjetje se v glavnini ukvarja z
receptivnim trgom, kamor štejemo predvsem gostovanja skupin turistov na Poljskem in
avtobusne storitve za prihajajoče skupine iz tujine, po večini iz Velike Britanije, Amerike,
Izraela, baltskih držav in celotne srednje Evrope (Slika 3 prikazuje strukturo prihodka po
segmentih v letu 2019). Podjetje sprejema vse vrste skupin od nizkoproračunskih do luksuznih
gostov. Nekaj dohodka pridobi tudi iz poslovanja na emitivnem trgu, torej s turističnimi
dejavnostmi za Poljake in njihova potovanja zunaj meja države, v glavnem na območja Jadrana
v času poletne sezone. Dodaten dohodek podjetja predstavljajo tudi prihodki od organizacije
konferenc, poslovnih dogodkov in srečanj. Njihovi dobavitelji so v večini hoteli iz Varšave in
Krakova, veliko sodelujejo tudi s transportnim podjetjem iz Varšave (Izbrano podjetje 2020c).

Slika 3: Prihodki izbranega podjetja v letu 2019
Vir: Izbrano podjetje 2020c.
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Stanje v turizmu se je z marcem 2020 drastično spremenilo zaradi pandemije koronavirusne
bolezni COVID-19. V času pisanja magistrske naloge je število okužb s COVID-19 preseglo
117 milijonov ljudi po vsem svetu, število smrtnih primerov pa 2,6 milijona ljudi. Na Poljskem
je bilo zabeleženih več kot 1,8 milijona primerov okužbe, od tega več kot 45.000 s smrtnim
izidom (WHO b. l.). COVID-19 je močno vplival na potovanja, kar prikazuje tudi Slika 4
(Gössling, Scott in Hall 2020).

Slika 4: Vpliv na potovanje po izbruhu COVID-19
Vir: Gössling, Scott in Hall 2020, 7.

Število gostov v vseh državah se je hitro zmanjšalo za 50 % in več. 65 % turističnih podjetij po
celem svetu je konec meseca marca že poročalo o težavah pri zagotavljanju likvidnosti.
UNWTO je napovedal od 20- do 30-odstotni upad mednarodnih prihodkov, kar pomeni 300–
450 milijard USD izgube turističnih prihodkov. Od tega bo izgube 252 milijard USD prihodkov
letalskih prevoznikov, znaten upad prihodkov bodo beležili tudi nastanitveni obrati in
restavracije. Po vsemu svetu je ogroženih 75 milijonov delovnih mest v turizmu (Gössling,
Scott in Hall 2020).
Turistična dejavnost je na Poljskem v letu 2018 predstavljala 6 % celotnega BDP, dejavnost
turističnih agencij in organizatorjev potovanj pa je zaposlovala 22.600 oseb (na ravni Evropske
unije, v nadaljevanju EU, je bilo v dejavnosti turizma zaposlenih 640.000 oseb). Pandemija je
močno prizadela tudi turistično dejavnost na Poljskem. Marca 2020 je nastanitvene objekte na
Poljskem uporabljalo približno 935 tisoč ljudi, od tega je bilo približno 165 tisoč tujih turistov
in približno 770 tisoč domačih. V primerjavi z istim mesecem lani je bilo skupno število turistov
nižje za 65 %. Domačih turistov je bilo 63 % manj, tujih turistov pa 69 %. V prvem četrtletju
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leta 2020 so na Poljskem zabeležili 2,4 milijarde EUR prihodkov, povezanih s potovanjem
domačih in tujih turistov, kar je za 17 % manj kot v enakem obdobju lani. V primeru nadaljnjih
omejitev gibanja ocenjujejo na letno izgubo 5,5 milijarde EUR prihodkov v turizmu (Statistics
Poland b. l.).
Ministrstvo za turizem je na Poljskem pripravilo priročnik z vprašanji in odgovori, ki jih
najpogosteje postavljajo turisti in organizatorji potovanj. V priročniku so jasno opisani razni
predpisi in ukrepi ter pravice turistov v času pandemije. Ob začetku pandemije je poljski letalski
prevoznik organiziral čarterske lete za vrnitev turistov v domovino. Prav tako je turistična
organizacija na Poljskem sprožila kampanjo o preložitvi potovanj in ne preklicu, da bi na takšen
način pomagala turističnim podjetjem. Kot večina držav v Evropi so tudi na Poljskem podjetja
deležna raznih oprostitev davkov in prispevkov za socialno varnost ter finančnih sredstev
(Statistics Poland b. l.).

5.2

Analiza računovodskih izkazov

Poslovanje izbranega podjetja proučujemo s pomočjo računovodskega analiziranja oziroma
proučevanja. Računovodski izkazi, ki so predmet analize, so pripravljeni v skladu s slovenskimi
ali mednarodnimi računovodskimi standardi in so del letnega poročila izbranega podjetja. V
magistrski nalogi smo se osredotočili na tri najpomembnejše izkaze, ti so bilanca stanja, izkaz
poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.
Uradna valuta na Poljskem je poljski zlot. Vse tri v nadaljevanju predstavljene izkaze bomo
prikazovali v evrski valuti. Za preračun bilance stanje in izkaza denarnih tokov smo uporabili
tečaje, objavljene na spletni strani Banke Slovenije na dan 31. 12. posameznega leta. Pri
preračunu izkaza poslovnega izida iz poljskega zlota v evre smo uporabili povprečje
menjalnega tečaja na dan 1. 1. in 31. 12. posameznega leta.
5.2.1 Vodoravna analiza računovodskih izkazov
Kako se posamezne postavke v računovodskih izkazih spreminjajo skozi različna obdobja,
ugotavljamo z vodoravno analizo računovodskih izkazov. Analizo izvedemo tako, da postavke
prejšnjega obdobja postanejo osnova, s katero primerjamo postavke zadnjega leta. Analiza
pokaže izboljšanje ali poslabšanje poslovanja podjetja v primerjavi s preteklim letom (Igličar
in Hočevar 2011).
Vrednost opredmetenih in neopredmetenih sredstev izbranega podjetja je nizka. V
opredmetenih sredstvih ima izbrano podjetje po predloženih podatkih službeni avto in manjšo
vrednost opreme (računalniki, tiskalniki). V letu 2018 so investirali v neopredmetena sredstva,
in sicer v posodabljanje rezervacijskega sistema in internetnih strani. Med zalogami podjetje
izkazuje dana predplačila podjetjem v skupini za prihodnje opravljene storitve. Ti avansi so
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namenjeni za začetek oziroma zagon sezone potovanj hotelom in avtobusnim prevoznikom
(Izbrano podjetje 2020d). Največje zmanjšanje je opaziti v letu 2017, in sicer za 96,7 % v
primerjavi z letom 2016, kar je razvidno iz Priloge 1.
Na drugi strani pa so se kratkoročne poslovne terjatve povečale za 78,0 % v letu 2017 glede na
predhodno leto. V letu 2017 so se poslovne terjatve največ povečale na postavki poslovnih
terjatev zunanjih kupcev in do drugih. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih zajemajo
terjatve do države in zaposlenih. V letih 2018 in 2019 so se zmanjševale, povprečno za –7,2 %
(Izbrano podjetje 2020d). Prikaz gibanja postavke je predstavljena na Sliki 5.

Slika 5: Gibanje postavke kratkoročnih poslovnih terjatev v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Iz Priloge 1 je razvidno, da so se denarna sredstva v obdobju 2016–2019 zviševala povprečno
za 7,2 %. V primerjavi z letom 2016 so se denarna sredstva povečala za 21,9 % v letu 2019
oziroma za 207.804 EUR. Osnovni kapital je čez vsa leta enak, spreminja se izključno zaradi
različnega menjalnega tečaja na dan 31. 12., v poljskih zlotih ni spremembe skozi proučevano
obdobje. Kapitalske rezerve se skozi leta povečujejo, saj je izbrano podjetje v vseh letih
zabeležilo dobiček, zmanjšane so samo za izplačane dividende. Čisti poslovni izid poslovnega
leta je bil najvišji v letu 2016 in se je čez naslednja leta rahlo zmanjševal, v povprečju za
– 0,9 %. Kratkoročne poslovne obveznosti se skozi proučevano obdobje zmanjšujejo. Največji
padec je zabeležen v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom – zmanjšanje za 62,1 % zaradi
poplačanih skoraj vseh obveznosti do družb v skupini. V letu 2019 so se povečale tudi
kratkoročne poslovne obveznosti iz naslova predujmov za 31,8 % glede na leto 2016 (Izbrano
podjetje 2020d).
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Slika 6: Gibanje postavke kratkoročnih poslovnih obveznosti v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Bilančna vsota se rahlo zmanjša v letu 2017 glede na leto 2016, v povprečju pa se dviga za
7,2 %. V letu 2019 je višja za 345.927 EUR oziroma 21,7 % glede na leto 2016 (Izbrano
podjetje 2020d). Gibanje skozi vsa leta je prikazano v Prilogi 1.
Iz priloge 2 je razvidno vodoravno gibanje postavk v izkazu poslovnega izida. Čisti prihodki
od prodaje se zmanjšujejo skozi proučevano obdobje, v povprečju za 7,7 %. Zmanjšujejo pa se
tudi proizvajalni stroški storitev oziroma v našem primeru turistični stroški. Med stroške
splošnih dejavnosti podjetje upošteva razne operativne stroške, kot so stroški dela, zavarovanja,
elektrike, telefona, pisarniškega materiala, reprezentance, bančni in drugi stroški. V obdobju
2016–2019 se stroški splošnih dejavnosti v povprečju zmanjšujejo za –4,9 %. V letu 2019 so
bili za –83.556 EUR nižji glede na leto 2016. Drugi poslovni prihodki in odhodki so glede na
vrednost v evrih nizki. Med finančne prihodke podjetje šteje prihodke iz naslova tečajnih razlik
in obresti. Obratno velja za finančne odhodke. Finančni prihodki so se v preučevanem obdobju
v povprečju zmanjševali za –26,5 %, med tem ko so se finančni odhodki v povprečju povečevali
za 23,9 %. Davek iz dobička se ni bistveno vrednostno spreminjal (Izbrano podjetje 2020d).

42

Slika 7: Povprečne stopnje rasti postavk v izkazu poslovnega izida v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je bil najvišji v letu 2016 – predvsem iz naslova
enkratnega dogodka, ki se je zgodil tistega leta. Izbrano podjetje je bil glavni organizator obiska
papeža leta 2016 na Poljskem Gibanje postavke je potekalo na način (Izbrano podjetje 2020b):
−

v letu 2017 se je čisti dobiček v primerjavi s preteklim letom znižal za –26,8 %;

−

v letu 2018 se je glede na leto 2017 ponovno zvišal za 28,4 %;

−

v letu 2019 je bil čisti dobiček glede na leto 2016 nižji za 38.187 EUR, kar je le za –5,9 %
nižje. Leta 2019 niso zabeležili nobenega enkratnega dogodka, kar pomeni uspešnost pri
turističnem poslovanju in višanju tržnega deleža med agencijami na Poljskem.

5.2.2 Navpična analiza računovodskih izkazov
Za osnovo pri analizi bilance smo izbrali bilančno vsoto. Kot kaže tabela v Prilogi 3, aktivo
bilance stanja skoraj v celoti tvorijo kratkoročna sredstva v proučevanem obdobju 2016–2019
(95 % oziroma 99 %). Skozi celotno proučevano obdobje največji delež predstavljajo denarna
sredstva – ta so, na primer v letu 2018 predstavljala 71,6 % kratkoročnih sredstev. Druga
najvišja postavka kratkoročnih sredstev so v obdobju 2017–2019 kratkoročne poslovne terjatve.
Iz Slike 8 je razvidno, da znotraj te postavke predstavljata najvišji delež kratkoročne poslovne
terjatve do zunanjih kupcev (18,9 % v letu 2017 in 15,2 % v letu 2019) oziroma terjatve do
družb v skupini (10,1 % v letu 2018) (Izbrano podjetje 2020d).

43

Slika 8: Struktura kratkoročnih poslovnih terjatev v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

V letu 2019 poleg visokega deleža denarnih sredstev predstavljajo velik delež tudi kratkoročna
posojila družbam v skupini v višini 15,7 %. Posojilo je bilo dano matični družbi, saj se je
matična družba v zadnjih šestih letih za obdobje nizke sezone (december–april) zadolževala pri
poslovnih bankah, kar je razvidno iz letnih poročil matičnega podjetja (Ajpes b. l.). Prikaz
strukture kratkoročnih sredstev je predstavljeno na Sliki 9 (Izbrano podjetje 2020d).

Slika 9: Struktura kratkoročnih sredstev v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Uprava matične družbe je v letu 2019 sprejela odločitev, da bo začela s politiko na nivoju
skupine na področju zadolževanja. V razumnih obsegih se je zadolžila pri povezanih družbah
za namen zagotavljanja likvidnosti v obdobju nizke sezone za potrebe vnaprejšnjih avansov
svojim dobaviteljem. S politiko avansiranja matična družba od februarja do aprila zagotovi
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boljše nabavne pogoje in tudi s tem ustvarja razliko v ceni. Izbrano podjetje, torej odvisna
družba, je imela visok akumuliran dobiček in denarni tok, zaradi česar je bilo smiselno najeti
posojilo s strani matičnega podjetja v letu 2019. Politika matične družbe pri tem zadolževanju
je bila tudi, da obresti plača družbi v skupini, kar pomeni tudi zaslužek zanjo z naslova finančnih
obresti. Obrestna mera za kredit je sicer višja od tiste, ki bi jo družba dobila pri bankah (Izbrano
podjetje 2020a).
Na pasivni strani bilance stanja največji delež predstavlja postavka kapital, v 2019 kar 86,9 %.
Najvišji delež kapitala pa predstavljajo kapitalske rezerve, ki se v proučevanem obdobju
dvigujejo. Delež kratkoročnih poslovnih obveznosti se v obdobju 2017–2019 giblje 10,7 %–
13,1 %, pri čemer so te večinoma sestavljene iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in
poslovne obveznosti na podlagi predujmov. Na Sliki 10 je prikazana struktura pasivne strani
bilance stanja v letu 2019. Struktura se v predhodnih letih ni bistveno spreminjala (Izbrano
podjetje 2020d).

Slika 10: Pasivna struktura bilance stanja v letu 2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Kot je razvidno iz Priloge 4, smo za osnovo pri analizi izkaza poslovnega izida izbrali čiste
prihodke od prodaje. Najvišji delež predstavljajo proizvajalni stroški prodanih storitev in se v
proučevanem obdobju gibljejo 86,3 %–88,5 %. To je pričakovan rezultat, glede na to, da je
glavna dejavnost izbranega podjetja organiziranje potovanj, kar pomeni, da družba ne opravlja
dodatnih dobičkonosnih storitev. Naslednja visoka postavka glede na delež so stroški splošnih
dejavnosti. Ti so v letu 2017 znašali 7,2 %, v letih 2018 in 2019 pa so se zmanjševali. Ob koncu
leta 2017 je matična družba opustila politiko zaračunavanja skupinskega managementa in
spremenila politiko dividend tako, da je vsaka hčerinska družba izplačala dividendo v višini
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50 % čistega dobička po davku. Čisti poslovni izid je v letu 2019 predstavljal 4,9 % čistih
prihodkov od prodaje (Izbrano podjetje 2020d).
5.2.3 Analiza izkaza denarnih tokov
Denarni tok je bil v obdobju 2016–2018 pozitiven, denarna sredstva pa so se povečevala.
Končna stanja denarnih sredstev so se po letih gibali na način (Izbrano podjetje 2020d):
−
−

v letu 2017 so bila glede na leto 2016 povišana za 8,7 %;
v letu 2018 so bila glede na leto 2017 povišana za 16,5 %;

−

v letu 2019 se je vrednost končnih denarnih sredstev v primerjavi z letom 2018 znižala za
–3,7 %. To gre prepisati predvsem zvišanju poslovnih terjatev in negativnemu denarnemu
toku pri financiranju.

Denarni tokovi pri financiranju so čez vsa proučevana leta negativni zaradi izplačila dividend
lastniku. Denarni tokovi pri poslovanju so vsa leta pozitivni iz naslova visokega čistega
poslovnega izida. Denarnih tokov pri investiranju podjetje ni, razen v letu 2018, ko je beležilo
izdatke iz naslova investiranja v neopredmetena sredstva (Izbrano podjetje 2020d). Celotni
pregled izračuna izkaza denarnih tokov je prikazan v Prilogi 5.

5.3

Analiza kazalnikov

Pomemben element finančne analize so računovodski kazalniki, pri čemer se v analizi
osredotočamo na tiste kazalnike, ki so pa našem mnenju uporabni za analizo izbranega podjetja
in najbolj odražajo posebnost delovanja izbranega podjetja.
5.3.1 Izbrani kazalniki financiranja
Delež lastniškega kapitala izbranega podjetja je bil najnižji v letu 2016, ko je ta znašal 67,6 %,
kar je tudi razvidno iz Preglednice 5. V letu 2017 se je delež povišal na 86,9 % iz naslova
povišanja kapitalskih rezerv zaradi visokega dobička v letu 2016 in zmanjšanja obveznosti do
virov. Vrednost kazalnika je ostala na primerljivi ravni do leta 2019, ko je znašala 86,9 %, kar
pomeni, da je znašal delež financiranja s tujimi oziroma dolžniškimi viri 13,1 % (Izbrano
podjetje 2020d).
Delež dolgoročnega financiranja je enak deležu lastniškega kapitala, saj podjetje nima nobenih
dolgoročnih obveznosti in rezervacij.
Delež kratkoročnega financiranja je bil najvišji v letu 2016, ko je znašal 32,4 %. V letu 2017 se
je v primerjavi s predhodnim letom zaradi zmanjšanja kratkoročnih obveznosti znižal za 40,4 %
oziroma 320.756 EUR (Izbrano podjetje 2020d).
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Preglednica 5: Temeljni kazalniki financiranja v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki financiranja
Delež lastniškega kapitala
Delež dolgoročnega financiranja
Delež kratkoročnega financiranja
Delež dolžniškega financiranja

2016
67,6 %
67,6 %
32,4 %
32,4 %

2017
86,9 %
86,9 %
13,1 %
13,1 %

2018
89,3 %
89,3 %
10,7 %
10,7 %

2019
86,9 %
86,9 %
13,1 %
13,1 %

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.3.2 Izbrani kazalniki investiranja
Vsota deleža dolgoročnih sredstev v sredstvih in deleža kratkoročnih sredstev v sredstvih je 1,
kar je prikazano v Preglednici 6. Iz izračuna deleža dolgoročnih sredstev v sredstvih je razvidno,
da podjetje skoraj nima dolgoročnih sredstev, saj je najvišja vrednost tega kazalnika znašala
0,1 %, kar pomeni, da ima izbrano podjetje v lasti le kratkoročna sredstva. To ni presenetljivo
glede na to, da gre za storitveno podjetje. Najvišji delež kratkoročnih sredstev predstavljajo
denarna sredstva. Povprečno je imela družba ob koncu obdobja 2016–2019 na računih 1,084
mio EUR sredstev. V enakem obdobju je matični družbi izplačala dividende v višini 0,753 mio
EUR. Izbrano podjetje je ažurno v izterjavi, hkrati pa tudi uspešno v dogovorih za vnaprejšnje
plačilo. Investiranja družba ni izvajala, je pa podjetje v letu 2018 načrtovalo nakup nepremične
z namenom izognitve najemnine poslovnih prostorov, a tega glede na intervju z direktorjem ni
realiziralo (Izbrano podjetje 2020d).
Preglednica 6: Temeljni kazalniki investiranja v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki investiranja
Delež dolgoročnih sredstev v
sredstvih
Delež kratkoročnih sredstev v
sredstvih

2016

2017

2018

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.3.3 Izbrani kazalniki vodoravne finančne sestave
Izbrani kazalniki vodoravne finančne sestave so prikazani v Preglednici 7. Vrednost
pospešenega koeficienta izbranega podjetja je v vseh proučevanih letih visoka, v letu 2019 pa
znaša 7,1. To pove, da podjetje z najbolj likvidnimi kratkoročnimi sredstvi lahko v celoti
poravna svoje kratkoročne obveznosti. Visoka je tudi vrednost kratkoročnega koeficienta, ki je
v povprečju preučevanega obdobja znašala 7,0. Iz vrednosti kazalnika izhaja, da izbrano
podjetje lahko pokrije vse kratkoročne obveznosti s kratkoročnimi sredstvi (Izbrano podjetje
2020d).
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Koeficient razmerja med terjatvami do kupcev in obveznosti do dobaviteljev je bil nizek le v
letu 2016, ko je znašal 0,3. To pomeni, da podjetje v tem letu ni bilo sposobno poravnati svoje
obveznosti do dobaviteljev iz terjatev do kupcev. Se je pa v naslednjih letih koeficient dvigal
in v letu 2019 dosegel vrednost 3,1 (Izbrano podjetje 2020d).
Preglednica 7: Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki vodoravne finančne sestave
Pospešeni koeficient (koeficient pospešene
pokritosti kratkoročnih obveznosti)
Kratkoročni koeficient (kratkoročna pokritost
kratkoročnih obveznosti)
Koeficient razmerja med terjatvami do kupcev
in obveznosti do dobaviteljev

2019 Povprečje
7,1
6,3

2016
2,2

2017
7,2

2018
8,8

3,1

7,2

9,3

8,6

7,0

0,3

2,5

2,5

3,1

2,1

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.3.4 Izbrani kazalniki obračanja
Koeficient obračanja terjatev do kupcev izračunamo tako, da prejemke od kupcev delimo s
povprečnim stanjem terjatev do kupcev. Prejemke od kupcev bi bilo najlažje oceniti, če bi
podjetje poslovalo samo negotovinsko, kar za izbrano podjetje ne drži, saj poslujejo tudi
gotovinsko. Težava gotovinske prodaje je, da gredo prejemki neposredno na denarna sredstva
in ne na terjatve do kupcev, kar povzroča težavo in netočnost podatkov pri analizi celotnih
prejemkov. Z namenom izognitve napakam smo zato pri oceni tega kazalnika uporabili podatke
o prihodkih od prodaje.
Koeficient obračanja terjatev do kupcev je prikazan v Preglednici 8 in je v letu 2016 znašal
42,9, kar pomeni, da so se terjatve v obdobju tega leta obrnile več kot 42-krat. Po letu 2016 se
je vrednost koeficienta zniževala in v letu 2019 dosegla vrednost 22. To kaže na to, da so se
dnevi vezave terjatev do kupcev zviševali – v letu 2016 je povprečna doba vezave terjatev do
kupcev znašala 9 dni, v letu 2019 pa 17 dni.
Tudi pri izračunu koeficienta obračanja do dobaviteljev smo namesto izdatkov podjetja
uporabili proizvajalne stroške prodanih storitev. Koeficient se skozi proučevano obdobje
zvišuje in je v povprečju znašal 39,9. Povprečna doba vezave obveznosti do dobaviteljev se je
zniževala in je v letu 2016 znašala 13 dni, v letu 2019 pa 7 dni, kar pomeni, da je izbrano
podjetje v letu 2019 v primerjavi z letom 2016 poravnalo svoje obveznosti 6 dni hitreje.
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Preglednica 8: Temeljni kazalniki obračanja v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki obračanja
Koeficient obračanja terjatev do
kupcev
Povprečna doba vezave terjatev
do kupcev
Koeficient obračanja obveznosti
do dobaviteljev
Povprečna doba vezave
obveznosti do dobaviteljev

2019
Povprečje
22,0
31,7

2016
42,9

2017
36,8

2018
25,1

9

10

15

17

12,4

27,4

24,9

54,8

52,3

39,9

13

15

7

7

10,4

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.3.5 Izbrani kazalniki gospodarnosti
Koeficient celotne gospodarnosti je skozi celotno obdobju 2016–2019 nad 1 in v povprečju
znaša 1,1, kar je prikazano v Preglednici 9. To kaže, da je podjetje vse svoje odhodke pokrivalo
s prihodki in ob koncu leta izkazovalo dobiček. Čim višjo in pozitivno vrednost si podjetje želi
tudi pri izračunu dobičkonosnosti poslovnih prihodkov in čisti dobičkonosnosti prihodkov.
Analiza dobičkonosnosti poslovnih prihodkov kaže, da je podjetje poslovalo z dobičkom iz
rednega poslovanja, saj je kazalnik čez vsa leta pozitiven in se iz leta v leto zvišuje. V primerjavi
z letom 2016 se je vrednost kazalnika do leta 2019 zvišala za 27,5 %. Tudi čista dobičkonosnost
prihodkov je skozi celotno proučevano obdobje pozitivna in v povprečju znaša 0,1. To pomeni,
da izbrano podjetje na 1 EUR prihodka v povprečju ustvari 0,1 EUR čistega dobička.
Preglednica 9: Temeljni kazalniki gospodarnosti v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki gospodarnosti
Koeficient celotne gospodarnosti
Dobičkonosnost poslovnih
prihodkov
Čista dobičkonosnost prihodkov

2016

2017

2018

2019

1,1
0,1

1,1
0,1

1,1
0,1

1,1
0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.3.6 Izbrani kazalniki donosnosti
Izbrana kazalnika donosnosti sta prikazana v Preglednici 10. ROE se je med letoma 2016 in
2019 zniževala (kot odraz zviševanja povprečnega kapitala) – v letu 2019 je podjetje na 1 EUR
kapitala ustvarilo 0,3 EUR čistega dobička, kar je 0,2 EUR manj kot v letu 2016. Pri ROA trend
zniževanja ni izrazit – v povprečju znaša ROA 0,2, kar pomeni, da je podjetje v obdobju 2016
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–2019 na 1 EUR sredstev v povprečju ustvarilo 0,2 EUR čistega dobička. Oba kazalnika sta
čez vsa leta pozitivna, kar pomeni, da je poslovanje podjetja rentabilno.
Preglednica 10: Temeljni kazalniki donosnosti v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki donosnosti
Čista donosnost kapitala – ROE
Čista donosnost sredstev – ROA

2016

2017
0,5
0,2

2018
0,4
0,2

2019
0,4
0,2

0,3
0,2

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.3.7 Izbrani kazalniki denarnega izida
Koeficient denarnega izida poslovnih prihodkov se v obdobju 2016–2019 giblje 0,02–0,05 in
je prikazan v Preglednici 11. To za podjetje pomeni, da ni poplačalo vseh svojih poslovnih
prihodkov. Koeficient pokritosti dolgov z denarnim izidom iz poslovanja je bil najnižji v letu
2016, ko je znašal 0,7. Ko je vrednost kazalnika nad 1, pomeni, da je podjetje sposobno
poplačevati svoje dolgove z denarnimi sredstvi. Koeficient se je v letih 2017, 2018 in 2019
zviševal. V letu 2018 je znašal celo 2,0.
Preglednica 11: Temeljni kazalniki denarnega izida v obdobju 2016–2019
Temeljni kazalniki denarnega izida
Koeficient denarnega izida
poslovnih prihodkov
Koeficient pokritosti dolgov z
denarnim izidom iz poslovanja

2016
0,04

2017
0,02

2018
0,05

2019
0,03

0,7

1,0

2,0

0,9

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

5.4

Primerjava glavnih računovodskih kategorij med družbami v skupini

Izbrano podjetje je eno od dvanajstih odvisnih družb, ustanovljenih v Evropi in Združenih
državah Amerike. Podjetja v skupini so turistične agencije, ki nastopajo na tržišču države, kjer
delujejo. Prodajajo produkte za potovanja iz države (receptivna dejavnost) in sodelujejo s kupci
iz tujine (B2B) za tako imenovan emitivni turizem. Primerjali ga bomo z osmimi podjetji v
skupini, saj smo štiri podjetja izločili iz naslednjih razlogov (Izbrano podjetje 2020č):
−

Podjetja v Bosni in Srbiji imajo izredno nizko realizacijo prihodkov, marže in s tem
posledično tudi EBITDA. Njihovo delovanje matična družba zagovarja s tem, da tako
pokriva tržišče in si zagotavlja nastop za sodelovanja z drugimi družbami.

−

Družba v Italiji je bila izločena zaradi številnih posebnih dogodkov v analiziranem obdobju
(stečaji kupcev in posledični odpisi terjatev, fluktuacija zaposlenih in stroški odpravnin,
reorganizacija so vodili k temu, da je bil poslovni izid poslabšan zaradi enkratnih izjemnih
dogodkov).
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Prva kategorija primerjave je EBITDA ali dobiček pred amortizacijo, ki je prikazan na Sliki 11.
EBITDA izbranega podjetja bistveno ne niha in se po uspešnosti letu 2016 umešča na drugo
mesto v skupini. Visoko pozicijo med odvisni družbami ohranja tudi med letoma 2017 in 2019,
kar pomeni, da spada med uspešnejše družbe v skupini. Podjetje 7 je v obdobju 2015–2016
razvilo produkt, ki je bil uspešno sprejet med kupci. V letu 2017 so sklenili pogodbo o agentski
prodaji z internetnim ponudnikom, ki je zagotovil rast prihodkov v naslednjih letih. Podjetje je
hkrati izredno uspešno izpogajalo nabavne pogoje kar je pri visoki rasti prodaje rezultiralo v
izredno visokem EBITDA, saj so hkrati zadržali stroške poslovanja na nizki ravni (Izbrano
podjetje 2020b).

Slika 11: EBITDA podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Boljši pokazatelj uspešnosti je EBITDA/zaposlenega, kar pove tudi, ali je podjetje visoko
produktivno ali ne. Izbrano podjetje še vedno ohranja visoko mesto po produktivnosti, ampak
nižje kot pri primerjavi same vrednosti EBITDA. V letih 2018 in 2019 je 4. oziroma 3. najbolj
produktivno podjetje glede na EBITDA/zaposlenega, kar je razvidno iz Slike 12. Eno od
podjetij v skupini je prehitelo naše izbrano podjetje iz razloga znižanja zaposlenih zaradi
spreminjanja dejavnosti. Drugi dve podjetji, ki sta prehiteli naše izbrano podjetje, pa sta se
namesto dodatnega zaposlovanja odločali za naročanje zunanjih storitev in nista povečevali
števila zaposlenih. S tem sta dosegli učinek na kazalnik EBITDA/zaposlenega.
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Slika 12: EBITDA/zaposlenega podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Poleg EBITDA/zaposlenega je dober pokazatelj produktivnosti v podjetju tudi ustvarjena neto
marža/zaposlenega, ki je grafično prikazana na Sliki 13. Neto marža je razlika med čistimi
prihodki od prodaje in stroški turističnih storitev. Izbrano podjetje tudi po tej kategoriji spada
med visoko produktivne, saj je bilo v obdobju 2017–2019 na 4. mestu od vseh 12 odvisnih
podjetij.

Slika 13: Neto marža/zaposlenega podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Pri analizi stroškov dela/zaposlenega moramo biti pozorni, da je podjetje na čim višjem mestu
v primerjavi z ostalimi podjetji. To pomeni, da je smotrno pri porabi stroškov dela glede na
število zaposlenih. Od izbranih podjetij v vzorcu je razvidno, da izbrano podjetje zaseda
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predzadnje mesto, kar pomeni, da je učinkovito tudi pri optimizaciji stroškov dela, kar je
razvidno iz Slike 14.

Slika 14: Stroški dela/zaposlenega podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Še dodaten pokazatelj smotrne porabe in učinkovitosti podjetja je kazalnik stroškov dela na
neto maržo. Iz Slike 14 je razvidno, kolikšen odstotek predstavljajo stroški dela v neto marži.
Za podjetje je učinkovitejše, da je odstotek čim manjši in tako podjetju ostane večji dobiček.
Po pregledu kazalnika je tudi tu naše izbrano podjetje učinkovito – v letu 2019 je kazalnik
znašal 29,5 % in se v proučevanem obdobju giblje enakomerno. Primerjavo znotraj skupine
prikazuje Slika 15.

Slika 15: Stroški dela/neto maržo podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.
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ROE je pri izbranem podjetju nizka, kar je prikazano na Sliki 16. Kar pa ni slabo, saj pomeni,
da se podjetju kapital zvišuje predvsem zaradi visokega letnega dobička.

Slika 16: ROE podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

ROA izbranega podjetja je tudi med višjimi, saj se uvrščajo v zgornjo polovico znotraj skupine,
ni pa najboljša, kar pomeni, da izbrano podjetje manj učinkovito uporablja sredstva, ki jih ima
na voljo. Donosnost sredstev znotraj skupine podjetij je prikazana na Sliki 17.

Slika 17: ROA podjetij v skupini v obdobju 2016–2019
Vir: Izbrano podjetje 2020d.

54

5.5

Napoved prodaje na podlagi polstrukturiranega intervjuja

Napoved prodaje v časih, ko na razmere v turistični dejavnosti drastično vpliva potek pandemije
nove koronavirusne bolezni COVID-19, je najprimerneje oceniti z izvedbo polstrukturiranega
intervjuja. Tako bomo lahko tudi odgovor na raziskovalno vprašanje »Kakšen trend prodaje
lahko pričakujemo v izbranem podjetju v obdobju 2020–2024?«. Polstrukturirani intervju smo
izvedli z direktorjem izbranega podjetja, ki najbolje pozna razmere na Poljskem, kupce in
dobavitelje ter strategijo boja proti čim manjši izgubi podjetja oziroma preživetju podjetja. V
času pandemičnega šoka je ocena na podlagi kvantitativne metode lahko napačna, saj napoved
temelji na podlagi preteklih podatkov. Prihodnosti v teh časih ni smiselno napovedovati na
podlagi preteklosti, saj je treba upoštevati številne dejavnike, ki dodatno vplivajo na prodajo.
Eden od dejavnikov je število okužb s koronavirusom po državah, omejitve gibanja med
posameznimi državami, obnašanje kupcev in dobaviteljev v novi situaciji. Nekateri dobavitelji
morda ne bodo preživeli dolgega zaprtja, kar bo vodilo v popolno zaprtje hotelov, transportnih
podjetij in drugih.
Pripravili smo določen nabor vprašanj pred intervjujem z direktorjem, ki so nam kasneje
pomagala pri končni analizi napovedi prodaje. Vprašanja so:
−

Kakšna je vaša napoved prihodkov do konca leta 2020 in pričakovan rezultat leta 2020?

−
−

Na podlagi katerih postavk ste načrtovali pričakovane prihodke in rezultat v letu 2020?
Kakšen BDP se pričakuje ob koncu leta 2020 in upad turistov?

−

Vaš glavni posel je segment »incoming«, torej tuji turisti, ki prihajajo na Poljsko. Bo ostalo
tudi v prihodnje tako, ali se bo podjetje v teh razmerah osredotočalo na posel »outgoing«,
torej potovanjem Poljakov zunaj matične domovine?

−

Kakšni so ukrepi poljske vlade za turizem? Kako je z zaposlenimi?

−

Vaši »top« kupci so Angleži, Američani, Izraelci in Azijci. Vse turiste na Poljsko pripeljejo
tri velika podjetja v turizmu. Kaj pravijo oni na prihodnost in kakšne so njihove ocene za
turizem v prihodnje?

Najprej smo direktorju podjetja razložili celotno tematiko magistrske naloge in s tem vzbudili
njegovo zanimanje. Intervju smo izvedli ob koncu avgusta prek videoklica, da smo lahko
opazovali tudi neverbalno komunikacijo, saj je bil direktor na lokaciji podjetja na Poljskem. Za
čas intervjuja smo se prilagodili želji direktorja in ga izvedli popoldne po zaključku delovnega
dne. Pred začetkom samega intervjuja smo z direktorjem poklepetali o aktualnih razmerah na
Poljskem, počutju ljudi v podjetju in njegovem videnju trenutne situacije. S tem smo pokazali
sočustvovanje in vzpostavili tekočo in preveč uradno komunikacijo. Na takšen način smo želeli,
da bi se intervjuvanec počutil sproščenega in pripravljenega na podrobno odgovarjanje.
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5.5.1 Rezultati intervjuja z direktorjem izbranega podjetja
Celoten intervju je predstavljen v Prilogi 6. Spodaj povzemamo ključne ugotovitve, ki so nam
bile v pomoč za pripravo nadaljnje analize izbranega podjetja (D. Nikolić, intervju, 15.
september 2020):
−

v obdobju 1–8 2020 je bilo realiziranih 977.510 EUR prihodkov od prodaje;

−

v letu 2020 pričakujejo v totalu 1.096.000 EUR realiziranih prihodkov od prodaje glede na
dogovore z njihovima dvema največjima kupcema (iz Anglije in Izraela);

−

končni načrtovan rezultat leta 2020 je izguba v višini –43.000 EUR;

−

pričakovana neto marža za leto 2020 je 13,3 %;

−

stroški dela naj se ne bi spreminjali glede na začetek leta 2020, višji morda le z naslova
plačila odpravnin ob morebitnem odpuščanju;

−

fiksni stroški bodo ostali na minimumu oziroma znižani na postavkah stroškov službenih
potovanj, intelektualnih storitev, stroškov najemnin in reprezentance,

−

pričakovana pomoč EU bo znašala 112.000 EUR;

−

direktor podjetja glede na makroekonomske napovedi pričakuje 3–4-% padec BDP in visok
odstotek upada tujih turistov, po njegovih besedah tudi do 95-%;

−

glavni segment poslovanja ostaja receptivni trg;

−

na Poljskem izdanih turističnih vavčerjev ter pomoči pri plačilu plač in prispevkov ni bilo,

−

v letu 2021 ni še pričakovati vrnitve turistov iz Amerike in Azije;

−

po pogovorih z največjima kupcema podjetja direktor pričakuje 40 % realiziranih
prihodkov v letu 2021 glede na leto 2019;

−

v letu 2022 pričakujejo 60 % realiziranih prihodkov od prodaje iz leta 2019;

−

v letu 2023 pričakujejo 80 % realiziranih prihodkov od prodaje iz leta 2019;

−

v letu 2024 pričakujejo vrnitev na raven višine prihodkov od prodaje iz leta 2019.

5.5.2 Napoved prodaje za izbrano podjetje v obdobju 2020–2024
Napoved prodaje za obdobje 2020–2024 smo pripravili na podlagi intervjuja. Direktor je v letu
2020 napovedal 1.096.000 EUR prihodkov, kar smo tudi uporabili. V letu 2021 pričakujejo
40 % prihodkov od prodaje iz leta 2019. Višina prihodkov od prodaje v letu 2019 in tudi v
preteklih letih je prikazana v Preglednici 12. To pomeni, da v letu 2021 znaša napoved
3.006.233 EUR prihodkov od prodaje. Naslednje leto pričakujejo 60 % iz leta 2019, kar
pomeni, da bo leta 2022 prihodkov od prodaje 4.405.350 EUR. V letu 2023 znaša naša napoved
6.012.467 EUR, to je 80 % glede na leto 2019. V letu 2024 pričakujejo vrnitev stanja na leto
2019 in zato znaša napoved v tem letu enaka kot je bila v letu 2019, to je 7.515.583 EUR.
Celotna napoved prihodkov od prodaje je predstavljena v Preglednici 13.
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Preglednica 12: Realizirani prihodki od prodaje izbranega podjetja v EUR za obdobje
2016–2019
Leto – realizacija
Prihodki od prodaje

2016
9.679.573

2017
7.842.829

2018
7.673.278

2019
7.515.583

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Preglednica 13: Napoved prihodkov od prodaje izbranega podjetja v EUR za obdobje
2020–2024
Leto – napoved
Prihodki od
prodaje

2020
1.096.000

2021

2022

3.006.233

4.509.350

2023
6.012.467

2024
7.515.583

Vir: D. Nikolić, intervju, 15. september 2020.

5.6

Vrednotenje podjetja z metodo diskontiranih denarnih tokov

Postopek vrednotenja podjetja smo se lotili po sklopih. Najprej smo pripravili izračun NOPLAT
za obdobje 2020–2024. Nato je sledila napoved prostega denarnega toka.
5.6.1 Napoved NOPLAT in prostega denarnega toka za obdobje 2020–2024
Prihodke od prodaje smo napovedali že v predhodnem poglavju. Ostale poslovne prihodke smo
napovedali na način:
−

v obdobju 2016–2019 so znašali v povprečju 54 EUR letno, v letu 2019 so bili le 4 EUR;

−

napovedali smo jih le še v letu 2020 v višini 112.000 EUR, kar je znesek napovedane
pomoči EU izbranemu podjetju zaradi pandemije.

Proizvajalne stroške prodanih storitev smo izračunali na način:
−

izračunani kot razmerje glede na leto 2019;

−

prvi korak je bil izračun odstotka proizvajalnih stroškov prodanih proizvodov v primerjavi
s prihodki od prodaje za leto 2019;

−

za napoved v obdobju 2020–2024 smo uporabili odstotek izračuna za leto 2019 in ga
pomnožili z napovedanimi prihodki od prodaje.

Nato je sledila določitev stroškov splošnih dejavnosti, ki so bili v večini določeni na podlagi
pogovora z direktorjem:
−

v primerjavi s preteklimi leti bodo v letu 2020 stroški zmanjšani za stroške službenih
potovanj, intelektualne stroške, reprezentanco, najemnino in drugo;

−

v letu 2019 so znašali 482.524 EUR, za leto 2020 smo jih napovedali v višini 311.007 EUR,
kar glede na leto 2019 pomeni znižanje za –35,5 %;
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−

za obdobje 2021–2023 smo na podlagi preteklih podatkov za obdobje 2016–2019 uporabili
povprečno stopnjo rasti, ki je znašala –4,9 %;

−

v letu 2021 smo za izračun uporabili povprečno stopnjo glede na pretekle podatke in jo
pomnožili s stroški splošnih dejavnosti leta 2020, enak izračun smo ponovili v letu 2022 in
2023;

−

v letu 2024 smo za stroške splošnih dejavnosti priglasili enak znesek, kot je bil realiziran
v letu 2019, ko po besedah direktorja računajo na vrnitev podjetja na raven omenjenega
leta.

Izračun ostalih poslovnih prihodkov smo izvedli po predpostavkah:
−

za leto 2020 smo na podlagi zneska povprečja preteklih podatkov in tako dobili 6.596 EUR;

−

izračunali smo tudi stopnjo rasti postavke v letu 2019 glede na leto 2016 in dobili 60,8 %;

−

za leto 2021 smo stopnjo rasti pomnožili z zneskom ostalih poslovnih prihodkov preteklega
leta (2020), enak izračun smo uporabili tudi za leto 2022;

−

v letih 2023 in 2024 smo pustili enak znesek kot leta 2022, ko so ostali poslovni prihodki
znašali 17.073 EUR. Za ta korak smo se odločili na podlagi preteklih podatkov, saj
vrednostna postavka ni pretirano visoka in se izbrano podjetje nanjo ne osredotoča.

Pri izračunu stroška amortizacije smo si pomagali na podlagi pretekle analize podatkov:
−

izbrali smo povprečno stopnjo rasti, ki znaša –48,8 %;

−

izračun za leto 2020 smo dobili z množenjem povprečne stopnje s preteklim podatkom iz
leta 2019;

−

izračun za leto 2021 smo dobili na enak način, torej z množenjem povprečne stopnje, toda
s preteklim podatkom iz leta 2020, enake izračune smo nato izvedli tudi za obdobje 2022–
2024.

Za tako nizke zneske amortizacije smo se odločili, saj družba nima vrednostno visokih sredstev
in glede na trenutne razmere ne razmišljajo o investicijah. Predvidevajo znesek amortizacije na
raven iz leta 2019, v letu 2024, kar pomeni, da bodo investirali v kasnejših letih, morda v svoj
lastni poslovni prostor.
Davčna stopnja na Poljskem znaša 19 % (D. Nikolić, intervju, 15. september 2020).
Predvidevali smo, da se v obdobju napovedi ne bo spremenila. NOPLAT je v letu 2020
negativen in znaša –55.677 EUR, kar je nekoliko slabša napoved od napovedi direktorja. V
naslednjem letu je napovedan NOPLAT v višini 85.328 EUR. V letu 2022 znaša NOPLAT
114.820 EUR, v letu 2023 299.923 EUR, v letu 2024 pa 429.097 EUR. Celoten izračun je
prikazan v Preglednici 14.
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Preglednica 14: Izračun NOPLAT v obdobju 2020–2024 (v 000 EUR)

Prihodki od prodaje
Ostali poslovni prihodki
Proizvajalni stroški
prodanih proizvodov
oziroma storitev = COGS
Stroški splošnih dejavnosti
Ostali poslovni odhodki
Amortizacija
EBIT
EBITDA
Davčna stopnja v %
Davek
NOPLAT

2020
1.096,0
112,0

2021
3.006,2
–

2022
4.509,3
–

2023
6.012,5
–

2024
7.515,6
–

945,9
311,0
6,6
0,2
–55,7
–55,5
19 %
–
–55,7

2.594,5
295,7
10,6
0,1
105,4
105,5
19 %
20,0
85,3

3.891,7
458,7
17,1
0,0
141,8
141,8
19 %
26,9
114,8

5.189,0
436,1
17,1
0,0
370,3
370,3
19 %
70,4
299,9

6.486,2
482,5
17,1
0,0
529,8
529,8
19 %
100,7
429,1

Po izračunu NOPLAT smo napravili izračun PDT. PDT dobimo s seštevanjem NOPLAT z
amortizacijo in izdatki za investicije ter od tega odštejemo spremembo obratnega kapitala.
Amortizacija za obdobje 2020–2024 je podana v Preglednici 14. Izdatkov za investicije v
naslednjih petih letih izbrano podjetje ne predvideva.
Treba je napovedati tudi spremembo obratnega kapitala. Obratni kapital izračunamo z razliko
tekočega leta seštevka zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev s seštevkom
predhodnega leta zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.
Da lahko napovemo zaloge, terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev za obdobje 2020–
2024, moramo naprej analizirati pretekle vrednosti. Iz bilance stanja smo izpisali ključne
podatke za obdobje 2016–2019 in naredili njihov seštevek. Tako smo dobili obratni kapital.
Izračun dni nam bo v pomoč za napoved postavk:
−

(zaloge ÷ proizvajalni stroški prodanih proizvodov oziroma storitev) × 365;

−

(terjatve do kupcev ÷ prihodki od prodaje) × 365;

−

(obveznosti do dobaviteljev ÷ proizvajalni stroški prodanih proizvodov oziroma storitev)
× 365.

Na koncu smo pripravili tudi izračun povprečja dni posamezne postavke. Celoten izračun
preteklih podatkov je prikazan v Preglednici 15.
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Preglednica 15: Izračun obratnega kapitala v dnevih za obdobje 2016–2019

Zaloge
Terjatve do kupcev
Obveznosti do dobaviteljev
Obratni kapital
Obratni kapital v dnevih
Dni v letu
Terjatve do kupcev
Obveznosti do dobaviteljev
Sprememba obratnega kapitala

Real 2016 Real 2017 Real 2018 Real 2019
435.013
14.282
93.069
19.519
140.011
286.416
326.132
356.336
516.631
195.536
179.884
218.380
1.091.656
496.234
599.085
594.235
Povprečje
365
19
5
–22

365
1
13
–10

365
5
16
–10

365
1
17
–12

6
13
–14

Vir: Izbrano podjetje 2020d.

Pri napovedi obratnega kapitala smo se izračuna lotili po obratni formuli. Najprej smo določali
dneve na podlagi povprečja preteklega obdobja. Nekoliko smo zvišali le dneve obveznosti do
dobaviteljev, saj predvidevamo, da bodo, glede na razmere zaradi epidemije, višji. Po določitvi
dni smo pripravili izračune za prihodnje zaloge, terjatve do kupcev in obveznosti do
dobaviteljev po formulah:
−
−

(dnevi zalog ÷ 365) × proizvajalni stroški prodanih proizvodov oziroma storitev;
(dnevi terjatev do kupcev ÷ 365) × prihodki od prodaje;

−

(dnevi obveznosti do dobaviteljev ÷ 365) × proizvajalni stroški prodanih proizvodov
oziroma storitev.

V Preglednici 16 je prikazan celotni izračun obratnega kapitala za obdobje 2020–2024.
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Preglednica 16: Napoved obratnega kapitala v obdobju 2020–2024

Zaloge
Terjatve do kupcev
Obveznosti do dobaviteljev
Obratni kapital
Obratni kapital v dnevih
Dni v letu
Zaloge
Terjatve do kupcev
Obveznosti do dobaviteljev

2020
25.915
69.063
44.055
139.033

2021
56.865
181.198
113.731
351.794

2022
53.311
247.088
159.934
460.333

2023
71.082
329.450
213.246
613.778

2024
88.852
411.813
266.557
767.222

365
10
23
–17

365
8
22
–16

365
5
20
–15

365
5
20
–15

365
5
20
–15

Zadnji korak je sestava izračuna PDT, ki je prikazan v Preglednici 17. Spremembo obratnega
kapitala smo pripravili z izračunom razlike napovedanega obratnega kapitala v tekočem letu z
realiziranim obratnim kapitalom v predhodnem letu.
Preglednica 17: Napoved prostega denarnega toka v obdobju 2020–2024

NOPLAT
Amortizacija
Sprememba obratnega kapitala
Izdatki za investicije
Prosti denarni tok

2020
–55.677
186
455.202
0
399.711

2021
85.328
95
–212.761
0
–127.338

2022
114.820
49
–108.539
0
6.330

2023
299.923
25
–153.444
0
146.503

2024
429.097
13
–153.444
0
275.666

5.6.2 Izračun WACC
Za potrebe diskontiranja smo za obdobje napovedi določili tudi povprečne tehtane stroške
kapitala oziroma WACC. Za izbrano podjetje je treba določiti samo strošek dolga in strošek
navadnega kapitala za izračun povprečnega stroška kapitala z uporabo modela WACC, saj
prednostnih delnic izbrano podjetje nima. WACC tako izračunamo po formuli:
WACC = 𝑤𝑑 𝑟𝑑 (1 – T) + 𝑤𝑠 𝑟𝑠 ;

𝑤𝑑 + 𝑤𝑠 = 1

Začeli bomo z izračunom stroška dolga (𝑟𝑑 ). Kot strošek dolga smo uporabili izračun petletnega
povprečja obrestne mere na Poljskem, za posojila nad 1 mio EUR. Ta znaša 1,4 %, kar je
razvidno iz Preglednice 18.
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Preglednica 18: Obrestna mera na Poljskem v obdobju 2015–2019
Področje

Krediti
v EUR

nefinančne
družbe

2015 2016 2017 2018 2019 Povprečje

Zapadlost,
določitev
obrestne mere
do 1 milijona
EUR

1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4%

1,4%

Vir: Poljska nacionalna banka b. l.

Strošek navadnega lastniškega kapitala (𝑟𝑠 ) smo izračunali s pomočjo modela CAPM. Najprej
smo določili netvegano stopnjo donosa (𝑟𝑓 ). Za izračun smo izbrali desetletno zapadlo nemško
obveznico in pripravili izračun mesečnega povprečja v zadnjih petih letih, ki znaša 0,3 %.
Izračun je prikazan v Prilogi 7. Nato je sledil izračun tržne premije (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ), ki je razviden v
Prilogi 8. Podatek smo pridobili na spletni strani Damodaran, kjer je objavljena ERP oziroma
premije lastniškega tveganja mesečno in po letih. Izračunali smo povprečje za zadnjih pet let,
ki znaša 5,6 %. Pribitek za deželno tveganje za Poljsko smo prav tako pridobili na spletni strani
Damodaran in je prikazan v Prilogi 9. Izračunano letno povprečje zadnjih petih let znaša 1,2 %.
V naslednjem koraku smo izračunali beto z zadolženostjo. Za izračun je treba najprej določiti
beto brez zadolženosti, ki smo jo dobili na spletni strani Damodaran in uporabili povprečje
zadnjih pet let, ki znaša 0,5. Nato smo določili razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom
za obdobje 2016–2019. Seštevek obeh je vedno 100 %. Izračun je prikazan v Preglednici 19.
Preglednica 19: Izračun razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom v obdobju
2016–2019

Obveznosti do virov sredstev
Lastniški kapital
Dolžniški kapital

2016
100 %
67,6 %
32,4 %

2017
100 %
86,9 %
13,1 %

2018
100 %
89,3 %
10,7 %

2019
100 %
Povprečje
86,9 %
82,7 %
13,1 %
17,3 %

Za uporabo podatka smo izračunali tudi povprečje povprečja med dolžniškim in lastniškim
kapitalom, ki znaša 21,0 %. Davčna stopnja na Poljskem znaša 19,0 %. Po vseh izbranih in
izračunanih podatkih znaša beta z zadolženostjo 0,6.
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Preglednica 20: Izračun bete z zadolževanjem
Beta z zadolževanjem – 𝛽𝐿
Beta brez zadolženosti – 𝛽𝑈
Razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom – D/E
Davčna stopnja – T

0,6
0,5
0,2
0,19

Na podlagi zgoraj zbranih in izračunanih podatkov smo ocenili strošek navadnega lastniškega
kapitala, ki znaša 5,0 %.
Preglednica 21: Izračun zahtevane stopnje donosa lastniškega kapitala
Zahtevana stopnja donosa lastniškega kapitala – 𝑟𝑠
Netvegana mera donosa – 𝑟𝑓

5,0 %

Pribitek za kapitalsko tveganje – ERP (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 )

5,6 %
0,6
1,2 %

0,3 %

Beta z zadolženostjo – 𝛽𝐿
Pribitek za deželno tveganje – 𝑟𝑐

Na podlagi zgornjih podatkov smo v zadnjem koraku ocenili WACC. Kot prikazuje Preglednica
22, ta znaša 6,1 % (WACC = (1 × 1,4) × (1 – 19,0) + (1 × 5,0) = 5,7 %). Celoten postopek
izračuna, je prikazan v preglednicah 14–21.
Preglednica 22: Izračun WACC
Tehtano povprečje stroškov kapitala – WACC
Zahtevana stopnja donosa lastniškega kapitala – 𝑟𝑠
Zahtevana stopnja donosa dolžniškega kapitala – 𝑟𝑑
Davčna stopnja

6,1 %
5,0 %
1,4 %
0,19

5.6.3 Izračun vrednosti izbranega podjetja
Za namen vrednotenja podjetja je treba določiti tudi stopnjo rasti (𝑔). Uporabili smo realizirane
proste denarne tokove izbranega podjetja, izračunali letno stopnjo rasti ter na koncu naredili
izračun povprečja stopnje rasti. Pričakovana stopnja rasti znaša 0,3 % in je prikazana v
Preglednici 23.
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Preglednica 23: Izračun stopnje rasti – g

PDT
realiziran

2016

2017

2018

438.92
8

919.05
4

291.17
4

2019

2017/
2016
441.0 1,1
51
%

2018/
2017
–
0,7 %

2019/ Povprečje
2018
0,5 %
0,3 %

Na podlagi vseh izračunanih in zbranih podatkov ugotavljamo, da znaša vrednost izbranega
podjetja 631.325 EUR (Preglednica 24).
Preglednica 24: Končni izračun vrednosti izbranega podjetja
Leto
2020
2021
2022
2023
2024

5.7

PDT
Diskontna stopnja Preostala vrednost
399.711
1,1
–127.338
1,1
6.330
1,2
146.503
1,3
275.666
1,3
47.475
Ocenjena vrednost podjetja

Sedanja vrednost
378.054
–113.913
5.356
117.241
244.587
631.325

Ugotovitve in rezultati celotne analize

Ugotovitve na podlagi računovodskih izkazov:
−

Bilanca stanja izbranega podjetja je pretežno sestavljena iz kratkoročnih sredstev in
obveznosti ob visokem kapitalu.

−

Čisti prihodki od prodaje so se v proučevanem obdobju zmanjševali, sicer manj kot
proizvajalni stroški.

−

Stroški splošnih dejavnosti se skozi obdobje 2016–2019 zmanjšujejo.

−

Na podlagi navpične analize smo ugotovili, da se izbrano podjetje zaradi relativno nizkih
vrednosti drugih ter finančnih prihodkov in odhodkov usmerja na doseganje prihodkov
pretežno iz svoje primarne dejavnosti.

−

Izbrano podjetje se v večini financira z lastnim kapitalom, kar pomeni, da večje tveganje
nosijo lastniki.

−

Podjetje nima najetih posojil, kar pomeni, da je neodvisno od zunanjih virov financiranja
in s tem finančno stabilno.

−

Z vidika posojilodajalcev ni tvegano podjetje, saj ni zadolženo.

−

Kratkoročne poslovne terjatve se skozi proučevano obdobje povečujejo, kar pomeni, da bo
podjetje v bližnji prihodnosti dobilo denarna sredstva, ki jih bo lahko investiralo naprej.

−

Podjetje mora biti pazljivo, da se poslovne terjatve ne povečujejo z vidika slabih kupcev,
ki svojih obveznosti ne plačujejo pravočasno.
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Ugotovitve na podlagi izračuna kazalnikov:
−
−

Podjetje je plačilno sposobno, kar sta nam razkrila pospešeni in kratkoročni koeficient.
Podjetje lahko pokriva svoje kratkoročne obveznosti s kratkoročnimi sredstvi.

−

Za vnaprej je za podjetje bistveno, da dnevno spremlja vrednosti teh dveh koeficientov, saj
je usklajevanje rokov zapadlosti terjatev do kupcev z roki zapadlosti obveznosti do
dobaviteljev in ostalih kratkoročnih obveznosti težko.

−

Koeficient obračanja do kupcev se zmanjšuje. Nižji kot je koeficient, počasneje se sredstva
obračajo in več je vezanih sredstev.

−

Zvišuje se povprečna doba vezave terjatev do kupcev, kar pomeni, da kupci ne poravnajo
svojih obveznosti v roku ali pa jim podjetje podaljšuje rok plačila in jih s tem vežejo nase.

−

Zmanjšujejo se dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev, kar pomeni, da izbrano podjetje
poravna svoje obveznosti, preden dobi plačilo za svoje storitve. Glede na situacijo v bilanci
stanja in visokimi denarnimi sredstvi, to trenutno ni problematično, saj si takšno politiko
lahko izbrano podjetje privošči. Bo pa moralo v prihodnje podjetje vsaj uskladiti dneve ali
pa iztržiti plačilo kupcev prej kot poravnati obveznosti do dobaviteljev.

Ugotovitve na podlagi primerjave s podjetji znotraj skupine:
−

V primerjavi z ostalimi podjetji v skupini je podjetje finančno uspešno.

−

Vrednost EBITDA, kazalnik EBITDA/zaposlenega in neto marža/zaposlenega so v
proučevanem obdobju visoki in podjetje zaseda 3. oziroma 4. mesto med podjetji v skupini.

−

Uspešno je tudi pri smotrni porabi stroškov dela, saj sta kazalnika strošek dela/zaposlenega
ter odstotek neto marže/zaposlenega nizka. Je pa za podjetje pomembno, da v prihodnosti
pazi na ta dva kazalnika, da nista odraz prenizkih plač zaposlenih. Če je razlog v prenizkih
plačah, se lahko produktivnost hitro zmanjša in zaposleni niso več motivirani, kar bi se
lahko odražalo na neto marži in v končni fazi tudi na nižjem dobičku ali celo izgubi.

Trend prodaje smo podrobneje analizirali z direktorjem podjetja in z njim izvedli
polstrukturiran intervju. Pričakujejo visok upad tujih turistov. Spodbuda s strani države je na
domačem turizmu. V času pisanja magistrske naloge ni bilo sprejetih ukrepov, ki bi bili
relevantni za naše izbrano podjetje. Ob začetku epidemije v Evropi so odpustili 3 osebe,
trenutno pa ne nameravajo dodatno odpuščati.
Glavne ugotovitve pri napovedi prihodkov od prodaje:
−
−

v letu 2020 pričakujejo realizacijo prihodkov od prodaje v višini 1.096.000 EUR;
v letu 2021 pričakujejo 40 % prihodkov od prodaje leta 2019, kar znaša 3.006.233 EUR;

−

v letu 2022 pričakujejo 60 % prihodkov od prodaje leta 2019, kar je 4.405.350 EUR;

−

v letu 2023 pričakujejo 80 % prihodkov od prodaje leta 2019, kar znaša 6.012.467 EUR;

−

v letu 2024 pričakujejo vrnitev na raven iz leta 2019 in znaša napoved 7.515.583 EUR
prihodkov od prodaje.
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Ocenjeno vrednost podjetja smo začeli z izračunom NOPLAT, ki v letu 2020 znaša –55.677
EUR, v prihodnjih letih pa:
−

v letu 2021 85.328 EUR,

−

v letu 2022 114.820 EUR,

−

v letu 2023 299.923 EUR,

−

v letu 2024 429.097 EUR.

Prosti denarni tok znaša v prvem letu 399.711 EUR, v naslednjem letu bo negativen in znaša –
127.338 EUR. V letu 2022 znaša 6.330 EUR, v letu 2023 146.503, v letu 2024 pa 275.666 EUR.
Tehtano povprečje stroškov kapitala znaša 6,1 %, davčna stopnja na Poljskem pa 19,0 % (D.
Nikolić, intervju, 15. september 2020). Preostala izračunana vrednost podjetja znaša 47.475
EUR, končna ocenjena vrednost podjetja pa z uporabo metode diskontiranih denarnih tokov
znaša 631.325 EUR.
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SKLEP

Z vidika podjetja, njegovega poslovodstva, lastnikov in ostalih subjektov je analiziranje
poslovanja podjetja pomembno. V kritičnih obdobjih ustrezna finančna analiza pripomore k
pravočasnemu in ustreznemu reagiranju organov podjetja. V magistrski nalogi smo izbrali
podjetje, ki deluje na Poljskem v turistični panogi. Na izbiro podjetja v skupini za obravnavo v
magistrski nalogi je vplivalo več dejavnikov:
−

kontinuirani poslovni tokovi in stabilnost družbe s poslovnega vidika;

−

izbira družbe, ki za plačilno sredstva nima EUR;

−

izbor podjetja v državi, ki je članica EU in je med uspešnejšimi družbami z vidika razvoja
v obdobju zadnjih 10 let.

Poljska kot država je uspešno ustvarila razmere, ki privabljajo tuje vlagatelje in mednarodne
družbe, ki se odločajo za odpiranje svojih poslovnih enot. Uspešnost države se odraža v izredno
nizki brezposelnosti, finančni disciplini in črpanju evropskih virov za razvoj različnih
segmentov.
Namen magistrske naloge je bil, da na osnovi teoretičnih izhodišč preučimo področje finančne
analize in jo apliciramo na primeru izbranega podjetja, ki deluje v turistični dejavnosti. Model
finančne analize bo v pomoč kriznemu managementu pri obvladovanju in spremljanju
preživetja izbranega podjetja. Pripravljen model ocenitve vrednosti izbranega podjetja bi bil za
matično podjetje uporaben za preliminarno oceno vrednosti vseh ostalih družb v skupini. Te
informacije bi lahko uporabili v primeru strateških pogovorov z lastniki.
Finančno uspešnost izbranega podjetja smo ugotavljali na podlagi vodoravne in navpične
analize podjetja ter z izračunom izbranih kazalnikov. Za okvir analize preteklih podatkov smo
izbrali obdobje 2016–2019. Prvo raziskovalno vprašanje je bilo »Kakšna je finančna uspešnost
izbranega podjetja in kako se izbrano podjetje primerja z ostalimi podjetji v skupini v obdobju
2016–2019?«. Odgovor nanj smo dobili na podlagi izračuna različnih kazalnikov, izhaja, da je
podjetje v skupini dobro situirano in ima glede na stanje denarja na dan 31. 12. 2019 ter napoved
prihodkov od prodaje in ostalih stroškov možnost ohranjanja stabilnosti in likvidnosti.
Napoved prihodnjega poslovanja je v času ohromitve turistične dejavnosti zaradi pandemije
nove koronavirusne bolezni COVID-19 predstavljala največji izziv. Pred pandemijo smo
razmišljali o izbiri kvantitativne metode izračunavanja, in sicer z uporabo metode napovedi
prodaje s sezonsko komponento. Slednjo smo zaradi razmer zamenjali s kvalitativno metodo,
in sicer z izvedbo polstrukuriranega intervjuja z direktorjem izbranega podjetja, ki pozna okolje
delovanja podjetja ter obnašanje kupcev in dobaviteljev. Postregel nam je tudi z informacijami
internega dogovarjanja na relaciji kupci–podjetje–dobavitelji. Na takšen način smo lahko
odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje »Kakšen trend prodaje lahko pričakujemo v
izbranem podjetju v obdobju 2020–2024?«. V letu 2020 smo napovedali 1.096.000 EUR
prihodkov od prodaje. Rast v naslednjih letih je bila izračunana na podlagi odstotkov glede na
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leto 2019. V letu 2024 pričakujejo vrnitev na raven iz leta 2019 v višini 7.515.583 EUR
prihodkov od prodaje.
Vrednotenje podjetja smo izvedli s pomočjo metode diskontiranih denarnih tokov z namenom
podajanje poštene vrednosti izbranega podjetja. Imeli smo zadovoljiv vpogled v preteklost
poslovanja izbranega podjetja, pri napovedi pa smo si pomagali z različnimi predpostavkami,
ki temeljijo na podlagi izračuna modela WACC. S pomočjo finančnih modelov ocenjevanja
vrednosti, dobrega poznavanja in razumevanja računovodstva ter analize poslovanja smo si
lahko odgovorili na zadnje zastavljeno raziskovalno vprašanje »Koliko znaša ocenjena vrednost
podjetja?«. Ocenjena vrednost podjetja na podlagi napovedanih prostih denarnih tokov znaša
631.325 EUR.
Podjetje bo s svojim načinom delovanja uspešno prebrodilo razmere, na katere vpliva epidemija
COVID-19, saj je poleg učinkovitega stroškovnega obvladovanja uspešno tudi v pridobivanju
nepovratnih finančnih sredstev iz evropskih skladov prek bank. Podjetje je vzor drugim
družbam v skupini, saj uspešno vzdržuje stike s kupci in dobavitelji za prihodnost. Zaradi
uspešnih pogovorov s kupci se bo sodelovanje razširilo tudi na ostale družbe v skupini. Podjetje
bo v prihodnje delovalo na način kombiniranja dela od doma, kar bo neposredno vplivalo na
znižanje stroškov.
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Intervju z direktorjem izbranega podjetja na Poljskem
1. Kakšna je vaša napoved prihodkov do konca leta 2020 in pričakovan rezultat leta 2020?
Do avgusta je bilo realiziranih 977.510 EUR prihodkov, do konca leta pa pričakujem 1.096.000
EUR prihodkov. Pričakovan rezultat je –43.000 EUR. Zavedamo se nevarnosti drugega vala in
ponovnega zaprtja ne samo Poljske, ampak tudi ostalega sveta, zato presežkov v letu 2020 ni
pričakovati.
2. Na podlagi katerih postavk ste načrtovali pričakovane prihodke in rezultat v letu 2020?
Prihodki so bili načrtovani na podlagi pogovora z našima dvema največjima kupcema (iz
Anglije in Izraela). Oba kupca predvidevata začetek potovanj s septembrom, seveda ob
predpostavki, da se epidemiološka slika Poljske ne bi slabšala. Rezultat je izračunan ob
predpostavki, da bo neto marža v letu 2020 13,3 %, stroški dela se ne bodo spreminjali, morda
bodo še nižji zaradi odpuščanj, a je treba biti previden, saj bomo ob odpuščanju primorani
plačati odpravnine, fiksni stroški bodo ostali na minimumu (stroškov službenih potovanj ne bo,
intelektualne storitve bodo nizke, strošek najemnine bo manjši, stroška reprezentance ne bo,
stroški marketinga bodo pod planom in letom 2019), pomoč EU pa je 112.000 EUR. Mogoče
bo rezultat tudi boljši, če bo EU do konca leta pripravila dodatno pomoč za turistične agencije,
neuradni podatki. Bo pa treba tudi ob sprejetju pomoči EU sprejeti določene pogoje, kot so (če
ne bomo mogli pomoč vrniti):
−

neizplačilo dividend,

−

prepoved dajanja kreditov,

−

prepoved odpuščanja delavcev za čas, ki ga krije pomoč EU za stroške plač.

3. Kakšen BDP se pričakuje ob koncu leta 2020 in upad turistov?
Padec BDP za 3–4 % in upad tujih turistov za 95 %. Več kot očitno je, da se turizem trenutno
obrača na domače goste, zelo podobno kot v Sloveniji.
4. Vaš glavni posel je segment »incoming«, torej tuji turisti, ki prihajajo na Poljsko. Bo ostalo
tudi v prihodnje tako, ali se bo podjetje v teh razmerah osredotočalo na posel »outgoing«,
torej potovanjem Poljakov zunaj matične domovine?
Še vedno bo ostal glavni posel »incoming«, že zaradi vsega vloženega marketinga v preteklosti
in z začrtano strategijo matičnega podjetja.
5. Kakšni so ukrepi poljske vlade za turizem? Kako je z zaposlenimi?
Ukrepi vlade na Poljskem so zelo podobni kot na Slovenskem, veliko je poudarka na domačem
turizmu, torej dopustovanje Poljakov na Poljskem, tudi tu so izdali vavčerje. Ta ukrep na nas

Priloga 6

nima nikakršnega vpliva, ni pa bilo niti pomoči za plače in prispevke, kot je bilo to v večini
evropskih držav. Vsa sredstva za pomoč turizmu in našemu podjetju so dejansko črpana iz
evropskih skladov.
Ob začetku epidemije smo odpustili 3 osebe. Zdaj, po prejeti pomoči, smo pa obvezani za
zadržanje zaposlenih za trajanje pomoči (na primer 97.000 EUR je bilo pridobljenih sredstev
do zdaj, tak znesek predvideva zadržanje vseh zaposlenih za 6 mesecev). Vsi zaposleni pa
delajo polni delovni čas, ni bilo nič skrajševanja delovnega časa. V prihodnosti pričakujemo še
15.000 EUR pomoči EU.
6. Vaši »top« kupci so Angleži, Američani, Izraelci in Azijci. Vse turiste na Poljsko pripeljejo
tri velika podjetja v turizmu. Kaj pravijo oni na prihodnost in kakšne so njihove ocene za
turizem v prihodnje?
V letu 2021 se še ne načrtuje vrnitev Američanov in Azijcev v Evropo. Podjetji iz Anglije in
Izraela pa načrtujeta 30–50 % prihodkov glede na leto 2019, tako da tudi v podjetju pričakujemo
nekje vsaj 40 % realiziranega prometa glede na leto 2019. V letu 2022 načrtujemo povečanje
prihodkov za 60 % glede na leto 2019 in v letu 2023 za 80 % povečanje prihodkov glede na
leto 2019. Okrevanje podjetja bo po mojih ocenah trajalo od 4 do 5 let, da se bodo prihodki
vrnili na raven iz leta 2019, najkasneje v letu 2024.
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To look up the equity risk premium for a country, use this worksheet
Country

Poland

Moody's sovereign rating
S&P sovereign rating
CDS spread
Excess CDS spread (over US CDS)

A2
A
1,46%
1,15%

Country Risk Premium (Rating)
Equity Risk Premium (Rating)

1,28%
7,03%

Country Risk Premium (CDS)
Equity Risk Premium (CDS)

1,73%
7,48%

Local currency
Local currency

To look up the equity risk premium for a country, use this worksheet
Country

Poland

Moody's sovereign rating
S&P sovereign rating
CDS spread
Excess CDS spread (over US CDS)

A2
BBB+
1,44%
1,00%

Country Default Spread (based on rating)
Country Risk Premium (Rating)
Equity Risk Premium (Rating)

0,95%
1,33%
7,58%

Country Risk Premium (CDS)
Equity Risk Premium (CDS)

1,40%
7,65%

Local currency
Local currency

To look up the equity risk premium for a country, use this worksheet
Country

Poland

Moody's sovereign rating
S&P sovereign rating
CDS spread
Excess CDS spread (over US CDS)

A2
BBB+
1,17%
0,79%

Country Default Spread (based on rating)
Country Risk Premium (Rating)
Equity Risk Premium (Rating)

0,98%
1,21%
6,90%

Country Risk Premium (CDS)
Equity Risk Premium (CDS)

0,97%
6,66%

Local currency
Local currency
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To look up the equity risk premium for a country, use this worksheet
Country

Poland

Moody's sovereign rating
S&P sovereign rating
CDS spread
Excess CDS spread (over US CDS)

A2
BBB+
0,90%
0,51%

Country Default Spread (based on rating)
Country Risk Premium (Rating)
Equity Risk Premium (Rating)

0,87%
0,98%
6,06%

Country Risk Premium (CDS)
Equity Risk Premium (CDS)

0,57%
5,65%

Local currency
Local currency

To look up the equity risk premium for a country, use this worksheet
Country

Poland

Moody's sovereign rating
S&P sovereign rating
CDS spread
Excess CDS spread (over US CDS)

A2
A1,09%
0,79%

Country Default Spread (based on rating)
Country Risk Premium (Rating)
Equity Risk Premium (Rating)

0,96%
1,18%
7,14%

Country Risk Premium (CDS)
Equity Risk Premium (CDS)

0,97%
6,93%

2015-2019
AVERAGE

1,19%

2015
0,0128

2016
0,0133

Local currency
Local currency

2017
0,0121

2018
0,0098

2019
0,0118

