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POVZETEK 

Dolgoročna plačilna sposobnost pomeni trajno sposobnost izpolnitve vseh obveznosti podjetja 

ob njihovi zapadlosti v prihodnosti. Tveganje, ki izhaja iz dolgoročne plačilne sposobnosti, 

podjetje obvladuje s povečevanjem trajnega kapitala ter z vzpostavljanjem ustreznega 

dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev. Tisti del dolgoročnih obveznosti do virov 

sredstev, ki je namenjen financiranju kratkoročnih sredstev, imenujemo obratni kapital. 

Podjetje doseže finančno ravnotežje (je kapitalsko ustrezno), kadar je dejanski obratni kapital 

enak potrebam po obratnem kapitalu. Na potrebe po obratnem kapitalu podjetje vpliva z 

učinkovitim upravljanjem sredstev, pri čemer je najpomembnejši čas vezave denarja. 

V magistrski nalogi ugotavljamo, da se je plačilna sposobnost podjetij iz dejavnosti C in G v 

obdobju 2011–2014 sicer izboljšala, vendar predvsem kot posledica povečanja obsega 

obratnega kapitala in manj kot posledica zmanjšanja potreb po njem. Prav na tem področju 

imajo podjetja še dodatne možnosti izboljšanja plačilne sposobnosti (in povečanja denarja na 

računu) s sprejemanjem in izvajanjem notranjih ukrepov povečanja učinkovitosti upravljanja s 

sredstvi. 

Ključne besede: obratni kapital, kapitalska ustreznost podjetja, denar, čas vezave denarja, 

zadolženost, plačilna sposobnost. 

SUMMARY 

Solvency on a long run means permanent ability of fulfilling company's liabilities at their 

tenor in the future. Risk, arising from long term payment ability, is controlled by the company 

with shareholders’ equity increase and restoration of appropriate long term financing of short 

term assets. Long term liabilities, purposed to finance short term assets, are called working 

capital. The company reaches financial balance (alias capital adequacy) when actual working 

capital suits needs for working capital. The working capital needs are influenced by the 

company with efficient assets’ management and the most important factor with that is cash 

conversion cycle. From the dissertation we can establish that payment ability of companies 

from C and G business activity in the time period 2011–2014 has improved, however on 

account of increased volume of working capital and not as a consequence of decreased 

working capital needs. Therefore, companies by accepting and executing internal measures 

for more effective assets management, have better options to improve their payment ability 

(as well as to increase cash on their bank accounts).  

Key words: working capital, company’s capital adequacy, cash, cash conversion cycle, 

indebtedness, payment ability.  

UDK: 330.142.212(043.2) 
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1 UVOD 

Gibanje gospodarske aktivnosti imenujemo poslovni cikel, ki ga sestavljajo nihanje obsega, 

obrestnih mer in zaposlenosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 433) v večini sektorjev 

gospodarstva. Definiramo ga s štirimi fazami: 

- ekspanzija (angl: boom), 

- upočasnitev (angl: slowdown), 

- recesija (angl: recession), 

- okrevanje (angl: recovery). 

V nadaljevanju se osredotočamo na fazo recesije. Slednja namreč prinaša še dodatno težavo, 

to je nezaupanje med deležniki na trgu, tako na strani kupcev kot na strani dobaviteljev. 

Značilnosti recesije opišemo (Samuelson in Nordhaus 2002, 434):  

- Potrošnja se bistveno zniža, medtem ko se zaloge blaga (trajnih dobrin) bistveno 

povečajo. Podjetja se na situacijo na trgu odzovejo tako, da zmanjšajo obseg proizvodnje 

trajnih dobrin, kar negativno vpliva na BDP.
1
 Prav tako podjetja obseg investiranja 

zmanjšajo na nivo najnujnejših vlaganj. 

- Povpraševanje po delu se zmanjša, kar negativno vpliva na stopnjo brezposelnosti. 

Podjetja zmanjšan obseg proizvodnje uravnavajo tako s krajšanjem delovnega časa in 

nižanjem stroškov dela kot tudi z odpuščanjem.  

- Inflacija se znižuje kot posledica zmanjšanega obsega proizvodnje. Povpraševanje po 

trajnih dobrinah je manjše, posledično se nižajo tudi cene, kar privede do znižanja 

inflacije. Praviloma se nižajo cene blaga in surovin, vsekakor bolj, kot se nižajo cene 

storitev. Upadajo tudi poslovni dobički, saj je obseg proizvodnje in povpraševanja nižji. 

Zaradi padanja dobičkov pada tudi naložbena funkcija, cene delnic praviloma padajo. Prav 

tako se nižajo obrestne mere, saj je povpraševanje po kreditih nižje kot posledica zmanjšane 

investicijske aktivnosti.  

Cikel se nadaljuje v neskončnost, dolžina posamezne faze pa je različna. Po vsaki recesiji ali 

gospodarskem zlomu sledi faza okrevanja, ki jo najenostavneje prikazujejo kazalniki: 

- BDP in 

- stopnja brezposelnosti. 

Faza okrevanja predstavlja povečevanje potrošnje, tako na nivoju države kot na nivoju končne 

potrošnje. Oboje zahteva povečan obseg produkcije. Nezaupanje med deležniki na trgu, ki se 

pojavi v času recesije, se v fazi okrevanja zmanjšuje, vendar počasneje, kot se povečuje 

povpraševanje. Večina dobaviteljev in/ali proizvajalcev mora svoj obseg produkcije povečati, 

                                                 

1
 BDP = Bruto domači proizvod. 
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preden se zaupanje povrne v normalne okvire. Povečevanje, rast in zapolnjevanje 

produkcijskih kapacitet pa terja financiranje. 

Dostopnost do denarja, namenjenega financiranju zgodnje rasti obsega v fazi okrevanja, je 

zmanjšana predvsem: 

- zaradi zaostrenih razmer v finančnem sektorju, ki beleži visoke stroške odpisanih slabih 

naložb ter regulatornih zahtev po celovitejšem in poglobljenem vrednotenju tveganj in 

- ker lastniki praviloma nimajo več dodatnih denarnih sredstev, saj so le-ta porabili za 

ohranitev podjetja na trgu v času recesije. 

Ovire (Hofmann idr 2011, 4), s katerimi se srečajo podjetja v fazi okrevanja: 

- Kapacitete, zlasti zaloge, ki naj sledijo povečanemu povpraševanju, so prenizke. V času 

recesije so podjetja zniževala njihov obseg na nivo potrebnega.  

- Potrebne investicije tako v opremo, objekte kot v delovno silo so nujne zaradi 

povečanega povpraševanja na trgu. V času recesije je bila skrb za stroške na prvem 

mestu. 

- Glavno oviro pa predstavlja dostopnost do zunanjih virov financiranja, predvsem 

kreditov, ki je še vedno nizka in se ne odziva z enako dinamiko kot povpraševanje.  

Mala in srednje velika podjetja imajo omejen dostop do denarja na trgu že brez zgoraj 

navedenih posledic recesije. Dostopnost do denarja v fazi okrevanja je še dodatno otežena 

zaradi bonitetne ocene njihovega podjetja. Bonitetne hiše, zavarovalnice, banke in tudi 

razvojni skladi z javnimi viri pomoči gospodarstvu ocenjujejo kreditna tveganja skozi modele 

verjetnosti neplačila (angl: Probability of Default) oz. verjetnosti, da stranka v roku 1 leta ne 

bo sposobna poravnati svojih obveznosti do upnika. Vir podatkov, na osnovi katerih se oceni 

verjetnost neplačila, so računovodski izkazi, ki jih pripravlja računovodstvo kot znanstvena 

disciplina.  

Računovodstvo (Milost 2009, 21) je dejavnost spremljanja in proučevanja denarno izraženih 

pojavov, ki so povezani s poslovanjem nekega podjetja. Sestavljajo ga knjigovodstvo, 

računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje in 

računovodsko informiranje. 

Informacije, ki jih banke (in drugi kreditodajalci) pridobijo iz računovodskih izkazov, so 

ključnega pomena pri analiziranju premoženjskega in finančnega stanja podjetja ter njegove 

poslovne uspešnosti. Potrebno pa se je zavedati omejitev (Milost 2009, 24) računovodskih 

informacij: 

- Informacije, ki jih pridobimo iz računovodskih izkazov so le del informacij o preteklem 

poslovanju podjetja. Računovodske informacije nam ne razkrijejo nekaterih pomembnih 

dejstev v zvezi s preteklostjo, kot so konkurenčne prednosti podjetja, tržni delež, vlaganja 

v zaposlene in drugo. 
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- Informacije, ki jih pridobimo iz računovodskih izkazov, so pogosto le približne, saj 

temeljijo na sodbah in ocenah. Predvsem na strani sredstev podjetja je vrednotenje 

velikokrat določeno s subjektivno oceno. 

- Informacije, ki jih pridobimo iz računovodskih izkazov, so izražene vrednostno, kar 

pomeni, da pri njihovem oblikovanju upoštevamo inflacijo. Predvsem v državah z nizko 

stopnjo inflacije se prevrednotenja ne opravljajo, zato so izražene vrednosti le pogojno 

natančne. 

- Informacije, ki jih pridobimo iz računovodskih izkazov, so odraz volje vodstvenega kadra 

podjetja, ki vpliva na poslovanje posamezne enote znotraj podjetja. S svojimi ravnanji 

lahko negativno vpliva na poslovni izid celote. 

Za razliko od knjigovodstva, ki je usmerjeno v preteklost, je računovodsko predračunavanje 

usmerjeno v prihodnost. Prav ta funkcija, ki naj prikazuje prihodnje vrednosti, je slabo 

izražena v segmentu malih in srednje velikih podjetij. 

Povzemamo torej, da večina bonitetnih hiš in ostalih kreditodajalcev določa kreditno 

sposobnost podjetij na podlagi računovodskih izkazov, ki prikazujejo pretekle rezultate 

poslovanja podjetja, ki so v trenutku (obdobju) oživljanja gospodarstva seveda slabi. Slaba 

finančna slika zoži zmožnosti najemanja kreditov. Hofmann idr. (2011) v svojem delu to 

situacijo opišejo kot past obratnega kapitala (angl: Working capital Trap). 

Naloga finančnika v podjetju je zagotoviti plačilno sposobnost podjetja, priskrbeti ustrezen 

obseg virov, ki naj podpirajo tako zahteve prodajne funkcije kot finančno neodvisnost 

podjetja na trgu. Zlasti v fazi okrevanja gospodarstva se obseg potrebnih virov stalno 

povečuje, iskanje virov na trgu pa je le ena izmed rešitev. Optimalno upravljanje z obratnim 

kapitalom (v nadaljevanju: OBK) oz. njegovim sestavinami lahko bistveno pripomore k 

ustrezni strukturi virov financiranja ter zlasti k izboljšanju plačilne sposobnosti.  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Raziskovalni problem, ki ga obravnavamo v magistrski nalogi, je koncept obratnega kapitala 

kot notranje finančne moči podjetja. Računska opredelitev OBK je razlika (ali presežek) med 

kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Vsebinsko pa OBK obravnavamo kot 

tisti del obveznosti do dolgoročnih virov sredstev, ki je namenjen financiranju kratkoročnih 

sredstev. Vsebinska opredelitev OBK izhaja iz poslovno finančnih načel in jo uporabljamo v 

magistrski nalogi. 

OBK je tesno povezan s plačilno sposobnostjo podjetja, ki je vitalnega pomena tako za 

podjetje kot za njegove upnike. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-UPB8, Uradni list RS, št. 13/2014, 10/2015, 



 

4 

27/2016 in 31/2016)
2 

v 3. odstavku 11. člena navaja, da je podjetje dolgoročno plačilno 

sposobno, kadar je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in 

vrste poslov, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljeno pri opravljanju teh 

poslov. Pri tem mora poslovodstvo upoštevati poslovno finančna načela in standarde, ki jih je 

sprejel Slovenski inštitut za revizijo. V Kodeksu poslovno finančnih načel (Slovenski inštitut 

za revizijo 1998, 6) sta v poslovno finančnem smislu opredeljena: 

- kapital, ki pomeni stanje celotnega dolgoročnega financiranja in ne le kapital v smislu 

računovodske kategorije opredeljene v Slovenskih računovodskih standardih 2016 

(Slovenski inštitut za revizijo, 2016, 66–70);
3
 

- obratni kapital, ki predstavlja presežek kapitala nad dolgoročnimi naložbami podjetja. 

Gibanje obsega OBK torej neposredno vpliva na plačilno sposobnost podjetij. Ta del je v 

finančnih analizah pogostokrat zanemarjen. Praviloma se v okviru finančnih analiz ugotavlja 

plačilna sposobnost le s kazalniki likvidnosti, ki pojasnijo spremembe dejanskih 

računovodskih kategorij. Znižanje vrednosti kazalnikov likvidnosti pomeni znižanje obsega 

OBK, znižanje obsega OBK pa povečanje tveganja plačilne sposobnosti. Druge vrste analiza 

je analiza gibanja časa vezave denarja, s katero pojasnimo gibanje potreb po OBK in ne 

gibanja dejanskih računovodskih kategorij vključenih v kazalnike likvidnosti. Skrajšanje časa 

vezave denarja pa pomeni povečanje razpoložljivih denarnih sredstev in s tem zmanjšanje 

potreb po OBK, kar ugodno vpliva na kratkoročno plačilno sposobnost. V obeh primerih 

analiziramo OBK, s kazalniki likvidnosti njegov obseg in strukturo, z gibanjem časa vezave 

denarja pa njegovo potrebo. Šele obe analizi skupaj podata celovito sliko presoje plačilne 

sposobnosti podjetja in s tem dolgoročne vzdržnosti na trgu. Ugotoviti gre torej, katero od 

obeh gibanj je močnejše in tako opredeliti plačilno sposobnost podjetja. 

Pri analiziranju OBK kot skrite notranje finančne moči podjetja se bomo osredotočili na 

segment malih in srednje velikih podjetij, pri katerih je zaznati najslabše poznavanje tega 

elementa v upravljanju podjetja. 

Širše področje raziskovanja je finančna funkcija v podjetju. Bistvo finančne funkcije (Fišer 

2011, 53) je v financiranju. Financiranje obsega ugotavljanje potrebnih finančnih sredstev, 

preskrbovanje, vlaganje, obvladovanje preoblikovanj in vračanje denarnih sredstev virom. 

Cilj finančne funkcije odraža temeljni cilj podjetja, to je plačilno sposobnost podjetja. 

Neposredni cilji finančne funkcije (Fišer 2011, 55) in finančne politike so:  

- zagotavljanje najugodnejše (optimalne) kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti 

podjetja,  

- prispevanje k dolgoročni donosnosti lastniškega kapitala,  

- prispevanje k zmanjšanju tveganja v poslovanju,  

                                                 

2
 V nadaljevanju ZFPPIPP-UPB8. 

3
 V nadaljevanju SRS 2016. 
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- prispevanje k poslovni neodvisnosti podjetja.  

Naloge finančne funkcije opredeljene v Kodeksu poslovno finančnih načel (Slovenski inštitut 

za revizijo 1998, 62) so odvisne od posebnosti poslovnega oziroma proizvajalnega procesa in 

vrste dejavnosti, kot na primer: 

- dolžina poslovnega oziroma proizvajalnega cikla, 

- hitrost obračanja naložb in obveznosti, 

- teža finančne funkcije v konkurenčni strategiji podjetja (pomembnost finančne 

konkurenčnosti). 

Ne glede na zgornje značilnosti mora biti finančna funkcija organizirana tako, da zagotavlja 

doseganje ciljev podjetja. Kodeks poslovno finančnih načel, ki ga je sprejel in izdal Slovenski 

inštitut za revizijo, obravnava naloge finančne funkcije s treh zornih kotov, in sicer gre za:  

- Izvajanje, kamor sodijo: preskrba sredstev, uporaba sredstev, vračanje sredstev in 

preoblikovanje obveznosti do virov sredstev.  

- Informiranje, kamor sodijo: obravnavanje finančnih podatkov o preteklosti, finančno 

napovedovanje, finančno analiziranje, nadziranje obravnavanih podatkov.  

- Odločanje, kamor sodijo: strateško, taktično in operativno finančno načrtovanje, priprava 

izvajanja in nadziranje izvajanja.  

Gibanje obsega OBK spada v področje finančne funkcije podjetja, saj neposredno vpliva tako 

na stroške financiranja (torej donosnost) kot na plačilno sposobnost (torej likvidnost) podjetja. 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrskega dela je raziskati uporabnost koncepta OBK kot pokazatelja učinkovitosti 

upravljanja notranjih virov v podjetjih za izboljševanje njihove plačilne sposobnosti. Ob tem 

kot notranje vire izboljševanja plačilne sposobnosti opredeljujemo upravljanje s sestavinami 

OBK ter sprejemanje in izvajanje ukrepov za skrajševanje časa vezave denarja, kar naj bi se 

posledično odražalo v obsegu potrebnega OBK. Kot zunanje vire izboljševanja plačilne 

sposobnosti pa opredeljujemo predvsem ustrezno strukturo ročnosti OBK kot vira financiranja 

trajnih obratnih sredstev. V sklopu raziskave bo pozornost posvečena predvsem dvema 

vidikoma uporabnosti obravnavanega koncepta, in sicer tako gibanju dejanskega obsega OBK 

kakor tudi gibanju potrebnega obsega OBK.  

Rezultati raziskave prispevajo k poznavanju koncepta obratnega kapitala kot pokazatelja 

možnosti izboljševanja plačilne sposobnosti podjetij. Njihova uporabnost se izkaže predvsem 

na področjih: 

- upravljanja z OBK kot virom financiranja v malih in srednjih podjetjih z namenom 

doseganja čim boljše plačilne sposobnosti ter 
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- finančnih analiz podjetij, ki jih pripravljajo banke pri ocenjevanju kreditne 

sposobnosti strank. 

Cilji magistrskega dela so: 

- Opraviti pregled literature s področja ocenjevanja plačilne sposobnosti podjetij s 

poudarkom na uporabi koncepta OBK. 

- Predstaviti sestavine OBK z vidika upravljanja z njimi ter oblikovati teoretična 

izhodišča za lastno empirično raziskavo. 

- Na podlagi vzorca malih in srednje velikih podjetij v obdobju od 2011 do 2014 

ponazoriti uporabnost koncepta OBK kot pokazatelja učinkovitosti upravljanja 

notranjih virov podjetij za izboljševanje njihove plačilne sposobnosti. 

- Na podlagi rezultatov lastne raziskave podati oceno stanja učinkovitosti upravljanja z 

notranjimi viri v obravnavanih podjetjih v obravnavanem obdobju. 

- Dokazati povezanost med konceptom OBK in plačilno sposobnostjo podjetij. 

- Na podlagi rezultatov lastne raziskave podati priporočila za stroko in nadaljnje 

raziskovanje. 

1.3 Temeljna raziskovalna teza in hipoteze 

Osnovna teza magistrske naloge je, da mala in srednje velika podjetja premalo učinkovito 

upravljajo z OBK in s tem premalo izkoriščajo svoje notranje finančne vire. Osnovno tezo 

bomo preverjali z naslednjima hipotezama: 

- H1: neučinkovitost upravljanja z OBK se kaže v dejstvu, da so podjetja v obdobju 

2011–2014 izboljševala svojo plačilno sposobnost predvsem s povečevanjem 

dejanskega OBK, manj pa s krajšanjem časa vezave denarja. 

- H2: neučinkovitost upravljanja z OBK se kaže v dejstvu, da se v obdobju 2011–2014 

razmerje med obsegom potrebnega OBK in prihodki ni spreminjalo. 

Za namen potrjevanja H1 bomo na podlagi računovodskih podatkov vzorca podjetij v 

proučevanem obdobju dodatno analizirali:  

- Obseg dejanskega OBK v obdobju 2011–2014. Analizirali bomo gibanje tega 

obsega, pri čemer zmanjšanje obsega dejanskega OBK povečuje tveganje v zvezi s 

plačilno sposobnostjo podjetja. 

- Čas vezave denarja v obdobju 2011–2014. Analizirali bomo gibanje časa vezave 

denarja, pri čemer skrajšanje časa vezave denarja zmanjša potrebe po OBK in znižuje 

tveganje v zvezi s plačilno sposobnostjo. 

Za namen potrjevanja H2 bomo na podlagi računovodskih podatkov vzorca podjetij v 

proučevanem obdobju dodatno analizirali gibanje obsega obratnih sredstev. 
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1.4 Raziskovalna metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela, pri čemer je cilj 

slednjega raziskati, v kolikšni meri je mogoče koncept OBK uporabljati kot pokazatelja 

notranje skrite finančne moči podjetja.  

Pri pisanju magistrske naloge smo uporabili več metod. Teoretični del vsebuje pregled 

strokovne literature in teoretičnih izhodišč, pri čemer smo se največkrat sklicevali na 

sekundarne vire. V nekaterih delih naloge smo interpretirali primarne vire, pri čemer smo 

proučili zakonske podlage, uredbe in kodekse, ki zaokrožajo področje OBK. Z izbrano 

literaturo smo poskusili podati dovolj temeljnih argumentov v podporo zastavljenima 

hipotezama. 

V okviru empiričnega dela smo uporabili metode kvantitativnega raziskovanja: 

- S pomočjo metod opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon, mediana) 

smo predstavili osnovne lastnosti vzorca podjetij.  

- Povezanost med izbranim številskim izidom in izbranimi dejavniki v longitudinalnih 

podatkih smo analizirali z metodami za analizo podatkov s ponovljenimi meritvami, 

saj je potrebno upoštevati odvisnost podatkov. Za vsako podjetje imamo namreč 

bilančne podatke iz štirih zaporednih koledarskih let. Metodo analize variance 

(ANOVA) smo uporabili za proučevanje časa vezave denarja. Ker smo predvidevali, 

da predpostavka o normalni porazdelitvi ne bo izpolnjena, smo uporabili Friedmanov 

test, ki je neobčutljiv na obliko porazdelitve populacije. Z analizo variance smo 

proučevali tako čas vezave denarja kot razliko med potrebnim in dejanskim OBK. 

Hipoteze smo preverjali na podatkih iz sekundarnih virov (računovodska poročila). Podatke 

smo pridobili iz javno dostopnih baz podatkov AJPES. Osnovni nabor podjetij je predstavljal 

kapitalske družbe, ki so v obdobju 2011–2014 oddale računovodska poročila skladno z 

zakonskimi zahtevami.  

Raziskovalni okvir magistrske naloge predstavljamo v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Raziskovalni okvir magistrske naloge 

Zap. 

Št. 
Aktivnosti raziskovalnega dela Metode dela Rezultat aktivnosti 

1. Pregledati strokovno literaturo s 

področja obratnega kapitala 

Kompilacija, deskripcija Seznanjenost z literaturo. 

Izhodišča na podlagi navedb 
in citatov drugih avtorjev 

2. Zbrati ustrezne računovodske 
podatke, na osnovi katerih se 

izvede statistična analiza 

Klasifikacija Ustrezen nabor podatkov za 

analizo 

3. Sestaviti reprezentativen vzorec  Opisna statistika – deskripcija Oblikovan vzorec podjetij z 

želenimi lastnostmi   

4. Potrditi ali zavrniti postavljene 

hipoteze 

Sklepna statistika – analiza 

podatkov s ponovljenimi 

meritvami, multivariatna 

analiza longitudinalnih 

podatkov (mešani linearni 
modeli) 

Analiza definiranih 

računovodskih podatkov v 
časovni vrsti 

5. Analizirati in interpretirati 

ključne ugotovitve 

Analiza, interpretacija, 

sinteza 

Interpretacija ključnih 
ugotovitev 

6. Podati možnosti za nadaljevanje 
raziskav 

Predlogi Predlogi za nadaljnje 

raziskave 

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke analize se nanašajo predvsem na podatke vzorca podjetij, ki smo ga proučevali, 

in so vsaj naslednje: 

- Računovodski podatki za namen analiziranja so javno objavljeni in bodo na voljo. 

Pridobili smo jih s strani AJPES-a,
4
 nacionalne institucije, ki zbira in zagotavlja podatke 

in informacije za pregledno nacionalno in evropsko poslovno okolje. 

- Pridobljeni podatki iz računovodskih izkazov so ustrezen odraz poslovanja podjetja. 

Predpostavljamo namreč, da so vsa proučevana podjetja iz vzorca izdelala računovodske 

izkaze skladno s SRS-ji ter skladno s Kodeksom finančno poslovnih načel. Ustreznosti 

oblikovanja računovodskih podatkov sami namreč ne moremo presojati.  

- Vzorec smo oblikovali na osnovi podjetij, ki delujejo v SKD
5
 C (proizvodnja) in SKD G 

(trgovina), za katera je OBK značilen. Predpostavljamo torej, da so pridobljeni podatki iz 

računovodskih izkazov ustrezen odraz poslovnega modela teh dveh dejavnosti.  

                                                 

4 Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo AJPES-u letna poročila za javno 
objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih 

družbah, predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1-UPB3. Gospodarske družbe ter 
srednji in veliki podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil in druge 
podatke na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES-a do zadnjega dne meseca marca tekočega 
leta za preteklo koledarsko leto.  

5
 SKD = Standardna klasifikacija dejavnosti. 
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- Na osnovi dobljenih rezultatov vzorca predpostavljamo uporabnost analize za celotno 

populacijo. Predpostavljamo namreč, da je vzorec dovolj velik in reprezentativen, da 

odraža splošno uporabo. 

Glavno omejitev predstavljajo finančna sredstva potrebna za pridobitev računovodskih 

podatkov daljšega časovnega obdobja, ki bi podjetja (poleg dejavnosti) razvrstilo v čas pred, 

med in po gospodarski krizi. S finančnimi sredstvi je povezano tudi pridobivanje 

računovodskih podatkov podjetij, ki delujejo na trgih sosednjih držav, pri čemer imamo v 

mislih predvsem EU območje.  

Omejitve raziskovalnega dela so naslednje: 

- Analiza računovodskih podatkov je narejena na osnovi javno dostopnih podatkov, ki so 

po svoji naravi agregati več skupin sorodnih kategorij. 

- Analiza računovodskih podatkov je omejena na obdobje 2011 do 2014. 

- Podatki iz bilanc stanja, ki jih bomo uporabili v analizi, so stanja izkazana na zadnji dan 

koledarskega leta. V odvisnosti od dejanskega poslovnega modela podjetja ter sezonskih 

vplivov lahko višina OBK močno niha znotraj leta. 

- Omejitev empiričnega dela je tudi število podjetij v vzorcu, iz katerega sklepamo na 

celotno populacijo. 

- Mala in srednja podjetja na slovenskem trgu so v veliki večini zasebna oziroma družinska 

podjetja. Vodenje podjetja in s tem tudi upravljanje sredstev sledi podjetniškemu in manj 

managerskemu pristopu. Za podjetnika velja (Antončič idr. 2002, 58–59), da je pod 

pritiskom omejenih sredstev ter pod pritiskom dostopnosti do virov občutljiv na tveganja 

zastaranja, zato stremi bolj k zagotavljanju sredstev kot k njihovi najoptimalnejši 

izkoriščenosti. 

Predvsem zadnjo omejitev bomo v raziskavi zanemarili, saj nanjo nimamo vpliva. Uporaba 

raziskovalnih rezultatov je prepuščena posamezniku in njegovim preferencam upravljanja s 

sredstvi ter uporabi v finančnih institucijah kot nadgradnja njim lastnih modelov določanja 

kreditne sposobnosti podjetij. 

1.6 Prispevek k znanosti in možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Pri pregledovanju obstoječe literature smo ugotovili, da se izvajajo periodične raziskave, ki 

vključujejo gibanje obsega OBK ter poslovnega cikla, vendar so le-te praviloma narejene za 

vzorec velikih podjetij, ki poslujejo v mednarodnem okolju. Pri tem se sklicujemo predvsem 

na Price Waterhouse and Coopers & Lybrand (skrajšano ime PwC), ki letno izvaja pregled 

gibanja OBK za vzorcu podjetij (angl: Annual Global Working Capital Survey) ter The 

Hacket Group, ki prav tako izvaja različne raziskave s področja ekonomije (angl: Working 

Capital Practices of the Top European Companies). Podobnih raziskav je na slovenskem trgu 

malo in so praviloma teoretičnega značaja. Magistrsko delo se v raziskovalnem delu nanaša 
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prav na to področje, pri čemer poskušamo dokazati pozitiven vpliv učinkovitega upravljanja z 

obratnimi sredstvi na stanje denarja v podjetju ter posledično zadolženost podjetja. Prispevek 

k znanosti predstavlja analiza gibanja OBK, ki je bila izvedena na agregatnih podatkih iz 

računovodskih podatkov vzorca malih in srednje velikih podjetij. Analiza in njeni rezultati so 

koristni za kreditodajalce, pri presojanju plačilne sposobnosti kot tudi pri upravljanju v 

podjetjih.  

Možnosti nadaljnjega raziskovanja proučevanega področja predstavljajo podobne raziskave 

na trgih izven Slovenije, na ostalih dejavnostih ter njihovo primerjanje, predvsem pa izvajanje 

letnih pregledov stanja slovenskega gospodarstva. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Opredelitev pojma OBK je pogosto izvor napačne interpretacije OBK s finančnega vidika, z 

vidika analiziranja njegove optimalne višine ter ugotavljanja likvidnostnih potreb podjetja. 

Predvsem v bančnem sektorju opazimo manjšo pripravljenost k zagotavljanju dolgoročnih 

virov podjetjem, ki bi pokrivali potrebe po OBK podjetja. Na temo OBK, njegove optimalne 

višine ter enostavnih metod ocenjevanja ustrezne višine OBK obstaja sicer veliko literature, 

vendar praviloma zaznamo zanemarjanje načrtovanja OBK ali optimiziranja njegove višine s 

strani finančne službe podjetja. 

2.1 Opredelitev pojma obratni kapital 

OBK za potrebe tega magistrskega dela in skladno s Kodeksom poslovno finančnih načel 

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

sredstev) nad dolgoročnimi sredstvi podjetja. V Kodeksu poslovno finančnih načel (Slovenski 

inštitut za revizijo 1998) sta v poslovno finančnem smislu opredeljena tako kapital (stanje 

celotnega dolgoročnega financiranja in ne le kapital v smislu računovodske kategorije 

opredeljene v SRS 2016 (Slovenski inštitut za revizijo 2016, 60–70)) kot OBK. Slednji 

predstavlja presežek kapitala nad dolgoročnimi naložbami podjetja. 

2.2 Različna pojmovanja obratnega kapitala 

Bergant (2012, 63) opredeli pojem OBK kot miselni konstrukt, ki ga v bilanci stanja ne 

najdemo kot postavko. OBK prikaže s presekom bilance stanja po ročnosti, kar pomeni, da 

bilanco stanja deli na kratkoročna in dolgoročna sredstva ter na kratkoročne in dolgoročne 

obveznosti do virov sredstev. Presek obeh podbilanc je OBK, ki je lahko pozitiven ali 

negativen (slika 1). 
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Slika 1: Prikaz obratnega kapitala v strukturi bilance stanja 

Vir: Bergant 2012, 62. 

Zgornjo sliko lahko razložimo tudi vsebinsko. OBK je tisti del dolgoročnih obveznosti do 

virov sredstev, ki financira kratkoročna sredstva. Kadar torej govorimo, da ima podjetje 100 

d. e. OBK, s tem mislimo, da 100 d. e. kratkoročnih sredstev podjetje financira z 

dolgoročnimi obveznostmi do virov sredstev. Oziroma obratno, kadar govorimo, da ima 

podjetje 100 d. e. OBK, s tem mislimo, da ima podjetje presežek dolgoročnih virov nad 

dolgoročnimi sredstvi za 100 d. e. 

Kot pojasni Bergant (2012, 62) prihaja prav pri razumevanju pojma OBK v slovenskem 

prostoru velikokrat do nerazumevanja oz. zamenjevanja z vsebino pojma obratna sredstva. 

Predvsem je to velikokrat napačno razumljeno v bankah, ki OBK enačijo z angleškimi izrazi 

working capital in net working capital. 

Sagner (2014, 1) uporablja izraz ˝working capital˝ in ga definira kot aritmetično razliko med 

kratkoročnimi sredstvi (naložbami) in kratkoročnimi obveznostmi. Pri tem poudari, da so tako 

kratkoročna sredstva kot kratkoročne obveznosti sestavljene iz različnih podračunov, ki niso 

del OBK. Pomen OBK Sagner (2014, 8) prikaže skozi različna pogleda: 

- Tradicionalno gledano OBK predstavi kot pozitivno komponento v bilanci stanja. Višja 

kot je njegova vrednost, več sredstev podjetje ima, kar ponazarja uspešno poslovanje. 

Pogled ni čisto napačen, saj sredstva z vidika upnikov predstavljajo vir poplačila dolgov, 

v kolikor so le-ta likvidna.  

- Novejši pogled na OBK pa je diametralno drugačen, saj obravnavna OBK kot nezaželeno 

postavko bilance stanja. Vezava denarja v obratnih sredstvih namreč ne prinaša ustrezno 

visoke profitabilnosti podjetja, prav tako so pogosta tveganja likvidnosti teh sredstev. Tak 

A P A P

KN > KO KN <  KO

Bilanca 

kratkoročnih naložb 
in njihovih virov

Bilanca dolgoročnih 
naložb in njihovih 

virov

KN

KO

─ OBK

DN

─ OBK

DV

kratkoročne naložbe

KN

kratkoročne obveznosti

KO

obratni kapital

OBK

obratni kapital

OBK

obveznosti do dolgoročnih 
virov

DV

dolgoročne naložbe

DN
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pristop seveda pomeni veliko spremembo tako v vodenju podjetja kot v samem 

razmišljanju – in zahteva čas za prilagoditve. 

Sagner torej v ničemer ne opredeli obratnega kapitala kot dolgoročnega vira, temveč se v 

svojem delu nanaša bolj na upravljanje z obsegom obratnega kapitala in pospeševanjem 

vezave denarja. 

Vernimmen idr. (2014, 181) pojasnijo OBK skozi miselni vzorec finančnega analitika, pri 

čemer uporabijo le izraz ˝working capital˝. Sklicujejo se na standardno finančno analizo 

podjetja, ki naj vključuje ustvarjanje dodane vrednosti oz. profitabilnosti, ki pa vedno zahteva 

dodatne vire financiranja. Financiranje, tako Vernimmen idr., je lahko namenjeno bodisi 

povečanju stalnih sredstev podjetja bodisi financiranju potreb po OBK. Ugotavljanje 

primernosti slednjega pojasnjujejo skozi različne kazalnike, med katerimi izstopa:  

Zgornji kazalnik, po mnenju Vernimmena idr., odraža poslovni cikel v podjetju, ki povzroči 

nastanek OBK oz. potreb po OBK. Tako operativni OBK vključuje: 

- Zamrznjen (nedonosen) del sredstev vezanih v zalogah, ki dejansko pomenijo le strošek 

podjetja in ne prinašajo vrednosti. 

- Zamrznjen (nedonosen) del terjatev do kupcev, ki se še niso preoblikovala v najbolj 

likvidno sredstvo, torej denar. 

- Poslovne obveznosti do dobaviteljev. 

Vsota vseh treh zgoraj opisanih komponent predstavlja neto znesek denarja, vezanega v 

poslovnem ciklu podjetja (operativni OBK).  

Vsebinsko gledano ta razlaga delno ustreza našemu opisu potreb po OBK in ne opredelitvi 

OBK kot jo uporabljamo v tej magistrski nalogi. Vernimmen idr. namreč govorijo o neto 

obratnih sredstvih ali o potrebnem OBK in nič o strukturi oz. ročnosti OBK. 

Peterlin (2016) pojasni OBK z aktivnostmi, ki so povezane s kratkoročnimi sredstvi in 

kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi. Bruto OBK predstavi kot obratna sredstva (zaloge, 

terjatve in denar) in poslovne obveznosti (do dobaviteljev, do zaposlenih, do države) skupaj, 

medtem ko neto OBK pojasni kot razliko med obratnimi sredstvi in poslovnimi obveznostmi. 

Peterlin v članku pojasni, da se v bruto OBK velikokrat vključi tudi kratkoročne finančne 

dolgove, ki predstavljajo obveznosti do virov sredstev in so stalno vključeni v poslovnem 

ciklu (obnovljive linije financiranja). Peterlin idr. (2013, 24–25) definirajo bruto in neto OBK 

(slika 2), ki podpira dolgoročno strukturo virov financiranja OBK. Na to trditev nas napelje 

tudi razlaga plačilne sposobnosti v istem delu (2013, 19), ki jo opredeli z obvladovanjem 

OBK. 

prodaje  od  prihodki

kapital  obratni  operativni
=OBK
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Slika 2: Bruto in neto OBK 

Vir: Peterlin idr. 2013, 24–25. 

Tudi iz te definicije OBK je zunanjemu uporabniku računovodskih informacij težko presoditi, 

koliko OBK podjetje dejansko ima na dan izdelave bilance stanja in ali njegova struktura 

odraža ustrezno plačilno sposobnost. Srečamo se vsaj z naslednjimi omejitvami: 

- Kratkoročni finančni dolgovi lahko predstavljajo del dolgoročnih dolgov, ki zapadejo v 

plačilo v roku krajšem od 12 mesecev. Njihov osnovni namen ni bil zagotavljanje virov 

financiranja OBK, temveč financiranje investicij v stalna sredstva podjetja. 

- Kratkoročne poslovne obveznosti niso vedno le do dobaviteljev materiala in blaga, 

predstavljajo lahko tudi obveznosti iz naslova nakupa osnovnih sredstev. 

Preve in Sarria-Allende (2010, 14) najprej pojasnita OBK kot kompleksen koncept, ki 

marsikateremu poslovodji v podjetju ni popolnoma jasen. Klasična definicija obravnava OBK 

kot kratkoročna sredstva zmanjšana za kratkoročne obveznosti do virov sredstev, pri čemer so 

kratkoročna sredstva tista, ki se v enem letu spremenijo v denar, potreben za poravnavanje 

obveznosti, ki zapadejo v tem času (slika 3). Koncept razumevanja OBK, kot ga zagovarjata 

Preve in Sarria-Allende, pa OBK predstavi z vidika ustrezne strukture ročnosti vira 

financiranja (slika 4).  

Rezultat je v obeh primerih enak. Razlikuje se po vsebini, saj razlaga OBK skozi ročnost 

obveznosti do virov sredstev ne vsebuje kratkoročnih finančnih dolgov. Preve in Sarria-

Allende zaključita z definicijo koncepta OBK kot tistega dela dolgoročnih obveznosti do 

virov sredstev, ki je namenjen financiranju kratkoročnih sredstev. 
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Klasična definicija OBK 

OBK = kratkoročna sredstva zmanjšana za kratkoročne obveznosti do virov sredstev  

Na primer: 100 EUR = 500 EUR – 400 EUR 

 

 

Slika 3: Obratni kapital 

Vir: Preve in Sarria-Allende 2010, 16. 

 

Predstavljena definicija OBK, kot jo podata Preve in Sarria-Allende , je enaka definiciji OBK 

iz Kodeksa finančno poslovnih načel in ustreza našemu opisu v tej magistrski nalogi. 

Koncept razumevanja vsebine OBK 

OBK = Kapital povečan za dolgoročne obveznosti do virov sredstev in zmanjšan za stalna 

sredstva  

Na primer: 100 EUR = (600 EUR + 0 EUR) – 500 EUR 

 

Kratkoročna sredstva = 500 EUR

Terjatve do kupcev

Zaloge

Ostala kratkoročna sredstva

Dolgoročna sredstva = 500 EUR

Opredmetena sredstva

Neopredmenetna sredstva

Ostala dolgoročna sredstva

Kratkoročne poslovne obveznosti = 300 
EUR

Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do zaposlenih

Obveznosti do države

Kratkoročne finančne obveznosti = 100 
EUR

Dolgoročne obveznosti = 600 EUR

Dolgoročne finančne in poslovne 
obveznosti = 0EUR

Kapital = 600 EUR

Obratni kapital = 
100 EUR
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Slika 4: Struktura obratnega kapitala 

Vir: Preve in Sarria-Allende 2010, 17. 

Vernimmen idr. (2014, 47) pojasnijo OBK kot neto razliko med operativno porabo in 

operativnimi viri pri poslovanju (preglednica 2). Med operativne porabnike štejejo stroške 

zalog, ki so že nastali, in prihodke iz naslova terjatev, ki še niso postali prejemki. Kot 

operativne vire pa navedejo obveznosti do dobaviteljev, ki so sicer že nastale, vendar še niso 

bile plačane. Definicijo OBK kot razlike med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 

obveznostmi do virov sredstev zavrnejo kot manj primerno, saj definicija vključuje elemente 

poslovnega cikla (zaloge, terjatve in obveznosti do dobaviteljev) in hkrati elemente 

finančnega poslovanja (denar na računu, kratkoročne finančne naložbe in obveznosti).  

Preglednica 2: Sestava operativnega obratnega kapitala 

  Postavka Opis 

+ Zaloge 

material, polproizvodi in proizvodi, blago, sredstva za 

prodajo 

+ Kratkoročne terjatve 

znesek terjatev do kupcev, znesek terjatev do 

dobaviteljev in druge kratkoročne terjatve 

─ 

Kratkoročne poslovne 
obveznosti 

znesek obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in države, 
obveznosti do kupcev in druge kratkoročne poslovne 
obveznosti 

= Operativni obratni kapital 

 
Vir: Vernimmen idr. 2014, 48. 

Kratkoročna sredstva = 500 EUR

Terjatve do kupcev

Zaloge

Ostala kratkoročna sredstva

Kratkoročne poslovne obveznosti = 300 
EUR

Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do zaposlenih

Obveznosti do države

Kratkoročne finančne obveznosti = 100 
EUR

Dolgoročne obveznosti = 600 EUR

Dolgoročne finančne in poslovne 
obveznosti = 0EUR

Kapital = 600 EUR

Dolgoročna sredstva = 500 EUR

Opredmetena sredstva

Neopredmenetna sredstva

Ostala dolgoročna sredstva

Obratni kapital = 
100 EUR

Potrebe po OBK = 
200 EUR
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Tudi z opredelitvijo Vernimmena idr. se ne moremo popolnoma strinjati, saj se enako kot 

večina ostalih avtorjev ne opredelijo do strukture ročnosti OBK. 

Bittner, Porter in Serda (2011) opredelijo OBK kot denar, ki ga podjetje potrebuje pri 

vsakodnevnem poslovanju. Med najbolj tipične komponente OBK navedejo zaloge, terjatve in 

obveznosti do dobaviteljev. OBK avtorji izenačijo s pojmom neto OBK in ga definirajo kot: 

Neto obratni kapital = Kratkoročna sredstva – kratkoročne obveznosti 

angl:˝Net Working capital = Current Assets – Current Liabilities˝ 

Predstavljena formula vključuje tudi postavke denarja in kratkoročnih finančnih naložb in 

obveznosti, saj avtorji zagovarjajo koncept OBK, ki vključuje vse sestavine, od katerih se 

pričakuje sprememba njihove oblike v denarno v roku krajšem od 12 mesecev.  

Tudi iz te opredelitve pojma OBK lahko izluščimo posamezne tipične komponente OBK, ne 

zaznamo pa strukture oz. ročnosti. 
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3 SESTAVINE OBRATNEGA KAPITALA IN RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

Ne glede na različne opredelitve OBK, njegove posamezne sestavine ostajajo enake. Zlasti pri 

klasični finančni analizi poslovanja podjetja se pogosto uporabljajo kazalniki, ki vključujejo 

analizo zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Zlasti bančni analitiki skozi te 

kazalnike utemeljujejo kratkoročno plačilno sposobnost podjetja in predvsem njegovo 

likvidnost. Redko srečamo finančno analizo, pripravljeno s strani banke kot zunanjega 

uporabnika računovodskih informacij, ki bi vključevala pojasnila kapitalske ustreznosti 

podjetja skozi definicijo OBK in plačilne sposobnosti. 

Poznavanje posameznih delov OBK je osnova za upravljanje z OBK in razumevanje njegove 

dejanske finančne vloge. Zato je v nadaljevanju smiselno podan pregled posameznih sestavin 

obratnega kapitala. 

3.1 Zaloge  

SRS 2016 (Slovenski inštitut za revizijo 2016, 48–52) opredelijo zaloge kot sredstva v 

opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev 

oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja. Kategorija 

zaloge je v izražena v denarni obliki v računovodskem izkazu bilance stanja. Kljub temu da je 

zaloga predstavljena v denarni obliki, jo razumemo kot količino opredmetenega sredstva v 

podjetju, ki zagotavlja nemoteno poslovanje in ustvarjanje dodane vrednosti na enoto 

vloženega kapitala. Najpogostejša delitev zalog je naslednja: 

- Material in surovine; surovine so praviloma naravnega izvora in se nahajajo v 

nepredelanem (osnovnem) ali le nekoliko obdelanem stanju. Z materialom pa pojmujemo 

tisti del surovin, ki je na določen tehnološki način vsaj delno že predelan ali dodelan. 

Filipič in Mlinarič (1999, 140) opredelita zalogo surovin in materiala kot sredstvo, ki 

mora omogočati izkoriščanje kapacitet in zmogljivosti podjetja ter poskrbeti za nemoten 

poslovni proces. 

- Nedokončana proizvodnja in polproizvodi; predstavljajo tisti del kratkoročnih sredstev 

podjetja, ki so že v postopku proizvajanja oz. dodelave. Ta del zalog se že nahaja v 

proizvodnem procesu in ni več na skladiščenju.  

- Gotovi proizvodi; predstavljajo tisti del kratkoročnih sredstev podjetja, ki je že namenjen 

nadaljnji prodaji. Praviloma se gotovi izdelki že nahajajo v odpremnem skladišču. Z 

vidika časa so bolj likvidni od zalog materiala ali polproizvodov, kljub temu pa 

predstavljajo del sredstev podjetja, v katerem je vezan denar, ki ne prinaša dodane 

vrednosti. Sagner (2014, 108) ugotavlja pomembnost poslovne funkcije »upravljanje z 

zalogami« prav zaradi vpliva le-teh na donosnost podjetja. Hkrati pa ugotavlja, da veliko 

podjetij to funkcijo zanemarja oz. je sploh nima vzpostavljene. 
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- Trgovsko blago; predstavlja artikle, ki so bili kupljeni in v enaki obliki prodani naprej. 

Med trgovsko blago štejemo tudi rezervne dele, vendar le-ti niso namenjeni nadaljnji 

prodaji, temveč servisiranju lastnih sredstev ali servisiranju prodanega artikla kupcu. 

Predujmi za zaloge; predstavljajo prav tako kratkoročno sredstvo podjetja, vendar je njihova 

oblika denar, ki se nahaja na računu in je namenjen točno določeni vrsti zaloge. 

3.1.1 Kazalniki obračanja zalog 

Iz zgornje opredelitve zaloge kot sredstva, ki povzroča podjetju le stroške in zadržuje denar v 

njegovi ˝mrtvi obliki˝, je ugotavljanje kazalnikov obračanja oziroma hitrosti obračanja zalog 

ključen element upravljanja z zalogami podjetja in ključen element poslovnih odločitev. 

Upravljanje z zalogami ima velik vpliv na višino potrebnega OBK in s tem na profitabilnost 

poslovanja ali kapitala. 

Izračun dni vezave zaloge je osnovni kazalnik, ki nam pove, koliko dni v povprečju ima 

podjetje vezan denar v zalogah. Krajši kot so dnevi vezave zalog, ugodneje je za podjetje z 

vidika financiranja. 

Koeficient obračanja zalog je razmerje med vrednostjo prihodkov od prodaje in povprečno 

vrednostjo zalog istega obdobja. Števec koeficienta lahko prilagajamo v odvisnosti od vrste in 

namena analize. Prihodke od prodaje lahko zamenjamo z nabavno vrednostjo blaga, stroški 

materiala ali drugo kategorijo, le interpretacija rezultata mora biti jasna. Z vidika zunanjih 

uporabnikov računovodskih informacij je najpogosteje uporabljena kategorija prihodek od 

prodaje. 

Koeficient obračanja meri hitrost, s katero se zaloge spremenijo v terjatve do kupcev ali celo 

denar. Višji koeficient odraža manjše število dni vezave denarja v zalogah in je za podjetje 

ugodnejši. 

3.1.2 Stroški zalog 

Zaloge predstavljajo ˝mrtev˝ denar podjetja, ki vsebinsko izgublja na svoji vrednosti. Zaloge 

ne ustvarjajo dodane vrednosti na enoto vloženega kapitala, temveč ustvarjajo dodatne 

stroške. Prav zaradi slednjega večina avtorjev poudarja pomembnost obvladovanja stroškov 

Koeficient obračanja zalog = 
Prihodki od prodajePovpre!no!stanje!zalog 

Dnevi vezave zalog = 
365

Koeficient!vezave!zalog
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zalog. Peterlin in Glavina (2007, 74) navajata, da je upravljanje zalog ena najpomembnejših 

funkcij v podjetju. 

Obvladovanje zalog pravzaprav pomeni minimiziranje stroškov zalog, ki jih delimo na stroške 

skladiščenja (držanja) in stroške naročanja. Nekateri so fiksni in se s količino ne spreminjajo, 

drugi pa se spreminjajo s količino. Teoretično pomeni optimiziranje stroškov zalog najmanjše 

možne zaloge, ki še vedno omogočajo normalno poslovanje. Optimalna količina zalog pa je 

povezana tudi s preferencami lastnikov in poslovodstva podjetja, ki se odraža v 

konservativnem ali agresivnem vidiku držanja zalog. 

Kavčič (2000, 290) stroške zalog razdeli v te skupine: 

- Stroški vzdrževanja zalog, ki vsebinsko pomenijo stroške hranjenja zalog v nekem 

prostoru oziroma skladišču. Med najbolj značilne stroške vzdrževanja štejemo: 

o Stroške skladiščenja, ki pomenijo za podjetje strošek vzdrževanja prostora, ki 

ga ima podjetje v najemu, ga mora zgraditi ter v obdobju koriščenja vzdrževati. 

Stroški skladiščne zgradbe obsegajo tudi izdatke iz naslova davkov, zavarovanj 

in energije, ki jo troši ta stroškovni nosilec. 

o Stroški hranjenja zalog zajemajo vse vrste stroškov povezanih z vzdrževanjem, 

varovanjem in manipulacijo zalog v skladišču. Mednje spadajo tudi stroški 

tatvin, loma, kala in drugi. 

o Stroški investicij v zaloge, ki predstavljajo denar namenjen nabavi zalog in 

spremljajočim stroškom zalog. 

- Stroški naročanja zalog so neposredno povezani z manipulacijskim procesom naročanja 

zalog. Praviloma niso odvisni od količine naročenega blaga oziroma materiala, temveč se 

računajo na enoto naročila. Predstavljajo torej fiksne stroške (z vidika stroškovne 

učinkovitosti tako padajo na enoto količine).  

- Stroški premajhnih zalog se pojavijo občasno, in sicer v organizacijah z manj učinkovitim 

sistemom vodenja zalog. Nastanejo takrat, kadar je podjetje prisiljeno naročiti zalogo 

(praviloma brez pogajanj), da bi zagotovilo nemoten proces dela. V takem primeru ne 

prihaja le do izpada proizvodnje, temveč nastala situacija lahko privede tudi do izgube 

ugleda blagovne znamke na trgu. Kadar blagovne znamke ni na zalogi, ko jo je potrošnik 

oziroma kupec voljan kupiti, se slednji lahko obrne na druge ponudnike iste ali podobne 

blagovne znamke in s tem celo dolgoročno zmanjša nakupe blaga pri prvem ponudniku. 

Prav zaradi slednjega Kavčič (2000, 290–291) stroške premajhnega obsega zalog loči na: 

o Stroške pomanjkanja končnih izdelkov, kjer se stroški izrazijo v izgubi po 

posameznem naročilu kupca, celo v izgubi kupca, ki je prisiljen proizvod 

nabaviti pri drugem ponudniku. Pomanjkanje končnih izdelkov lahko vodi v 

dodatne stroške izpolnitve naročila, dodatne administrativne stroške, dodatne 

transportne stroške … 
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o Stroške proizvodnega procesa oziroma sistema, ki so povezani predvsem s 

stroški čakanja na delo, stroški zaustavitve strojev in orodij, dolgoročno pa tudi 

stroški povezani z delom zaradi upada morale in elana zaposlenih. 

o Stroške izjemnih naročil, ki se pojavijo, ko podjetje ugotovi, da bo zalog 

zmanjkalo. Stroški so posledica dodatnih izjemnih naročil, ki niso bila 

predvidena. 

- Stroški spreminjanja kapacitet so povezani s povečevanjem ali zmanjševanjem 

proizvodnih kapacitet zaradi spreminjajočega se povpraševanja. Poslovodstvo podjetja 

namreč lahko zavzame strategijo, da sezonska gibanja ali enkratna povpraševanja (ali 

zmanjševanja) ne bo uravnavalo s stalno količino zalog ne glede na obseg, temveč bo 

prilagajalo proizvodne kapacitete. Tako je strošek povezan z dodatno delovno silo (npr. 

uvedba nočne izmene, uvedba tretje izmene) in s stroškom spreminjanja kapacitet na 

zalogah. 

Skriti stroški zalog pa so stroški povezani s špekulacijami (v pozitivnem poslovnem smislu), 

kjer podjetja določene materiale z izjemno nihajočo (angl: volatility) nabavno ceno nabavijo 

na zalogo (previsoko), pri čemer špekulirajo v gibanju cene na trgu. 

3.1.3 Funkcija nabave zalog v podjetju 

Funkcije nabave zalog, upravljanja z zalogami ter kalkulacij stroškov zalog, kot jih opisujemo 

v prejšnjem podpoglavju, med slovenskimi malimi in srednjimi podjetji skorajda ne najdemo, 

kljub očitnemu vplivu na profitabilnost podjetja ter predvsem na dnevno likvidnost. Večina 

malih in srednjih podjetij tako naroča zaloge materiala in blaga brez sistematičnega vzorca, po 

občutku in brez dodatnih kalkulacij. 

Sagner (2014, 112) opiše funkcijo upravljanja z zalogami, kot funkcijo dveh pomembnih 

delovnih mest, vodje proizvodnje, ki tradicionalno želi imeti na zalogi več, kot potrebuje, ter 

vodje nabave, ki želi želene materiale dobiti po najvišji možni kvaliteti za najnižjo možno 

ceno na trgu. Sagner funkcijo opiše kot logično sodelovanje dveh pomembnih faktorjev v 

podjetju, vendar se istočasno vpraša, kdo skrbi za optimalen OBK povezan z nabavami zalog. 

Strošek uporabljenih virov financiranja, to je OBK, je pogosto zanemarjen ali pa se ga vključi 

takrat, ko so naročila že potrjena. Sagner nadaljuje z ugotovitvami, da kljub IT
6
 podpornemu 

okolju 21. stoletja pri naročanju zalog materiala ali blaga še vedno najdemo izjemno veliko 

ročnega dela, kamor spada: 

- iskanje dobaviteljev, 

- pošiljanje povpraševanj, 

- preverjanje kvalitete po prejemu ponudb, 

- priprava naročila dobavitelju, 

                                                 

6
 IT = Informacijska tehnologija. 
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- pošiljanje naročila in sprejemanje potrditve, 

- čakanje na dobavo materiala, 

- preverjanje materiala in poročanje reklamacij, 

- prejem računa in njegovo knjiženje ter 

- ostale naloge in aktivnosti do samega plačila dobavitelju. 

Znotraj tako dolge verige različnih aktivnosti se seveda lahko zgodijo napake, ki povzročijo 

dodatne stroške. Zanemarjanje poslovne funkcije upravljanja z zalogami v malih in srednje 

velikih podjetjih je delno razumljivo, saj je že proučevanje krogotoka naročanja izjemno 

dolgotrajno, drago in z veliko možnimi tveganji oziroma problemi. 

Problemi, povezani z naročanjem zalog, so: 

- Visoke vhodne cene materiala povzročajo prevelik izdatek za zalogo (vpliv na 

donosnost). 

- Dobavitelji preprosto postavijo previsoke cene, ki so posledica stalnih dogovorov med 

kupcem in prodajalcem, nerednih preverjanj sprememb cene (dolgoročne pogodbe in s 

tem povezana tveganja) ali preprosto, ker kupec ne išče ustrezno enakega materiala na 

trgu (konkurenčnost). 

- Nabava v domačem, lokalnem okolju, kjer se kupec čuti dolžnega plačati zahtevano ceno 

ali je za nakup v lokalnem okolju (pospeševanje lokalnega razvoja) nagrajen celo po 

zasebni strani. 

- Neizvajanje posodobitev v proizvodnem procesu zahteva visoke stroške zaloge. Uporaba 

tehnologije izpred 25 let zahteva več vhodne energije, kot jo zahteva tehnologija 21. 

stoletja (varčnost, učinkovitost, prilagajanje novostim). 

- Nihanje cene materialov in blaga, še posebej materialov, ki kotirajo na blagovnih borzah. 

Nabava te vrste zalog terja poznavanje ne le dobaviteljev, temveč tudi gibanje cen na 

borzi ter poznavanje instrumentov zavarovanj pred temi tveganji. 

Sagner (2014, 114) kot problem navaja tudi avtorizacijo prejetih računov. Ta del zaključnega 

dela nabavnega cikla zahteva primerjave in kontrolo. Vse naštete probleme pa lahko 

definiramo tudi kot priložnost, ki jo imajo podjetja na trgu in katere izid je povečanje plačilne 

sposobnosti oz. znižanje potrebnega obsega OBK. 

Upravljanje verige naročanja 

Tako Sagner (2014, 116) kot številni drugi avtorji upoštevajo kompleksnost funkcije 

naročanja zalog, vendar hkrati poudarijo, da vzpostavitev tudi najbolj enostavnih kontrolnih 

elementov ugodno vpliva na kakovost, proces in donosnost v podjetju. Med najbolj poznana 

modela upravljanja z zalogami spadata: 

- Economic Order Quantity (EOQ) in 

- Just In Time (JIT). 
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EOQ je matematičen model, ki izračunava optimalno količino materiala ali blaga na zalogi. 

Njegova dodana vrednost se izraža tudi v oceni optimalnega obsega proizvodnje, glede na 

postavljen obseg zalog z vidika stroškov. 

pri čemer je: 

T = celotna prodaja v količini 

F = fiksni stroški naročanja / posameznega naročila po enoti zaloge 

CC = variabilni stroški naročanja ene enote (praviloma nabavna cena) 

EOQ podpira model obnašanja stroškov, kot ga prikazuje slika 5 (Rusjan 1999, 144). Stroški 

naročanja zalog imajo enako značilno krivuljo kot stalni in variabilni stroški. Praviloma 

stroški naročanja, vezani na enoto naročila (in ne na količino materiala v naročilu), ostanejo 

fiksni, kar dejansko pomeni, da padajo z obsegom. Več kot naročimo z enim naročilom, na 

več posameznih enot materiala se ta strošek porazdeli, torej padajo na enoto produkta. 

Medtem ko se druga vrsta stroškov obnaša bolj ali manj variabilno, cena na naročila ostaja 

ista. 

 

Slika 5: Odvisnost stroškov zalog, stroškov naročanja in velikosti naročila 

Vir: Rusjan 1999, 144. 
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JIT model naročanja cilja na minimalne količine materiala na zalogi (čim manjši obseg 

vezanega denarja v zalogi) in je primeren za proizvodnje s stalnim obsegom, kjer so 

dobavitelji stalni. Zahteva celovito kontrolno funkcijo, saj je podvržen tveganju 

nepredvidenih okoliščin dobavnega roka (npr. naravne nesreče na poti od dobavitelja do 

kupca). Z vidika učinkovitosti in povezanosti sodi med najbolj učinkovite, vendar agresivne 

modele. 

3.2 Terjatve 

Poslovni cikel je sestavljen iz več faz: denar na računu se spremeni v zalogo materiala, 

polproizvoda, izdelka in šele, ko je ta prodan, se spremeni nazaj v denar ali terjatev. Terjatev 

do kupca je vzpostavitev pravnega razmerja terjatve, ki dejansko pomeni kreditiranje kupca, 

saj mu blago oziroma izdelke prodajalec izroči danes, plačilo pa pričakuje v določenem času, 

obdobju. Kreditiranje kupcev vedno predstavlja določeno tveganje. 

SRS 2016 (Slovenski inštitut za revizijo 2016, 53–57) terjatve razvrstijo nazorno in celovito, 

ko pravijo, da je terjatev premoženjskopravno pravica zahtevati od določene osebe plačilo 

dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve. Terjatve se pojavljajo večinoma do 

kupcev ali drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev, lahko pa tudi do 

dobaviteljev prvin poslovnega procesa, do zaposlenih, do udeležencev pri razporejanju 

poslovnega izida, do financerjev in do uporabnikov finančnih naložb. Razčlenitev terjatev: 

- Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, trgovskim blagom in 

opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi; terjatve do drugih 

financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev so predvsem terjatve do države v 

zvezi z zasluženimi državnimi podporami pri prodaji. 

- Terjatve do dobaviteljev prvin poslovnega procesa so njim dani predujmi za opredmetena 

osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge materiala in za še ne opravljene 

storitve – pa tudi za njim dana preplačila in varščine; terjatve do zaposlenih so njim dani 

predujmi in odškodninske obremenitve. 

- Terjatve do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida so terjatve do države iz 

naslova plačanih davkov ali do tistih, ki so dolžni prispevati k poravnavi izgube. Terjatve 

do financerjev se pojavljajo v glavnem v zvezi z nevplačanim v plačilo zapadlim 

vpisanim kapitalom, terjatve do uporabnikov finančnih naložb pa v zvezi z njim 

obračunanimi obrestmi in deleži v njihovem čistem dobičku. Posebna vrsta terjatev so 

terjatve do države v zvezi z vstopnim davkom na dodano vrednost in terjatve do države 

za odloženi davek. 

- Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani 

predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna 

sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih 

sredstev, dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog. 
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- Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. Na to 

razčlenitev ne vpliva razvidovanje predujmov med sredstvi v smislu SRS 2016 

(Slovenski inštitut za revizijo, 2016, 54), ki so praviloma kratkoročne terjatve. 

Kratkoročne terjatve se predvidoma udenarijo v letu dni. Vse druge terjatve se štejejo kot 

dolgoročne. 

- V bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle (a še niso poravnane), in 

dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, 

izkazujejo kot kratkoročne terjatve. 

- Terjatve se razčlenjujejo na tiste, ki se nanašajo na uskupinjena odvisna podjetja, 

pridružena podjetja, skupaj obvladovana podjetja in druge. Takšne terjatve se 

obravnavajo posebej tudi zaradi sestavljanja skupinskih računovodskih izkazov. Posebej 

se obravnavajo tudi deleži v skupnih terjatvah v primeru skupnih podvigov. 

- Terjatve se razčlenjujejo tudi na tiste, ki se nanašajo na stranke v državi, in na tiste, ki se 

nanašajo na stranke v tujini. Obravnavajo se posebej, ker je treba v drugem primeru pri 

sestavljanju skupinskih računovodskih izkazov zneske v domači valuti prevesti v zneske 

ustrezne tuje valute in obratno. 

Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je: 

- verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in  

- mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti. 

Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja na podlagi ustreznih listin pripozna kot 

sredstvo, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice. 

3.2.1 Kazalniki obračanja terjatev 

Terjatve so bolj likvidno sredstvo kot zaloge, kar nazorno prikaže tudi vertikalna oblika 

bilance stanja, predpisana z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, 

št. 42/2006, 60/2006, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 65/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 

57/2012, 82/2013, 55/2015, člen 65), 7
 kjer so sredstva podjetja razvrščena po pričakovani 

padajoči likvidnosti oz. spremembi posamezne sestavine sredstev v denar (slika 6). 

                                                 

7
 V nadaljevanju ZGD-1-UPB3. 
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Slika 6: Časovna komponenta spremembe v denar 

Kljub dejstvu, da so terjatve bolj likvidne od zalog, je potrebna stalna skrb za vzpodbujanje 

krogotoka denarja. Učinkovitost upravljanja z denarjem merimo tudi skozi komponento 

učinkovitosti obračanja terjatev. V odvisnosti od uporabnika analize ugotavljamo obračanje 

celotnih terjatev ali njenih posameznih komponent. Ključnega pomena, predvsem za zunanje 

uporabnike računovodskih informacij, je kvaliteta terjatev, ki jo lahko zagotovimo le z 

razkritjem podatkov. V malih in srednjih podjetjih, ki niso zavezana k revidiranju 

računovodskih izkazov in izdelovanju poslovnih poročil, je pridobivanje teh razkritij oteženo. 

Dneve obračanja terjatev izračunamo po spodnji formuli. Rezultat nam pove, koliko dni v 

povprečju podjetje kreditira svoje kupce. Peterlin in Glavina (2007, 82) navajata, da daljši kot 

je čas kreditiranja kupcev, več sredstev (oz. OBK) podjetje potrebuje. Krajši kot so dnevi 

vezave terjatev, ugodneje je za podjetje z vidika financiranja. 

Koeficient obračanja terjatev je razmerje med vrednostjo prihodkov od prodaje in povprečno 

vrednostjo terjatev.  
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Koeficient obračanja terjatev meri hitrost, s katero se terjatve spremenijo v denar. Višji 

koeficient odraža manjše število dni vezave denarja v terjatvah in je za podjetje ugodnejši. 

3.2.2 Funkcija upravljanja s terjatvami 

Pomembnost funkcije upravljanja s terjatvami se je v negativni luči pokazala prav v času 

gospodarske krize. Opaziti gre, da postaja upravljanje s terjatvami čedalje pomembnejše 

(vsekakor pa pridobiva na veljavi bolj kot upravljanje z zalogami) tudi v malih in srednjih 

podjetjih, kar gotovo vpliva na stabilnejšo likvidnost podjetja in s tem zagotavlja varnejše 

poslovno delovanje med upniki na trgu. 

Sagner (2014, 91) navaja, da podjetja praviloma nimajo vzpostavljenega posebnega 

delovnega mesta za upravljanje s terjatvami, temveč skrb za unovčenje terjatev prepustijo 

posameznim oddelkom ali celo prodajnim enotam. Tak način decentralizacije ne omogoča 

stalne kontrole in celotnega izračuna potrebnega OBK za financiranje kupcev. 

Peterlin in Glavina (2007, 89) posebej poudarita stalnost in ažurnost v opozarjanju kupcev na 

zamude, zaračunavanju obresti in tekoči izterjavi. Praviloma postanejo kupci v takih primerih 

zainteresirani za plačilo znotraj dogovorjenih rokov. Podjetje na trgu namreč ne posluje le s 

kupci, ki spoštujejo dogovore, temveč lahko kljub vestni oceni svojega partnerja naleti na 

kupca, ki je slab plačnik, ki se samovoljno odloči za podaljšanje roka plačila ali prejetega 

računa celo ne plača. Finančna služba podjetja, ki je centralizirana, bo take kupce lažje in 

predvsem pravočasno spoznala in s temi terjatvami strokovneje upravljala. 

Filipič in Mlinarič (1999, 136) pojasnita politiko upravljanja s terjatvami kot tisto funkcijo, ki 

združuje ukrepe in aktivnosti za pravočasno izterjavo ter hkrati skrbi za optimalen obseg 

terjatev, ki je v okviru načrtovanih. Aktivnosti politike upravljanja s terjatvami sestavlja 

predvsem stalni pritisk na prodajno službo, da roke plačila skrajšuje na najmanjši možni čas 

ter da preverja kupce v smislu njihove plačilne sposobnosti v prihodnje. Upravljanje z že 

nastalimi terjatvami pa obsega različne ukrepe mehke izterjave, opozarjanja na plačilo ter 

konkretne aktivnosti, med katere sodijo: 

- Odprodaja terjatev ali faktoring; sodi med finančne storitve, ki jo opravljajo banke ter 

druga specializirana podjetja. Vsebinsko gledano odprodaja terjatve pomeni pridobitev 

denarnih sredstev iz verodostojne listine danes in ne šele na rok zapadlosti. Storitev je 

povezana z dodatnimi stroški, ki znižajo profitabilnost prodanega izdelka. Značilnost 

odprodaje terjatev (tudi višina diskonta) je tudi regresijska pravica. Odprodaja terjatev z 

regresom vsebinsko pomeni, da bo nov prevzemnik terjatve na dan zapadlosti terjal 

osnovnega dolžnika in izvedel vse z zakonom predpisane postopke. V kolikor pa le-ta ne 

Koeficient obračanja terjatev!=!
Prihodki od prodaje

Povprečno stanje terjatev
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plača, bo terjal prodajalca terjatve. Odprodaja terjatve brez regresa vsebinsko pomeni, da 

nov prevzemnik terjatve na dan zapadlosti terjatve terja plačilo dolga le od osnovnega 

dolžnika. 

- Nakazilo ali asignacija; vsebinsko gledano je to tristransko pravno razmerje, pri čemer 

prvo podjetje pooblasti drugo podjetje, da v njegovem imenu izpolni obveznost do tretje 

osebe. V pravnem razmerju tako nastopajo nakazovalec (asignant), nakazanec (asignat) in 

prejemnik nakazila (asignatar). 

- Pobot ali kompenzacija; način poravnavanja obveznosti med dvema partnerjema brez 

denarnih sredstev. Gre za pobotanje terjatev in obveznosti med istima poslovnima 

partnerjema, ki sta drug drugemu hkrati upnik in dolžnik. Pobot ali kompenzacija je lahko 

dogovorjena ali enostranska (prisilno s strani države). 

- Cesija ali odstop pogodbene terjatve; prenos terjatve na drugo pravno osebo, pri čemer 

osnovni dolžnik ne sodeluje (je pa obveščen). V tem primeru preide pogodbena terjatev v 

last in posest (kot pravica) na novega upnika. 

Zastava terjatev ali bodočih terjatev pomeni obliko zavarovanja, največkrat v korist bank. Z 

zastavo terjatev osnovni dolžnik praviloma ni obveščen (je pa ta institut možno izvesti). Na 

dan zapadlosti terjatve se tako plačilo s strani osnovnega dolžnika izvede na račun zastavitelja 

terjatve in ne na banko. Ta pa je, skladno z določili kreditne pogodbe med banko in 

zastaviteljem terjatve, dolžan sredstva porabiti za poravnavo obveznosti do banke, ki izhajajo 

iz konkretne kreditne pogodbe ali pa vrednost in kvaliteto zavarovanja te kreditne pogodbe 

nadomestiti z novimi terjatvami. To obliko največkrat imenujemo premostitveno kreditiranje, 

banke ga praviloma uporabijo pri kreditiranju investicij, kjer so v ozadju nepovratna sredstva, 

subvencije ali dotacije. 

3.3 Kratkoročne poslovne obveznosti 

Obveznosti iz poslovanja so kratkoročni dolgovi, ki so praviloma najcenejši vir financiranja 

poslovanja (Mayr 2011, 210). Izkazujemo jih na desni strani bilance stanja. Kratkoročne 

poslovne obveznosti so pripoznane obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obratnih sredstev, ki 

jih je potrebno najkasneje v letu dni poravnati, praviloma z denarjem. V poslovnih izkazih se 

kratkoročne poslovne obveznosti razčlenjujejo na obveznosti do domačih poslovnih 

partnerjev in tujine, nadalje na tista do podjetij v skupini in na druga podjetja, zlasti zaradi 

priprave uskupinjanja oz. konsolidiranih poslovnih poročil. Prav tako moramo deliti poslovne 

dolgove na tiste do pravnih oseb in na tiste do fizičnih oseb. 

Kratkoročne poslovne obveznosti (Kokotec-Novak, Korošec in Melavec 2002, 44) imajo 

različne pojavne oblike: 

- Kratkoročni dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali kupljene storitve, ki jih 

poimenujemo obveznosti do dobaviteljev. Predstavljajo običajno obliko financiranja 
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poslovnega procesa in se pojavijo ob nakupu blaga, materiala ali storitve na odloženo 

plačilo. 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za že opravljeno delo so obveznosti do zaposlenih 

iz naslova plač in drugih dajatev v zvezi z delom. Te obveznosti niso odvisne od 

poslovnega izida, enako kot niso odvisne od poslovnega izida obveznosti iz naslova 

davkov. 

- Kratkoročne obveznosti do tujih virov financiranja, ki se nanašajo na obresti in podobne 

postavke. Nastanejo kot cena finančnega vira, ki ga je podjetje porabilo bodisi za 

poslovanje bodisi za investiranje. 

- Kratkoročne obveznosti do države iz naslova davkov, tudi davka na dodano vrednost. 

- Kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na razdelitev poslovnega izida, so predvsem 

obveznosti iz naslova razdelitve dividend in drugih deležev iz dobička. 

- Obveznosti do kupcev za prejete predujme oz. prejete kratkoročne varščine. 

3.3.1 Kazalniki obračanja poslovnih obveznosti 

Poslovne obveznosti, predvsem njihov del, ki se nanaša na obveznosti do dobaviteljev, 

predstavlja najcenejši vir financiranja tekočega poslovanja oz. obratnih sredstev. Prav zaradi 

stroškovnega učinka je spremljanje hitrosti poravnavanja obveznosti pomemben element 

generiranja denarnega toka. Učinkovitost upravljanja z denarjem merimo tudi skozi 

komponento obračanja poslovnih obveznosti.  

Dneve obračanja kratkoročnih poslovnih obveznosti izračunamo po spodnji formuli, ki nam 

pove, v koliko dneh v povprečju podjetje poravnava svoje dolgove. Peterlin in Glavina (2007, 

94) v svoji formuli uporabita le komponento obveznosti do dobaviteljev, katere dolžino 

praviloma presojamo glede na enak podatek kot konkurenta. Dnevi vezave poravnavanja 

obveznosti do dobaviteljev se namreč razlikujejo od dejavnosti do dejavnosti. 

Koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih obveznosti je razmerje med vrednostjo 

prihodkov od prodaje in povprečno vrednostjo kratkoročnih poslovnih obveznosti. Števec 

koeficienta lahko prilagajamo v odvisnosti od vrste in namena analize. Prihodke od prodaje 

lahko zamenjamo z nabavno vrednostjo blaga, stroški materiala ali drugo kategorijo – le 

interpretacija rezultata moja biti jasna. Z vidika zunanjih uporabnikov računovodskih 

informacij je najpogostejša kategorija prihodki od prodaje, kadar se v imenovalcu uporabijo 

agregirani zneski (kratkoročne poslovne obveznosti skupaj) oz. stroški materiala, blaga in 

storitev, kadar se v imenovalcu uporabijo le kratkoročne obveznosti do dobaviteljev. 

 

Dnevi!vezave!kratkoročnih!posl.!obv.!=!
365

Koeficient vezave krat. posl. obv.
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Koeficient obračanja meri hitrost, s katero podjetje poravnava svoje kratkoročne dolgove. 

Višji koeficient odraža hitrejše plačilo in s tem neposredno posega v stanje denarja na računu. 

Za podjetje je ugodnejše daljše plačilno obdobje obveznosti, torej nižji koeficient, zlasti z 

vidika potrebnega OBK. 

3.3.2 Funkcija upravljanja z dobavitelji 

Stanje zmanjšanega zaupanja med poslovnimi subjekti na trgu kot posledica gospodarske 

krize se kaže tudi v zaostrenih plačilnih pogojih. To ni nujno slabo, saj se spreminja poslovni 

model tudi na segmentu malih in srednjih podjetij. Spreminjanje se izkazuje v večji skrbi po 

dogovarjanju o rokih plačil in plačilnih pogojih. Opaziti gre (izkustvena trditev), da postaja 

upravljanje z dobavitelji povezano z upravljanjem s terjatvami ter da izbira dobavitelja ni 

vedno vezana le na najnižjo ceno dobave, temveč tudi na plačilne pogoje. 

Sagner (2014, 127) navede možne ukrepe pri upravljanju z dobavitelji, ki ugodno vplivajo na 

višino OBK in s tem na likvidnost: 

- Določanje plačilnega roka naj bi bilo usklajeno z običajnim rokom v dejavnosti oz. na 

trgu kupca. 

- Casa sconto (angl.: cash discount) mora biti vključen v ponudbo in zabeležen na računu. 

Prejem denarja pred običajnim rokom ugodno vpliva na denarna sredstva. 

- Zavarovanje plačil z običajnimi plačilnimi ali bančnimi finančnimi instrumenti 

(akreditivi, garancije, avansi). 

Pomemben element predstavlja enostavna odgovornost za prejete račune znotraj podjetja. 

Funkcija upravljanja z dobavitelji je še vedno prepogosto razdeljena med različne sektorje 

znotraj podjetja in tako predstavlja določeno prelaganje odgovornosti. 

Peterlin in Glavina (2007, 93) trdita, da je potrebno boniteto dobavitelja presojati enako, kot 

presojamo boniteto kupca. Dobavitelj, ki ima slabo boniteto in s tem zmanjšano plačilno 

sposobnost, lahko predstavlja težavo podjetju na področju kakovostnih in pravočasnih dobav. 

Kot tak pomeni večje tveganje od plačilno sposobnega dobavitelja. 

Koeficient obračanja krat. posl. obv. = 
Prihodki od prodaje

Povprečno stanje krat. posl. obv.
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4 OBRATNI KAPITAL KOT NOTRANJA FINANČNA MOČ PODJETJA 

Potem ko smo povzeli različna tolmačenja OBK ter posamezne računovodske kategorije, ki 

sestavljajo OBK, se podrobneje posvetimo opredelitvi finančne moči in upravljanju z OBK. 

Kljub negativnim učinkom gospodarske krize mnoga podjetja še vedno podcenjujejo 

pomembnost denarja in likvidnost podjetja. Upravljanje z obratnim kapitalom je pomemben 

vzvod ustvarjanja dodatne likvidnosti in sproščanja denarja vezanega v zalogah, terjatvah in 

poslovnih obveznostih. Z učinkovitim upravljanjem teh kategorij lahko podjetja močno 

zmanjšajo odvisnost od tujih virov financiranja, sproščeno likvidnost pa namenijo za druge 

aktivnosti na trgu. To pripelje do večje finančne prožnosti in zmožnosti ustvarjanja vrednosti 

na trgu, kar močno vpliva na vrednost podjetja (Buchmann in Jung 2012, 1). 

Podjetja poslujejo na trgu z namenom ustvarjanja dodatne vrednosti tako za lastnike in 

zaposlene, kot za širše okolje, v katerem delujejo. Obstoj podjetja na trgu je definiran s 

poslanstvom podjetja, ki ga uresničujejo zaposleni v poslovnih procesih. Prav tako pa se 

podjetje srečuje z različnimi vrstami tveganj, med njimi kot pomembno izpostavimo prav 

plačilno sposobnost. Naloga poslovodstva je, da skozi različne ukrepe uresničuje cilje podjetja 

in zasleduje dolgoročno in kratkoročno plačilno vzdržnost. 

4.1 Likvidnost 

Beseda likvidnost izhaja iz latinske besede »liquidus«, kar pomeni tekoč. Znotraj finančno 

poslovnih analiz razumemo likvidnost predvsem kot zmožnost tekočega poravnavanja 

zapadlih obveznosti. Mramor (1993, 298) opredeli likvidnost kot kratkoročno plačilno 

sposobnost podjetja. Za zagotavljanje ustrezne kratkoročne plačilne sposobnosti mora imeti 

podjetje dovolj denarja na računu za nemoteno poravnavanje svojih obveznosti do 

dobaviteljev na rok njihove dospelosti. V uvodu tega poglavja smo že navedli, da lahko 

poslovodstvo z ustreznim upravljanjem OBK (ali njegovih kategorij) močno vpliva na stanje 

denarja in s tem na likvidnost. 

Razlikovati je treba med likvidnostjo in solventnostjo podjetja, čeprav obe v finančno 

poslovnem smislu pomenita plačilno sposobnost, le da prva na kratkoročnem, druga pa na 

dolgoročnem področju. Na solventnost podjetja najbolj vpliva ustrezna struktura obveznosti 

do virov sredstev ter uspešno dolgoročno vzdržno poslovanje na trgu. 

ZFPPIPP-UPB8 (2014, 11. člen) ločuje plačilno sposobnost na kratkoročno in dolgoročno, pri 

čemer navede: 

- Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost podjetja, da v določenem časovnem 

obdobju poravna vse obveznosti, ki v tem obdobju zapadejo. 

- Dolgoročna plačilna sposobnost pa predstavlja trajno sposobnost izpolnitve vseh 

obveznosti ob njihovi zapadlosti. 
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Prav pri definiciji likvidnosti in solventnosti v povezavi s plačilno sposobnostjo prihaja do 

različnih tolmačenj tako doma kot v svetu. Bergant (2012, 17) razlikuje med plačilno 

sposobnostjo in likvidnostjo, in sicer tako: 

- Plačilna sposobnost je enaka solventnosti podjetja, torej sposobnosti poravnati vse svoje 

obveznosti na dolgi rok. Pri tem poudari, da gre za načelo ali sposobnost podjetja, da 

razpolaga z ustrezno likvidnimi sredstvi, kadar so le-ta potrebna. 

- Medtem ko likvidnosti ne enači s plačilno sposobnostjo, temveč s sposobnostjo 

unovčenja sredstva v danem trenutku. 

Poenotenje v slovenskem prostoru je prinesel Kodeks poslovno finančnih načel (Slovenski 

inštitut za revizijo 1998), na katerega se sklicuje tudi ZFPPIPP-UPB8 (2014, 11. člen). V 

Kodeksu finančno poslovnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 1998, 81–82) najdemo 

samostojni poglavji, ki govorita o načelu kratkoročne plačilne sposobnosti in načelu 

dolgoročne plačilne sposobnosti.  

Načelo kratkoročne plačilne sposobnosti govori o tem, da mora biti podjetje sposobno v 

kratkem roku zagotoviti potrebna likvidna sredstva za pravočasno izvedbo plačil. Položaj 

podjetja, ko so njegovi prejemki (denar na računu) v danem trenutku enaki ali večji od 

izdatkov za obveznosti, ki zapadejo v plačilo, imenujemo kratkoročna plačilna sposobnost. 

Primanjkljaj pa na drugi strani pomeni kratkoročno plačilno nesposobnost podjetja. 

Dolgoročni vidik tako opredeljene kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja je neto 

kratkoročna terjatev ali neto kratkoročni dolg. Pri prvem imamo presežek kratkoročnih 

sredstev nad kratkoročnimi obveznostmi pri drugem pa primanjkljaj. Neto kratkoročna 

terjatev nakazuje na kratkoročno ustvarjanje likvidnostne rezerve, ki je odvisna od 

dolgoročnega financiranja zalog, torej prav od velikosti OBK. 

Na kratkoročno plačilno sposobnost lahko podjetje neposredno vpliva (Kodeks poslovno 

finančnih načel, Slovenski inštitut za revizijo 1998, 36) in sicer: 

- s povečevanjem ali zmanjševanjem prejemkov, 

- s povečevanjem ali zmanjševanjem izdatkov, 

- z usklajevanjem med prejemki in izdatki, 

- z obvladovanjem kratkoročnega tveganja. 

Opredelitev zmanjševanja ali povečevanja izdatkov in prejemkov zajema tudi kategorije 

OBK, predvsem v delu, ki se nanaša na upravljanje s terjatvami, zalogami in dobavitelji. Že 

sam pojem prejemka in izdatka se neposredno navezuje na denar in njegove ekvivalente in s 

tem poudarja pomembnost denarja z vidika finančne moči in neodvisnosti. 

Ko so sredstva omejena (Peterlin idr. 2013, 1), je plačilni rok pomembnejši od cene. Finančna 

moč podjetja je odvisna od finančne moči in denarnega toka, ki ga ustvarja. Obseg prodaje in 

plačilni roki vplivajo na višino terjatev in zalog, to pa določa potrebno višino finančnih 

obveznosti oz. OBK. Ta trditev se kot še posebej pomembna izkaže v času, ko želijo podjetja 
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izkoristiti izredne razmere na trgu in ustvariti izreden dobiček, saj to povzroči povečano 

potrebo po denarju. Finančna moč je v denarju, ne v dobičku.  

Načelo dolgoročne plačilne sposobnosti (Kodeks poslovno finančnih načel, Slovenski inštitut 

za revizijo 1998, 39–41) opredeli le-to kot poslovno politiko, ki poslovodstvu podjetja nalaga 

zagotavljanje ustrezne plačilne sposobnosti na dolgi rok v celotnem času poslovanja podjetja. 

V danem trenutku je lahko podjetje sicer plačilno sposobno, vendar posluje z izgubo ali pa 

financira dolgoročna sredstva s kratkoročnimi obveznostmi. Ta položaj kaže na povečano 

tveganje pri uresničevanju načela dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja.  

Skladno s tem načelom kodeksa, se od podjetja pričakuje, da: 

- ohranja in povečuje svoj lastniški kapital ter 

- vzpostavlja in ohranja ustrezno dolgoročno financiranje kratkoročnih naložb. 

Vsako zmanjševanje lastniškega kapitala (ob nespremenjenem obsegu poslovanja) praviloma 

poslabšuje dolgoročno plačilno sposobnost podjetja, kar pa seveda ne pomeni, da bo v vseh 

primerih prišlo do tekoče plačilne nesposobnosti podjetja. Lastniški kapital je praviloma 

najdražji vir financiranja, dolgoročni dolgovi so cenejši, še cenejši pa so kratkoročni dolgovi. 

To bi lahko pomenilo, da povečevanje lastniškega kapitala sicer zmanjšuje tveganje 

dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja, vendar povečuje stroške in s tem zmanjšuje 

donosnost poslovanja.  

Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja se povečuje tudi z zmanjševanjem 

dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev (zmanjšanje OBK).  

Največje možno zmanjšanje celotnih stroškov financiranja bi predstavljalo financiranje 

celotnega poslovanja s kratkoročnimi obveznostmi, ki so v normalnih tržnih razmerah 

najcenejši vir financiranja. Vendar bi v tem primeru zagotovo lahko potrdili zelo slabo 

dolgoročno plačilno sposobnost, saj podjetje v kratkem roku ne bi imelo na voljo dovolj 

kratkoročno likvidnih sredstev, da bi poravnalo obveznosti na dan njihove zapadlosti. 

Podjetja v veliki meri uporabljajo kombinacije virov financiranja ter kombinirane strukture 

ročnosti virov. Skupni izraz za tako kombinacijo je ustrezno dolgoročno financiranje 

kratkoročnih naložb, zato govorimo o načelu ustreznega obratnega kapitala. Temeljna pogoja 

za zagotavljanje dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja, zapisana v Kodeksu finančno 

poslovnih načel, sta torej oblikovanje in stalno vzpostavljanje takšnega razmerja med 

strukturo ročnosti naložb in strukturo ročnosti financiranja, kakršno omogoča ustrezno 

obvladovanje tveganja, ki ga predstavlja kratkoročna plačilna nesposobnost. Običajno del 

dolgoročnih obveznosti do virov sredstev financira kratkoročne naložbe (OBK).  

Skupna značilnost vsega zgoraj navedenega je denar na računu kot najbolj likvidno sredstvo 

podjetja, s katerim je mogoče poravnati vse tekoče zapadle obveznosti. Hkrati pa sam po sebi 
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ne prinaša dovolj visokih donosov. Podjetje pri opravljanju svoje dejavnosti denar spreminja 

v druge oblike sredstev, da bi zadostilo osnovnemu cilju podjetja in s tem spreminja strukturo 

sredstev. Na gibanje denarja na računu podjetje najbolj vpliva z ukrepi upravljanja z OBK 

(gibanje potreb po OBK). Druga skupna značilnost je struktura tako sredstev kot obveznosti 

do virov sredstev, pri čemer imamo v mislih predvsem ročnost. Z ustrezno ročnostjo virov 

podjetje obvladuje kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. 

4.2 Obratni kapital in plačilna sposobnost 

Kot smo že v uvodnem poglavju zapisali, je OBK tesno povezan s plačilno sposobnostjo 

podjetja. Po pregledu literature je njegov vpliv največji prav na dolgoročno plačilno 

sposobnost, ki jo podjetje doseže, kadar je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja 

zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljeno 

pri opravljanju teh poslov.  

Prav zaradi navedenega analiziramo OBK z vidika: 

- Njegovega dejanskega obsega. Pri analizi tega dela praviloma uporabimo kazalnike 

likvidnosti, ki pojasnijo spremembe dejanskih računovodskih kategorij. Znižanje 

vrednosti kazalnikov likvidnosti pomeni znižanje obsega OBK. Zmanjšanje obsega OBK 

pa pomeni povečanje tveganja plačilne sposobnosti.  

- Njegovega potrebnega obsega. Pri analizi tega dela praviloma analiziramo gibanje časa 

vezave denarja, s katerim pojasnimo potrebo po OBK. Skrajšanje časa vezave denarja 

pomeni povečanje razpoložljivih denarnih sredstev in s tem zmanjšanje potreb po OBK, 

kar ugodno vpliva na plačilno sposobnost.  

Šele obe analizi skupaj podata celovito sliko presoje plačilne sposobnosti podjetja in s tem 

dolgoročne vzdržnosti na trgu ter nam podata razloge in vzroke za sedanje stanje plačilne 

sposobnosti podjetja.  

Bergant (2012, 58) opredli plačilno sposobnost podjetja z obsegom dolgoročnega financiranja 

in hkrati s strukturo dolgoročnega financiranja, ki je neposredno povezana s stroški. Da bi 

zadostili konceptu dolgoročne plačilne sposobnosti, potrebujemo torej obe kategoriji v 

njunem optimalnem razmerju. Na sliki 7 je pojasnjen ustrezni OBK, ki naj obvladuje vsa 

tveganja, s katerimi se podjetje pri danem obsegu poslovanja srečuje. Ustrezni kapital 

sestavljata tako ustrezna ročnost kot ustrezna struktura, ki hkrati zadostita definiciji plačilne 

sposobnosti ob najnižjih možnih stroških. Če predpostavimo, da je praviloma kratkoročno 

zadolževanje cenejše od dolgoročnega, bi bilo kot najustreznejši vir financiranja pričakovati 

kratkoročno zadolževanje. Vendar temu ni ravno pritrditi, saj je tveganje vsakokratnega 

obnavljanja kratkoročnih kreditov visoko, morebitna nepridobitev vira pa bi pomenila 

izjemno nelikvidnost v poslovanju in izgubo tržnih priložnosti. Rešitev, kot jo navede Bergant, 

je kombinacija ročnosti virov, ki služijo financiranju poslovanja. Kombinacija je sestavljena 
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tako iz lastniškega kapitala, kot iz dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti do virov sredstev. 

Skupni izraz za to vrsto kombiniranih obveznosti do virov sredstev imenujemo dolgoročno 

financiranje kratkoročnih sredstev. 

 

Slika 7: Razčlenitev ustreznega kapitala 

Vir: Bergant 2012, 58. 

Če podjetje nima dovolj ustreznega obratnega kapitala, obstaja verjetnost, da bo moralo ob 

povečanih potrebah kot posledici rasti obsega poiskati nov finančni vir pri bankah. 

Načrtovanje teh potreb je smiselno tako zaradi časovne komponente pridobivanja finančnega 

vira ustrezne ročnosti (dokapitalizacija ali dolgoročno finančni kredit) kot zaradi 

vzpostavljanja dolgoročne plačilne sposobnosti. Če ima podjetje več obratnega kapitala kot ga 

potrebuje, govorimo, da je kapitalsko ustrezno z dovolj obratnega kapitala. Z vidika 

dolgoročne plačilne sposobnosti je sicer podjetje nizko tvegano, vendar s presežkom ne 

ustvarja želene donosnosti. Taka situacija podjetju omogoča pridobivanje oziroma iskanje 

novih poslovnih priložnosti, najprej seveda v okviru svojega poslanstva in vizije, lahko pa 

tudi za naložbe na različnih kapitalskih trgih. 

Naloga finančne funkcije v podjetju je spremljanje dolgoročne plačilne sposobnost in ustrezno 

ukrepanje. Pravočasno ugotovljena odstopanja in pravočasno ukrepanje (po poslovnih 

funkcijah: nabava, prodaja, proizvodnja, kadrovska in finančna), lahko bistveno izboljšajo 

poslovanje. Finančna moč podjetja se z izboljševanjem dolgoročne plačilne sposobnosti 

izboljšuje, bonitetna ocena podjetja v okviru bank pa praviloma ostaja enaka. Pomembno pa 

je dejstvo finančne stabilnosti in neodvisnosti. 

obseg in vrsta poslov tveganje

ustrezni kapital

obseg kapitala struktura kapitala

plačilna sposobnost podjetja stroški financiranja 
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4.3 Ustrezni obratni kapital 

Kodeks poslovno finančnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 1998, 40) kombinacijo 

ustreznega dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev pojmuje »načelo ustreznega 

obratnega kapitala«. Nadalje narekuje temeljni pogoj za zagotavljanje dolgoročne plačilne 

sposobnosti podjetja, ki predstavlja oblikovanje in stalno vzpostavljanje takšnega razmerja 

med strukturo ročnosti naložb in strukturo ročnosti financiranja, ki naj omogoča ustrezno 

obvladovanje tveganja, da ne bi prišlo do kratkoročne plačilne nesposobnosti podjetja. Pri tem 

je treba upoštevati, da je odstotek stalno vezanih sredstev v kratkoročnih naložbah različen v 

različnih dejavnostih in tudi v različnih podjetjih. 

Podjetja delujejo v različnih dejavnostih in različnih okoljih, v različnem času življenjskega 

cikla. Prav zaradi vseh tveganj, s katerimi se srečujejo, stroka priporoča oblikovanje in 

kontrolo dodatnega, tj. rezervnega OBK. Bergant (2012, 59) opredeli ustrezni OBK kot vsoto 

potrebnega OBK in rezervnega OBK. Ustrezni OBK je miselni konstrukt, prav tako kot je 

miselni konstrukt OBK, nobenega ne najdemo v bilanci stanja, a kljub temu je izjemno 

pomemben, saj lahko trdimo, da je podjetje kapitalsko ustrezno, ko je njegov OBK enak 

ustreznemu OBK. 

OBKust = OBKpot + OBKrez 

4.3.1 Potrebni obratni kapital  

Potreba po obratnem kapitalu je posledica vložka, ki ga mora podjetje vložiti v surovine in 

material, proizvodni in administrativni proces, izdelke in blago in ne nazadnje tudi v terjatve 

(Bergant 2012, 120). Potreba po obratnem kapitalu je torej tesno povezana s pojmom obratnih 

sredstev, ki jih podjetje nujno potrebuje, da bi poslovni proces potekal nemoteno. 

Iz strokovne literature ugotovimo različne definicije potrebnega obratnega kapitala, ki 

nakazujejo na neenotnost pristopov, posledično tudi zmanjšano možnost koriščenja modelov 

za načrtovanje potrebnega OBK, predvsem v malih in srednjih podjetjih. Planiranje in 

svetovanje finančnih institucij na področju obratnega kapitala je prav tako zanemarljivo 

majhno. Slednjega ne pripisujemo le neenotnosti stroke v definicijah, temveč tudi raznolikosti 

dejavnosti podjetij, s katerimi se srečujejo bančniki, ter delno tudi slabemu poznavanju 

pomembnosti kategorije OBK z vidika kapitalske ustreznosti podjetja oz. plačilne 

sposobnosti. Opredelitev OBKpot povzamemo po Bergantu (2012, 123 –125) pri čemer: 

- Samodejne poslovne obveznosti predstavljajo vsoto kratkoročnih obveznosti do 

dobaviteljev in drugih kratkoročnih obveznosti, ki samodejno (spontano) nastajajo v toku 

poslovanja. Kot primer navedemo obveznosti za plačilo plač, obveznosti iz naslova 

DDV
8
, prejeti predujmi idr. 

                                                 

8
 DDV = Davek na dodano vrednost 
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- Samodejne kratkoročne terjatve predstavljajo vsoto med kratkoročnimi terjatvami do 

kupcev in drugimi kratkoročnimi terjatvami, ki nastajajo pri poslovanju. Kot primer 

navedemo aktivne časovne razmejitve, terjatve za preveč plačane davke idr. 

OBKpot = zaloge + samodejne kratkoročne terjatve – samodejne poslovne obveznosti 

Nekatere izmed definicij drugih avtorjev navajamo v nadaljevanju, saj bomo koristili njihove 

opredelitve pri razlagah v empiričnem delu: 

- Cohen (1990, 148) razloži potrebni OBK kot razliko med zalogami in poslovnimi 

terjatvami na eni strani in obveznostmi do dobaviteljev in države na drugi strani. Ta 

definicija ustreza naši opredelitvi potrebnega OBK. 

- Brigham in Daves (2007, 135) razložita potrebni OBK kot neto operativni OBK (angl: 

net operating working capital), kjer v formuli poleg zalog in poslovnih terjatev vključita 

tudi denar na računu ali v blagajni. 

- Preve in Sarria-Allende (2010, 17) potrebni OBK razložita kot presežek dolgoročnih 

obveznosti do virov sredstev (vključujoč kapital) nad stalnimi sredstvi, vendar hkrati 

navedeta, da je njegova višina odvisna od številnih dejavnikov. 

4.3.2 Rezervni obratni kapital 

Podjetje je na trgu izpostavljeno zelo različnim tveganjem, tudi nepredvidenim situacijam in 

tržnim nihanjem. Za potrebe pokrivanja te vrste tveganj se zahteva (Bergant 2012, 59) 

oblikovanje dodatnega rezervnega OBK kot dolgoročno likvidnostno rezervo. Obseg je 

odvisen od tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno. 

V magistrski nalogi bomo to sestavino ustreznega OBK zanemarili, saj je njen obseg zelo 

odvisen od dejavnosti in trga ter predvsem od lastnikov podjetja in njihovih nagnjenj do 

tveganj. 

4.4 Dejanski obratni kapital 

OBKdej v podjetju prikaže zunanjim uporabnikom računovodskih informacij kapitalsko 

ustreznost podjetja ter s tem dolgoročno plačilno sposobnost. Povečevanje OBKdej 

predstavljala povečanje kapitalske ustreznosti podjetja. 

OBKdej = (kapital + dolgoročne obveznosti do virov sredstev) – dolgoročna sredstva 

Bergant (2012, 59) pojasni, da bi bili takšni zaključki zmotni, saj povečanje dejanskega OBK 

ne pomeni nujno izboljšanje kapitalske ustreznosti podjetja, če se istočasno poveča potreba po 

OBK (rast). Celo več, kapitalska ustreznost se lahko celo zniža. Zato je potrebno ugotavljati 

razliko med ustreznim in dejanskim OBK ter gibanje (smer) te razlike: 
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- Povečanje negativne razlike med ustreznim in dejanskim OBK = povečano tveganje 

dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja; 

- Zmanjšanje pozitivne razlike med ustreznim in dejanskim OBK = povečano tveganje 

dolgoročne plačilne sposobnosti; 

- Zmanjšanje negativne razlike med ustreznim in dejanskim OBK = zmanjšanje tveganja 

dolgoročne plačilne sposobnosti; 

- Povečanje pozitivne razlike med ustreznim in dejanskim OBK = zmanjšanje tveganja 

dolgoročne plačilne sposobnosti. 

Prav to razliko ocenimo kot ključni element finančne moči podjetja. Podjetje, ki s potrebnim 

OBK aktivno upravlja, bo z zniževanjem obsega potrebnega OBK v primerjavi s prihodki, 

ustvarjalo dodatno likvidnost. Tako bo financiranje rasti obsega lažje, odvisnost od zunanjih 

virov financiranja pa manjša. 

Bergant (2012, 60) pojasni stanje dejanskega OBK v razmerju do ustreznega obratnega 

kapitala kot: 

- OBKdej = OBKust predstavlja tako kapitalsko ustreznost podjetja kot finančno dolgoročno 

ravnotežje; 

- OBKdej > OBKust prikazuje stanje, kjer ima podjetje presežek dejanskega OBK, kar 

vsebinsko pomeni, da ima podjetje več dolgoročnih virov, kot bi jih potrebovalo. Z vidika 

zunanjih upnikov je tako stanje dobro, saj zmanjšuje tveganje dolgoročne plačilne 

sposobnosti. Z vidika podjetja pa pomeni stroškovno neučinkovitost, saj so praviloma 

dolgoročni viri financiranja dražji od kratkoročnih;  

- OBKdej < OBKust prikazuje stanje v podjetju, ki ima primanjkljaj OBK, vsebinsko gledano 

ima prenizek obseg dolgoročnih virov za financiranje kratkoročnih sredstev. Stanje 

prikazuje finančno neravnovesje in kapitalsko neustreznost tudi v skladu z ZFPPIPP-

UPB8 (2014, 11. člen). Z vidika zunanjih upnikov predstavlja povečano tveganje 

dolgoročne plačilne sposobnosti, prav tako je povečano tveganje z vidika podjetja, saj 

mora stalno obnavljati kratkoročne vire, ki že kažejo naravo dolgoročnosti. 

4.5 Optimalni obseg obratnega kapitala 

Optimalno ravnovesje je doseženo ko je OBKdej enak OBKust. Z vidika dolgoročne plačilne 

sposobnosti to pomeni, da so potrebe po OBK v celoti financirane z dolgoročnimi 

obveznostni do virov sredstev oz. da je presežek dolgoročnih obveznosti do virov sredstev 

enak potrebam po financiranju trajnih obratnih sredstev. Odločanje o virih financiranja 

(Bergant, Darko 2012, 52–72) je del celovitega načrtovanja v podjetju, saj praviloma višine 

kapitala in pogojev dolgoročnih posojil ni mogoče hitro spreminjati. Prav zaradi slednjega 

(Bergant, Darko 2012, 55) so likvidna sredstva v podjetju odvisna od: 

- strateških odločitev o dolgoročnem financiranju, 
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- operativnih odločitev o izkoriščanju priložnosti na trgu in 

- operativnih finančnih odločitev (dostopnost do finančnih instrumentov in njihova 

uporaba). 

4.5.1 Kapitalska ustreznost 

Pojem kapitalske ustreznosti podjetja pojasnimo skozi ZFPPIPP-UPB8 ( 2014, 3odstavek 11. 

člena), ki narekuje ustrezno dolgoročno financiranje z namenom pravočasnega ugotavljanja 

plačilne nesposobnosti. Dolgoročni viri financiranja v smislu ZFPPIPP-UPB8 (2014, 11. člen) 

pa so: 

- kapital, kot lastni vir podjetja in 

- tisti del dolgoročnih tujih virov financiranja, ki so tako po lastnostih kot po namenu 

skladni s pravili poslovno finančne stroke in primerni za kritje obveznosti iz poslovanja 

in izgub zaradi tveganj ki jim je pravna oseba izpostavljena pri svojem poslovanju. 

Odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja podjetja opredeljeno v Kodeksu finančno 

poslovnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 1998, 22) je povezano z zagotavljanjem 

dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja, pri čemer je vključena tudi opredelitev ustreznega 

OBK. 

OBKdej in OBKust pojasnjujeta dva različna pogleda: 

- gibanje OBKdej pojasni gibanje dejanskih vrednosti računovodskih kategorij (OBKdej in 

stopnjo dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev), medtem ko 

- gibanje OBKust pojasni gibanje potrebe po obratnem kapitalu, torej neke vrste želene 

oziroma optimalne vrednosti teh kategorij. 

Šele analiziranje obeh kategorij skupaj nam pokaže, kaj se v resnici dogaja s plačilno 

sposobnostjo podjetja, kot je opredeljena v ZFPPIPP-UPB8 (2014, 11. člen) in v Kodeksu 

finančno poslovnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 1998, 39). 

Prav analiziranje moči teh dveh gibanj je tudi osrednja raziskovalna tema te magistrske 

naloge, s katero želimo pojasniti plačilno sposobnost in možnosti njenega povečanja. Koncept 

notranje finančne moči je utemeljen z gibanjem OBKust. 

Slika 8 razloži pojem kapitalske ustreznosti, ki je dosežena, ko sta dejanski in ustrezni OBK 

enaka: 

- Obseg dejanskega OBK pri podjetju, ki leži točno na premici, je optimalen, saj je enak 

ustreznemu OBK podjetja, ki posluje v danih razmerah. 
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- Če se dejanski OBK podjetja nahaja levo od premice, ima podjetje primanjkljaj 

dejanskega OBK, kar pomeni da je koeficient
9
 K > 1. Plačilna sposobnost podjetja je v 

tem primeru manjša ob enakih drugih elementih. 

- Če izkazuje podjetje dejanski obseg OBK desno od premice, ima presežek dejanskega 

OBK, kar pomeni, da je koeficient K < 1. Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost sta 

sicer dobra, vendar podjetje ne dosega želene donosnosti. 

 

Slika 8: Raven Kapitalske ustreznosti 

Vir: Bergant 2012, 248. 

Podjetja stremijo h gibanju po premici skladno z obsegom poslovanja, ki zahteva večji ali 

manjši obseg OBK. Podjetja z dejanskim OBK na levi strani premice imajo praviloma nižje 

stroške financiranja, in sicer ob predpostavki, da so kratkoročni finančni viri cenejši od 

dolgoročnih. Hkrati pa podjetja na levi strani premice izkazujejo večje tveganje dolgoročne 

plačilne sposobnosti, kar tako za upnike kot za podjetje pomeni dodatna tveganja.  

                                                 

9
 Koeficient K = 

OBK ustrezni

OBK dejanski
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4.5.2 Koncept ničelnega obratnega kapitala 

Ne glede na opredelitev OBK kot razlike med kratkoročnimi postavkami bilance stanja 

(zaloge + terjatve – poslovne obveznosti) ali kot presežka dolgoročnih virov nad 

dolgoročnimi sredstvi (kapital + dolgoročni viri – dolgoročna sredstva) je koncept ničelnega 

obratnega kapitala (angl.: Zero working capital) koncept, ki omogoča podjetju ustvarjanje 

dodatne likvidnosti in povečevanje profitabilnosti ob upoštevanju ostalih tveganj povezanih s 

tem konceptom. Koncept pojasnjuje gibanje OBKust, na katerega ima vpliv le podjetje, manj 

investitorji ali kreditodajalci. 

Brigham in Daves (2007, 800) razložita ničelni kapital kot pomemben cilj sodobnega 

upravljanja podjetja. Koncept ničelnega obratnega kapitala zagovarja politiko financiranja 

zalog in terjatev do kupcev s strani obveznosti do dobaviteljev v celoti. Koncept predstavlja 

gibanje proti ničelnemu obratnemu kapitalu, ki zagotavlja podjetju učinkovito upravljanje s 

sredstvi. 

Hill (2013, 21) opredeli ničelni OBK kot minimalni OBK, ki ga podjetje doseže, ko je njegov 

KK = 1. Z vidika tradicionalne razlage kratkoročnega koeficienta, to razmerje razumemo kot 

mero solventnosti podjetja. 

Kljub pozitivnim ugotovitvam koncepta ničelnega obratnega kapitala, pa je dejansko stanje 

ničelnega obratnega kapitala težko doseči zlasti ker: 

- Kupci niso vedno pripravljeni plačevati vnaprej, razen v nekaterih dejavnostih trgovine 

na drobno. Večji kupci ne le da niso pripravljeni plačevati vnaprej, temveč celo zahtevajo 

odloge plačil, ki so daljši od povprečja na trgu. 

- Dobavitelji praviloma nudijo običajne pogoje plačila (z zamikom), ki ustreza dejavnosti 

in praviloma niso pripravljeni sprejemati daljših plačilnih rokov. 

- JIT koncept upravljanja zalog nosi tveganja nepredvidenih zastojev, ki so posledice 

zunanjih faktorjev (npr. naravnih nesreč), in je zato manj primeren koncept za dejavnosti 

z veliko konkurenco. 

Koncept ničelnega obratnega kapitala je manj primeren za storitvene dejavnosti, ki praviloma 

nimajo zalog, kratkoročne obveznosti pa v večjem delu predstavljajo obveznosti do 

zaposlenih, ki so praviloma plačani prej kot kupci poravnajo terjatve. 

KK (kratkoročni koeficient) = 
Kratkoročna sredstva

Kratkoročne obveznosti
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4.5.3 Optimalni obseg dejanskega obratnega kapitala 

Dejanski OBK sestavljajta presežek dolgoročnih obveznosti do virov sredstev s kapitalom, ki 

je namenjen financiranju kratkoročnih sredstev. Zagotavljanje ustrezne ročnosti virov je 

odvisno od velikosti kapitala, kot tudi od razmer na finančnem trgu. Trenutno situacijo 

(obdobje 2011–2014) ocenimo kot obdobje izjemno nizkih obrestnih mer (slika 9), kar 

omogoča podjetjem ureditev ročnosti virov na način, ki znižuje tveganje likvidnosti zaradi 

ročnosti virov. Hkrati pa zagotavlja dolgoročno vzdržno plačilno sposobnost, ki bo podpirala 

tudi obdobje okrevanja, tj. povečanega povpraševanja in s tem povečanja potreb po OBK. 

Slika 9: Gibanje ključne obrestne mere ECB 

Vir: Banka Slovenije 2016. 

Optimalen obseg dejanskega OBK je torej dosežen, ko so izpolnjeni pogoji dolgoročne 

plačilne sposobnosti. To je v ravnovesju, ki je opredeljeno s kapitalsko ustreznostjo iz 

razdelka 4.5.1. 

4.5.4 Optimalni obseg potrebnega obratnega kapitala 

Podjetje je dinamičen, hitro spreminjajoč se subjekt, ki se srečuje z več različnimi tveganji in 

situacijami na trgu. Med drugim prost dohodek EBITDA
10

 namenja razvoju in 

nadomestitvenim investicijam. Obvladovanje potreb po obratnih sredstvih je ključnega 

                                                 

10
 EBITDA = Dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (angl: Earnings Before Interests 

Taxes Depreciation and Amortisation)  
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pomena, saj se v trajno vezanem delu obratnih sredstev skriva potencialni denar. Zato je 

upravičeno trditi, da je višina kratkoročnega kreditiranja odvisna od naklona premice, ki kaže 

kapitalsko ustreznost podjetja. Ali je ta višina za finančno institucijo še sprejemljiva, je 

odvisno od več dejavnikov, vsekakor pa je banka kot upnik na varnejši strani, kadar je smer 

gibanja naklona te premice v desno, proti optimalnemu ravnovesju med dejanskim in 

ustreznim OBK. Smer gibanja naklona premice v desno nakazuje gibanja potrebnega OBK 

proti njegovi idealni višini. 

Obseg OBKpot
11

 je tudi predmet preferenc lastnikov, ki upravljajo svoja podjetja na različne 

načine. Najbolj pogosto opredeljena delitev politik upravljanja (Bergant 2012, 131) z OBK je: 

- Sproščena politika predstavlja način vodenja, ki zahteva visoko stanje zalog in hkrati 

spodbuja dolge plačilne roke pri kupcih, kar pomeni višji obseg poslovnih terjatev. Vse to 

pa zahteva bodisi prilagajanje dobaviteljev bodisi višji obseg OBK. 

- Zadržana politika predstavlja način upravljanja z minimalnim OBK, zahteva hitro 

obračanje zalog in terjatev ter čim daljše plačilne roke do dobaviteljev. Približuje se 

konceptu ničelnega obratnega kapitala. 

- Zmerna politika prikazuje način upravljanja, ki se nahaja med obema. 

Različne oblike upravljanja z obsegom OBK prikažemo s spodnjimi slikami.  

                                                 

11
 Potrebni OBK v tem raziskovalnem delu je enak ustreznemu OBK, kar dejansko pomeni, da ne 

upoštevamo rezervnega OBK, ki je namenjen obvladovanju nepredvidenih tveganj, s katerimi se 

podjetje na trgu srečuje. Vse analize so narejene z vidika zunanjega uporabnika, ki ima omejen dostop 

do podatkov. 
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Slika 10: Zmerna politika upravljanja z OBK 

Vir: Preve in Sarria-Allende 2010, 34. 

Slika 10 prikazuje zmerno politiko upravljanja z OBK. Obseg obratnega kapitala je v obdobju 

konstanten in namenjen financiranju obratnih sredstev v izračunanem povprečju. Samo za 

občasne povečane potrebe (npr. vpliv sezone ali enkratnega naročila) podjetje koristi 

kratkoročne finančne vire. V odvisnosti od strategije podjetja, okolja, v katerem podjetje 

deluje, in končno poslovnega cikla, ki mu podjetje pripada, se lastnik ali management podjetja 

odloča za različne višine obsega obratnega kapitala. 
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Slika 11: Sproščena politika upravljanja z OBK 

Vir: Preve in Sarria-Allende 2010, 31. 

Slika 11 prikazuje sproščeno obliko upravljanja z OBK. Obseg OBK je nizek, kar izpostavlja 

podjetje tveganju dostopnosti do virov financiranja. Le v času najnižjega obsega poslovanja 

podjetje ne potrebuje kratkoročnega financiranja. Prikazana strategija upravljanja z obsegom 

OBK ima svoje prednosti v stroških, saj so praviloma dolgoročni viri financiranja dražji, 

hkrati pa izpostavlja podjetje tveganjem dostopnosti do virov (podjetje namreč koristi po 

večini kratkoročne vire financiranja). Kot navajata Preve in Sarria-Allende (2010, 31) je to 

stanje še posebej tvegano na trgih z manj razvitimi kapitalskimi instrumenti, razvijajočih se 

trgih ter v času nizkih gospodarskih ciklov. Podjetje, ki si ne more zagotoviti potrebnega 

obsega kratkoročnega financiranja, na trgu izgublja priložnosti. 
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Slika 12: Zadržana politika upravljanja z OBK 

Vir: Preve in Sarria-Allende 2010, 32. 

Obratno politiko upravljanja z OBK, to je zadržano, pa prikazuje slika 12. To je druga 

skrajnost, kjer strategija upravljanja z OBK narekuje tak obseg OBK, ki pokrije vse, tudi 

sezonske komponente potreb. Tudi ta skrajnost ima svoje slabosti, predvsem v donosnosti 

kapitala, ki ga v času nizkega obsega poslovanja podjetje investira v visoko likvidne 

(posledično nizko donosne) finančne instrumente. Vsekakor pa je prednost te oblike 

upravljanja v stabilnosti poslovanja in manjši odvisnosti od trenutnega stanja na finančnem 

trgu in ustrezni dolgoročni plačilni sposobnosti. 

Metode ocenjevanja potrebnega obsega obratnega kapitala 

Spodaj naštete metode povzemamo po Bergant (2012, 127), in sicer z najpogostejšo 

razdelitvijo na dve tipični skupini: 

- metode, ki nam pokažejo preteklo stanje potrebnega OBK in njegovo gibanje in  

- metode, ki so usmerjene v načrtovanje dodatno potrebnega OBK. 

V nadaljevanju raziskovalnega dela bomo več pozornosti posvetili slednjim, zlasti zaradi 

trenutne gospodarske situacije v slovenskem prostoru. Minimalna, a vseeno pozitivna 

gospodarska rast iz 2014, se bo odražala v zahtevah po financiranju rasti do zapolnjenosti 

kapacitet. Pomembnost slednjih gre zaznati tudi z vidika bančnega sektorja, ki ocenjuje 
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kreditno sposobnost podjetja na podlagi prihodnjih denarnih tokov
12

 in prihodnjega 

finančnega stanja podjetja. 

Metode usmerjene v preteklost 

Metoda 

standardnih 

koeficientov 

Zelo groba metoda, ki pomeni visoko tveganje ocene. Temelji na 

postavljeni standardni vrednosti določenega kazalnika. 

 

Metoda preseka 

poslovne 

podbilance 

 

Zelo groba metoda, ki prav tako pomeni visoko tveganje ocene. 

Temelji na statičnih podatkih izkazanih v bilanci stanja  

OBKpot = zaloge + poslovne terjatve – poslovne obveznosti 

 

Metoda vezave 

denarja 

 

Metoda, ki je pogostokrat uporabljena zaradi njene enostavnosti. 

Vključuje vezavo denarja v posameznih komponentah obratnega 

kapitala  

Zamenjava podatka o prihodkih iz preteklega obdobja z načrtovanimi 

prihodki, lahko izboljša pričakovano oceno potrebnega OBK. 

 

Metode usmerjene v prihodnost 

Metoda odstotka 

od prodaje 

Primerja pretekla razmerja med prihodki od prodaje in zalogami, 

terjatvami in poslovnimi obveznostmi, zato na podlagi le-te lahko 

ocenimo potreben OBK v prihodnje, ki je posledica spremembe obsega 

prodaje. 

Njena slabost se kaže v oceni optimalnosti razmerja iz preteklosti. V 

času po gospodarski krizi so predpostavke na preteklih rezultatih lahko 

celo zelo zavajajoče.  

                                                 

12
 Ocenjevanje kreditne sposobnosti je kompleksen mehanizem, prihodnji denarni tokovi so le njegov 

pomemben del. 

OBKpot!=!
Prihodki od prodaje

365
!× !Število dni vezave denarja 
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Metoda odstotka 

od prodaje 

(nadaljevanje) 

Njena prednost je v enostavnosti ter primerljivosti med posameznimi 

podjetji, panogami, trgi. 

Njena uporabna vrednost je relativno visoka, v kolikor imamo ustrezna 

merila (angl: Benchmark) na trgu. Metoda je pogostokrat uporabljena 

pri ocenjevanju kreditnega tveganja s strani bančnega sektorja. 

 

Metoda 

koeficientov 

obračanja 

 

Na podlagi izračunanih časov obračanja zalog, terjatev in poslovnih 

obveznosti lahko ocenimo potrebno povečanje obratnega kapitala kot 

posledice rasti obsega. 

Njena slabost se kaže predvsem v oceni optimalnosti obračanja 

posamezne kategorije, na osnovi katere ocenimo potrebni obseg. 

Z vidika uporabnika je ta metoda relativno kompleksna saj zahteva 

predračunavanje, vendar z izrazitim učinkom, kaj lahko storimo, če 

določeno kategorijo obračanja spremenimo, skrajšamo / podaljšamo. 

Njena prednost se kaže predvsem v bančnem in finančnem sektorju, ki 

obračanje poslovnih kategorij ocenjujejo modelsko (izračuni 

kazalnikov obračanja, KOL,
13

 KOFL
14

 in drugih). 

 

Metoda koeficienta 

obračanja obratnih 

sredstev 

 

Na podlagi koeficienta obračanja OBS15
 (brez KFN

16
) lahko ocenimo 

potrebno povečanje OBK kot posledico rasti obsega. 

Njena slabost se kaže predvsem v oceni optimalnosti obračanja 

posamezne kategorije, na osnovi katere ocenimo potrebni obseg. 

Z vidika uporabnika je ta metoda relativno kompleksna saj zahteva 

predračunavanje, vendar z izrazitim učinkom kaj lahko storimo, če 

določeno kategorijo obračanja spremenimo, skrajšamo / podaljšamo. 

                                                 

13
 KOL = koeficient obratne likvidnosti 

14
 KOFL = koeficient obratne finančne likvidnosti 

15
 OBS = obratna sredstva 

16
 KFN = kratkoročne finančne naložbe 

OBKpot!=!
Prihodki od prodaje

Koeficient obračanja OBS
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OBK v razmerju od prodaje 

Analiziranje trenda kazalnikov je vsaj enako pomembno (Brigham in Daves 2007, 264) kot 

analiziranje absolutnih vrednosti. Trend nam pokaže smer gibanja proučevane spremenljivke, 

ki lahko nakazuje poslabšanje ali izboljšanje proučevanega stanja. Večjo izrazno moč pridobi 

analiza gibanja določenega kazalnika, kadar imamo na voljo še dodatno spremenljivko. 

Slika 13 prikazuje delež potrebnega OBK v razmerju do prihodkov od prodaje, ki se pri 

podjetju X d. o. o. od začetnega leta stalno povečuje, čeprav je isti kazalnik izračunan na 

osnovi podatkov panoge relativno stabilen. 

Slika 13: Prikaz trenda gibanja kazalnika na primeru 

Vir: povzeto po Brigham in Daves 2007, 266. 

Vertikalna analiza (angl: Common size analyses) je zelo priljubljena vrsta analize, ki prikaže 

vsako postavko kot odstotek od temeljnega podatka. Z vertikalno analizo (Brigham in Daves 

2007, 268) je vsaka postavka izkaza poslovnega izida predstavljena kot delež od prodaje in 

vsaka postavka bilance stanja kot delež od celotnih sredstev. Prednost te vrste analize je 

predvsem v relativnem številu kot rezultatu, ki ga lahko primerjamo in analiziramo skozi čas 

in/ali z dejavnostjo oziroma konkurenti. 

Za metodo analize trenda oz. gibanja je običajno, da vse spremenljivke primerjamo s prodajo, 

tako tudi potrebni OBK primerjamo s prodajo. Ta metoda ocenjevanja optimalnega 

potrebnega OBK je relativno enostavna in usmerjena zlasti v prihodnost. Njena največja 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

leto 0 leto 1 leto 2 leto 3 leto 4

O
B

K
 v

 r
a

zm
er

ju
 d

o
 p

ri
h

o
d

k
o

v
 o

d
 p

ro
d

a
je

 

podjetje X d.o.o.

panoga



 

50 

izrazna moč se izkaže v horizontalni primerljivosti po letih ali v primerljivosti med podjetji 

ter enostavnem načrtovanju. 

Podatki v preglednicah 3 in 4 so smiselno povzeti po Brigham in Daves (2007, 301). 

Preglednica 3 prikazuje dosežene rezultate podjetja X, prikazane v relativnem deležu od 

prodaje ter primerljive z istimi kategorijami panoge. Razlaga: 

- Delež zalog pri podjetju X v primerjavi z njegovo prodajo je znašal 20,5 %, v panogi pa 

je bil delež zalog v primerjavi s prodajo 20 %. Različen položaj od povprečja v panogi. 

- Delež terjatev podjetja X v primerjavi s prodajo je znašal 12,5 %, v panogi pa je bil ta 

delež 15 %. Različen položaj od povprečja v panogi. 

- Delež poslovnih obveznosti podjetja X v primerjavi s prodajo je znašal v letu t le 6,67 %, 

medtem ko je bil ta delež v panogi 15 %. Različen položaj od povprečja v panogi. 

- Delež potrebnega OBK pri podjetju X v primerjavi s prodajo je tako znašal 26,33 %, 

medtem ko je v panogi znašal le 20 %. 

Preglednica 3: Metoda deleža od prodaje 

Planiranje 

podjetje X –  

dejansko 

doseženo leto t 

panoga –  

dejansko 

doseženo leto t 

podjetje X –  

plan leto t+1 

podjetje X –  

revidiran plan leto 

t+1 

delež zalog v prihodkih 
od prodaje 20,50 % 20,00 % 20,50 % 20,50 % 

delež terjatev v 
prihodkih od prodaje 12,50 % 15,00 % 12,50 % 13,00 % 

delež posl. obv. v 
prihodkih od prodaje 6,67 % 15,00 % 6,67 % 11,50 % 

delež potrebnega OBK 
v prodaji 26,33 % 20,00 % 26,33 % 22,00 % 

Poslovodstvo podjetja je zaznalo odstopanje v deležu OBK v primerjavi s panogo in 

pripravilo plan za naslednje leto, kot prikazuje preglednica 4. Plan v predzadnjem stolpcu 

prikazuje stanje brez sprememb, medtem ko je želeni plan podjetja prikazan v zadnjem 

stolpcu. Podjetje želi delež potrebnega OBK v primerjavi s prodajo znižati na 22 %. Gledano 

z vidika panoge bo to najhitreje doseglo skozi spreminjanje upravljanj obveznosti do 

dobaviteljev. 

Iz preglednice 4 je razvidno: 

- Podjetje planira 10 % rast prihodkov (predzadnji in zadnji stolpec). 

- V predzadnjem stolpcu preglednice 4 so prikazani obseg zalog, terjatev in poslovnih 

obveznosti, v kolikor se njihovo razmerje do prodaje ne spremeni. Potreba po OBK bi se 

v tem primeru povečala za 78,89 EUR. Ob predpostavki, da podjetje nima lastnih virov, 

bo potrebovalo dodatno financiranje v tem znesku, da bi doseglo planirani obseg. 

- V zadnjem stolpcu preglednice 4 je prikazan obseg zalog, terjatev in poslovnih 

obveznosti ciljnega oziroma želenega stanja. Najbolj se poveča stanje kratkoročnih 



 

51 

poslovnih obveznosti, kar dejansko pomeni financiranje obratnih sredstev na račun 

dobaviteljev. V kolikor bo podjetje z notranjimi ukrepi upravljanja z obratnim kapitalom 

doseglo to stanje, se višina potrebnega OBK celo zniža. To dejansko pomeni, da je 

podjetje ustvarilo dodatni denar na računu in ne bo potrebovalo nikakršnega zunanjega 

finančnega vira. 

Preglednica 4: Planiranje z metodo deleža od prodaje 

Planiranje 

podjetje X –  

dejansko doseženo 
leto t 

podjetje X – 

 plan leto t+1 

podjetje X – 

 revidiran plan leto 

t+1 

prihodki od prodaje v EUR 3.000,00 3.300,00 3.300,00 

zaloge v EUR 615,00 676,50 676,50 

kratkoročne terjatve v EUR 375,00 412,50 429,00 

kratkoročne posl. obv. v EUR 200,00 220,11 379,50 

potreben OBK v EUR 790,00 868,89 726,00 

Obe preglednici poenostavljeno prikazujeta le določene računovodske kategorije, saj smo 

želeli s primerom osvetliti le element OBK.  

Podjetja načrtujejo potrebe po finančnih virih s pripravo planov (predračunavanje) tako 

bilance stanja in izkaza uspeha kot izkaza denarnih tokov. Kadar podjetje (Brigham in Daves 

2007, 304) ne načrtuje večjih sprememb kazalnikov (kot prikazano v preglednici 4) potem se 

potreba dodatnih finančnih virih lahko oceni na podlagi spodnjega izraza (slika 14): 

Dodatno 

potrebni 

finančni viri 
= 

Znesek 

povečanja 
sredstev 

─ 

Znesek 

spontanega 

povečanja 
obveznosti 

─ 

Znesek 

zadržanih 
dobičkov 

Slika 14: Izračun zneska dodatno potrebnega obsega virov 

Vir: Brigham in Daves 2007, 304. 

C2C cycle (usmerjena v preteklost) oz. Čas vezave denarja 

Metoda časa vezave denarja je kompleksnejša, vendar nam podaja bolj poglobljen prikaz 

vzroka za poslabšanje oziroma izboljšanje obsega potrebnega OBK. 

Obseg potrebnega OBK lahko razložimo tudi skozi ilustrativni prikaz vezave denarja, ki ga 

poznamo pod angleškim imenom ˝Cash Conversion Cycle˝.  

Čas vezave denarja v poslovnem cikla Preve in Sarria-Allende (2010, 68) razložita kot 

dolgoročno vezan denar, ki zahteva vir financiranja (slika 15). Le-ta je lahko kratkoročne ali 

dolgoročne narave, pri čemer ni pričakovati vira poplačila kratkoročnega kredita iz 

poslovnega cikla, saj je ta del denarja stalno vezan. Potrebni OBK tako ocenimo iz 
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predstavljenega cikla vezave denarja, pri čemer je dolgoročni vir financiranja tisti, ki 

omogoča stabilnejšo plačilno sposobnost podjetja. 

Potrebo po OBK uravnavamo z ustrezno politiko obvladovanja potreb po OBK, na katero 

vpliva čas vezave denarja. Na čas vezave denarja pa vplivajo čas vezave zalog, čas vezave 

terjatev ter čas vezave poslovnih obveznosti. 

 

Slika 15: Čas vezave denarja 

Vir: Preve in Sarria-Allende 2010, 68. 

4.6 Obratni kapital kot likvidnostna past 

Finančna kriza z začetkom v letu 2008 na ameriškem trgu se je hitro razširila na globalno 

gospodarstvo. Rezultat je bil izrazit padec globalne proizvodnje in neizkoriščanje kapacitet. 

Posledično je sledila visoka brezposelnost in zmanjšanje povpraševanja. Finančno šibka 

podjetja so propadla, velika večina pa se sooča z neplačili ali vsaj zelo dolgimi plačilnimi 

roki. Glavni cilj podjetij postane preživetje, zato se osredotočijo na zniževanje stroškov.  

Sledi preobrat, ko se ekonomski cikel obrne navzgor, povpraševanje se povečuje. Nezaupanje 

med deležniki na trgu ostaja še vedno visoko, zato nastane drug problem – kako financirati 

povečano povpraševanje. Povečanje obsega namreč terja tako novo zaposlovanje kot nakup 

povečanih količin obratnih sredstev, pri čemer je odlog plačila do dobaviteljev manj verjeten 

kot pred krizo.  

Čas vezave zalog Čas vezave terjatev

Čas odloženega plačila

Prodaja na 
odloženo plačilo

Trenutek plačila 
obveznosti do 
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Slika 16 le povzema bistvene elemente, ki si sledijo v času gospodarske krize. Povzeli smo jih 

po Hofmann idr. (2011, 5), vendar že uvodoma v magistrski nalogi enake korake podamo s 

Samuelsonovo in Nordhausovo teoretično razlago stanja globoke recesije. Glavni poudarek 

predstavljene slike spodaj je element pasti (ko se gospodarski cikel obrne navzgor) ter 

predlagan ali možni izhod. 

 

Slika 16: Likvidnostna past 

Vir: Hofmann idr. 2011, 5. 
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Hofmann idr. (2011, 5) vidijo izhod iz pasti potrebnega OBK v iskanju možnosti oz. bolje v 

zagonu notranjih resursov financiranja dodatnih potreb po OBK, ki so posledica rasti obsega. 

Koncept notranje stopnje financiranja obsega rasti (angl: Self-Financeable Growth Rate 

Approach, v nadaljevanju: SFGR) podaja oceno prostih notranjih finančnih kapacitet, ki jih 

definira z upravljanjem kategorij obratnega kapitala. SFGR ima omejeno zmožnost 

ustvarjanja denarja, saj je vezan na obseg obratnih sredstev ter zmožnost ustvarjanja 

donosnosti, kljub temu pa je naveden kot notranji vir financiranja povečanega obsega. 

Hofmann idr. (2011, 10) predstavijo način, s katerim je možno ugotoviti, koliko podjetje 

lahko raste, ne da bi iskalo zunanje vire financiranja, torej le z lastnimi notranji viri. SFGR je 

odvisen od treh elementov: 

- časa vezave denarja v poslovnem ciklu, 

- obsega in višine stroškov tako materiala in storitev kot ostalih stroškov, 

- obsega prodaje. 

SFGR poda informacijo o tem, za koliko lahko podjetje poveča svoj obseg, ne da bi pri tem 

potrebovalo zunanje finančne vire. Model izračuna SFGR predstavljamo skozi poenostavljene 

korake in poenostavljen primer (slika 17), pri čemer jih vsebinsko pojasnimo v preglednicah 

od 5 do 7. 

 

Slika 17: Diagram letne stopnje samofinanciranja (SFGR) 

Hofmann idr. 2011, 10. 
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Preglednica 5 vsebuje osnovne računovodske podatke, ki jih potrebujemo za izračune v 

modelu SFGR. 

Preglednica 5: Osnovni računovodski podatki 

Računovodske kategorije v EUR 

Stanje zalog na določen dan 1.100.000 

Stanje terjatev do kupcev na določen dan 1.300.000 

Stanje obveznosti do dobaviteljev na določen dan 1.660.000 

Prihodki od prodaje v obdobju 8.000.000 

Stroški blaga, materiala in storitev v obdobju 5.600.000 

Drugi stroški v obdobju 2.120.000 

Dobiček iz poslovanja 280.000 

Podjetje (preglednica 6) je imelo denar vezan v zalogah 71,7 dni, denar vezan v terjatvah pa 

59,3 dni. Denar vezan je bil vezan v poslovnem ciklu 131 dni. Hofmann idr. poimenujejo čas 

vezave denarja v poslovnem ciklu Operating Cash Cycle (OCC). Formule, ki jih uporabijo 

Hofmann idr., ne upoštevajo povprečnih stanj in kot take ne ustrezajo popolnoma opisom 3. 

poglavja. Kljub temu pa predstavljen model lahko služi kot pripomoček vsakemu podjetju pri 

načrtovanju potreb po financiranju ob istočasnem načrtovanju povečanja obsega prihodkov. 

Cilj tega podpoglavja namreč ni iskanje razlik v pojmovanjih, temveč prikazati model, s 

katerim podjetje lahko oceni notranjo sposobnost financiranja obsega. 

Preglednica 6: Izračuni vezave denarja v dnevih 

Kratica Angl. Opis kratice Slov. opis kratice dnevi 

DIH Days Inventory Held Dnevi vezave zalog 71,70 

DSO Days Sales Outstanding Dnevi vezave terjatev 59,31 

DPO Days Payables Outstanding Dnevi vezave poslovnih obv. 108,20 

OCC Operating Cash Cycle Time (DIH+DSO) Poslovni cikel. 131,01 

    
Vezavo denarja v vseh ostalih stroških avtor normalno porazdeli po poslovnem ciklu oz. 

oceni vezavo na 1/2 dosežene vezave denarja v poslovnem ciklu  65,50 

Vir: Hofmann idr. 2011, 11. 

DIH(d) = Dnevi vezave zalog = 
Stanje zalog na določen dan

Stroški materiala, blaga in storitev
$x 365!

 

DSO(d) = Dnevi vezave terjatev = 
Stanje terjatev na določen dan

Prihodki od prodaje
 x 365 

 

DPO(d) = Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev = 
Stanje obveznosti do dobaviteljev

Stroški materiala, blaga in storitev
 x 365 
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Preglednica 7: Izračuni v modelu SFGR 

Slov. opis kratice koeficient 

Dobiček iz poslovanja 0,035 

Vezava denarja v obveznostih do dobaviteljev  0,578 

Vezava denarja v drugih obveznostih 0,133 

Vezava denarja v poslovnem cikel v dnevih 131 

 
0,049 

  2,786 

Notranja stopnja rasti 1,143 

Letna notranja stopnja rasti v % 14,33% 

Vir: Hofmann idr. 2011, 12. 

 

Koeficient$ = 
Dnevi vezave denarja v obv. do dobaviteljevDnevi vezave denarja v poslovnem ciklu

$x 
Stroški materiala, blaga in storitev

Prihodki od prodaje
 

 

Koeficient vezave denarja v obv. do dobaviteljev = 
108,20

131,01
$x 

5.600.000

8.000.000
 

 

Koeficient$ = 
Dnevi vezave denarja v drugih$obveznostihDnevi vezave denarja v poslovnem ciklu

$x 
Drugi$stroški 

Prihodki od prodaje
 

 

Koeficient$vezave$denarja$v$drugih$obveznostih$ = 
65,50

131,01
$x 

2.120.000 

8.000.000
 

 

Vsebinska razlaga dobljenih rezultatov (preglednica 7) in s tem tudi modela SFGR: 

- Čisti dobiček v primerjavi s prihodki od prodaje znaša 3,5 % (ROS
17

 = 3,5 %) in 

omogoča financiranje obsega rasti. 

- Hkrati ima podjetje odložene obveznosti do dobaviteljev in drugih deležnikov, ki 

povečajo obseg denarja prostega denarja, ki ga podjetje lahko nameni financiranju obsega 

rasti. 

- Skupaj tako omogočajo notranjo stopnjo financiranja (SFGR) obsega rasti v višini 4,9 %.  

- Na končno oceno notranje stopnje financiranja obsega rasti, pa vpliva čas vezave denarja 

v celotnem poslovnem ciklu. 

 

                                                 

17
 ROS = Return on Sales oziroma Dobičkonosnost prihodkov od prodaje 
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Slika 18: Diagram z izračuni letne stopnje samofinanciranja (SFGR) 

Hofmann idr. 2011,12. 

Notranja stopnja financiranja rasti (SFGR) v višini 0,049 ob poslovnem ciklu (dnevi vezave 

denarja po modelu SFRG) katerega obrat je 2,786 krat letno, omogoča financiranje rasti 

obsega v višini 14,3 %. 

4.7 Sklepne ugotovitve 

Prvi cilj, ki smo si ga zastavili v magistrski nalogi, je bil pregled opredelitev OBK, njegovih 

posameznih sestavin ter definiranja plačilne sposobnosti s poudarkom na OBK. Ugotovili 

smo, da računovodska in finančna stroka različno gledata na kapital. Kapital je iz 

računovodskega vidika definiran v SRS 2016 (Slovenski inštitut za revizijo 2016, 66–70) kot 

obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati. Zneski kapitala, ki 

so jih vložili lastniki, ter zneski kapitala, ki so se pojavili pri poslovanju, pripadajo lastnikom. 

S poslovno finančnega vidika pa kapital, opredeljen v Kodeksu poslovno finančnih načel 

(Slovenski inštitut za revizijo 1998, 6), predstavlja celotne dolgoročne obveznosti do virov 

sredstev skupaj z lastniškim kapitalom.  

Razlike najdemo tudi pri pojmovanjih OBK in z njim povezanimi pojmi obratnih sredstev, 

čistih obratnih sredstev, kratkoročnih sredstev in ne nazadnje tudi gibljivih sredstev. Slednja 

niso predmet te magistrske naloge, kljub temu pa pojasnimo da jih sestavljajo zaloge, 

poslovne dolgoročne in kratkoročne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva, 

kratkoročno odloženi stroški ali nezaračunani prihodki. Razlika med gibljivimi sredstvi in 

kratkoročnimi sredstvi je v dolgoročnih poslovnih terjatvah, ki jih slednje ne vključujejo. 

/ + =

(1+0,049)
2,786

 - 1

/ =

0,035

0,578

14,3%

2,786365

0,049

0,133

131
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Razlika med kratkoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi pa je v kratkoročnih finančnih 

naložbah, ki jih zadnje ne vključujejo. Pojem OBK bi lahko enačili s čistimi obratnimi 

sredstvi, ki jih dobimo kot razliko med obratnimi sredstvi in kratkoročnimi dolgovi. S 

poslovno finančnega vidika pa OBK opredelimo kot presežek kapitala18
 nad dolgoročnimi 

naložbami podjetja.  

V magistrski nalogi uporabljamo definicijo kapitala in OBK v poslovno finančnem vidiku, pri 

čemer smo se posvetili predvsem vidiku plačilne sposobnosti. ZFPPIPP-UPB8 (2014, 11. 

člen) opredeli tako kratkoročno kot dolgoročno plačilno sposobnost, pri čemer se sklicuje na 

poslovno finančna načela. Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost podjetja v 

določenem času poravnati vse tekoče zapadle obveznosti, medtem ko je dolgoročna plačilna 

sposobnost trajna sposobnost izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti. 

Najbolj nas je zanimalo, kaj vse vpliva na plačilno sposobnost in na kakšne načine le-to 

podjetja lahko izboljšajo. Ugotovili smo, da je OBK oz. njegove sestavine pomemben 

dejavnik pri izboljševanju plačilne sposobnosti in na tej osnovi predstavili njegove posamezne 

sestavine ter upravljanje z njimi. Predvsem slednje močno vpliva na plačilno sposobnost 

podjetja, tako kratkoročno kot dolgoročno. Skrajševanje časa vezave denarja pomeni znižanje 

potrebnega OBK, kar posledično pomeni povečanje dejanskega OBK (ob nespremenjenih 

drugih elementih) in s tem povečanje kapitala v poslovno finančnem smislu. Prav tako 

struktura OBK v smislu njegove ročnosti predstavlja pomemben element pri definiranju 

obsega kapitala v poslovno finančnem smislu. 

Obseg potrebnega OBK je pomemben predvsem v fazi rasti podjetja, zato smo pregledali 

nekatere metode ocenjevanja potrebnega OBK ter predstavili teoretični model SFGR, ki nam 

prikaže stopnjo rasti, ki jo je podjetje sposobno financirati brez tujih virov. 

OBK, tako njegova struktura kot obseg, pomembno vpliva na plačilno sposobnost podjetja, 

kar smo povzeli že v poglavjih od 2 do 4. Skozi vzorec podjetij, predstavljen v nadaljevanju, 

nas najbolj zanima struktura OBK skozi časovni vidik, znotraj tega pa notranja finančna moč 

podjetij. Prav slednja se izkazuje v obsegu potrebnega OBK, ki ga primerjamo s prihodki od 

prodaje. 

Iz različnih raziskav obsega OBK je zaključiti, da je veliko denarja vezanega v poslovnem 

ciklu, njegovo sproščanje pa je zelo odvisno od ukrepov, ki jih podjetje sprejme, od 

organiziranosti finančne funkcije v podjetju ter od znanja poslovodstva nasploh. Slika 19 

prikazuje gibanje zadolženosti in prihodkov vzorca podjetij ter čas vezave denarja v 

poslovnem ciklu, ki ga je opravila agencija REL za vzorec EU podjetij. Vzorca podjetij te 

raziskave nismo raziskali, saj je namen grafa prikazati trend gibanja časa vezave denarja. Iz 

ugotovitev raziskave je razvidno, da so podjetja izbranega vzorca naredila korak naprej v 

                                                 

18
 Kapital opredeljen v poslovno finančnem smislu. 
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iskanju notranjih virov za povečanje plačilne sposobnosti. Slednje se izkazuje v padajočem 

trendu gibanja časa vezave. 

Slika 19: Obseg prihodkov od prodaje, zadolženosti in časa vezave denarja pri 

podjetjih na EU območju v času od 2004 – 2014 

Vir: The Hackett Group (REL division) 2015, 2.  

Podobne raziskave za slovenski trg, ki bi se nanašala izključno na OBK, nismo zasledili. Urad 

za makroekonomske analize in razvoj v okviru svoje dejavnosti pripravlja vrsto koristnih 

analiz, med katerimi smo v teoretičnem delu naloge posebno pozornost posvetili Delovemu 

zvezku 5/2015, let. XXXIV, z naslovom Zadolženosti gospodarskih družb v Sloveniji (Lušina 

in Kušar 2015). Analiza zadolženosti gospodarskih družb v Sloveniji (Lušina in Kušar 2015) 

zajema obdobje od leta 2006 do leta 2014, pri čemer je glavni poudarek na spremembah v 

zadnjem letu glede na leto 2008. Lušina in Kušar (2015) ugotavljata da prezadolženost 

slovenskega gospodarstva izhaja iz neustrezne količine domačega kapitala, katerega obseg je 

bil prenizek, da bi podpiral rast v predkriznem obdobju. Nadalje avtorja ugotavljata, da se je z 

vstopom Slovenije v EU in ugodnih gospodarskih razmerah še dodatno povečalo financiranje 

podjetij s tujimi dolžniškimi viri. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

d
n

ev
i 

v
 m

il
ij

a
rd

a
h

 E
U

R
 

celotni dolg prihodki vezava denarja



 

60 

Preglednica 8: Celotni dolg v razmerju do obveznosti do virov sredstev, v obdobju 

2006–2014 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celotni dolg v 

razmerju do 

obveznosti do 

virov sredstev  

(v %) 

mikro podjetja 70,4 70,9 72,2 74,7 73,8 72,1 71,5 68,5 66,4 

majhna podjetja 63,8 66,4 67,9 66,3 65,7 64,0 61,4 60,1 56,9 

srednja podjetja 55,8 59,8 61,3 61,1 57,3 56,9 55,0 52,1 49,0 

velika podjetja 47,0 51,3 53,8 52,4 53,2 53,5 53,2 54,0 52,1 

Vir: Lušina in Kušar 2015, 25. 

Od leta 2010 dalje poteka intenzivno razdolževanje (preglednica 8), posebej intenzivno je 

prav na strani bančnih dolgov. Podatek dodatno utemeljuje uvodoma navedene elemente 

gospodarske krize, tj, krčenje obsega sredstev pri podjetjih ter intenzivno razdolževanje. 

Preglednica 9: Finančni dolg v razmerju do EBITDA, v obdobju 2006–2014 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

finančni dolg 

v razmerju do 

EBITDA 

mikro podjetja 6,1 6,0 6,7 9,9 10,7 11,0 10,7 10,2 8,9 

majhna podjetja 3,8 4,0 4,5 5,9 6,1 5,7 5,4 4,7 3,4 

srednja podjetja 2,7 3,0 3,6 4,9 4,7 4,6 4,2 3,2 2,7 

velika podjetja 2,4 2,8 3,5 4,1 4,0 3,9 3,9 4,1 3,5 

Vir: Lušina in Kušar 2015, 25. 

Analiza zajema tudi kazalnike, ki se nanašajo na razdolževanje in ustvarjanje EBITDA. 

Finančni vzvod je pri malih podjetjih v letu 2014 znašal 3,4 leta (preglednica 9) in je že 

presegel stanje iz leta 2008, kar kaže na izrazito izboljšanje oz. razdolževanje. Enako 

pozitiven je finančni vzvod na srednje velikih podjetjih, medtem ko so velika podjetja dosegla 

raven finančnega vzvoda iz leta 2008.  

Preglednica 10: EBITDA marža, v obdobju 2007–2014 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EBITDA 

(v%) 

mikro podjetja 18,6 4,6 -21,1 -7,0 -7,1 -1,9 2,2 3,6 

majhna podjetja 30,6 5,4 -22,1 -5,5 3,8 -8,6 1,4 24,5 

srednja podjetja 14,4 3,7 -18,2 -1,4 -0,2 4,8 11,9 9,6 

velika podjetja 8,3 0,2 -18,5 1,5 5,9 -1,9 -4,1 8,0 

Vir: Lušina in Kušar 2015, 25. 

Naslednji pomemben parameter navedene raziskave je ustvarjanje EBITDA kot pomembnega 

približka prostega denarja (preglednica 10). Majhna podjetja so z ustvarjeno EBITDA maržo 

že bistveno presegla tisto izkazano iz leta 2008, enako tudi srednja in velika podjetja, kar 

nakazuje na izboljšano likvidnost proučevanjih podjetij v tej raziskavi. Na zvišanje relativne 

EBITDA vpliva veliko elementov, med njimi tudi cena vhodnih materialov. V proučevanem 

obdobju je večina cen vhodnih materialov na svetovnih borzah imela negativni trend. Zato je 

ugodno EBITDA maržo potrebno kritično presojati in pri tem ocenjevati njeno vzdržnost. 
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Preglednica 11: Delež dolga v obveznostih do virov sredstev 

 

v % 2008 2014 

C 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev 23,8 25,7 

Bančni dolg 42,4 33,9 

Dolgoročni bančni dolg 43,5 59,4 

Kratkoročni bančni dolg 56,5 40,6 

G 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev 29,2 31,3 

Bančni dolg 37,7 24,8 

Dolgoročni bančni dolg 42,2 63,2 

Kratkoročni bančni dolg 57,8 36,8 

Vir: Lušina in Kušar 2015, 38. 

V navedeni analizi stanja slovenskega gospodarstva je posebej zanimiv podatek o deležu 

bančnega dolga v letu 2014 v primerjavi z letom 2008. V preglednici 11 povzemamo le 

podatke za dejavnost C in G, ki sta tudi predmet lastne analize v 5. poglavju magistrske 

naloge. Delež dolga se znižuje, vendar hkrati ugotavljamo spreminjanje strukture ročnosti 

bančnega dolga. Povečuje se delež dolgoročnih bančnih kreditov, kar nakazuje na izboljšanje 

plačilne sposobnosti kot jo opredeli ZFPPIPP-UPB8 (2014, 11. člen).  

Neglede na različna pojmovanja OBK v strokovni literaturi, ta močno vpliva na plačilno 

sposobnost podjetij. Zato gre pričakovati, da so podjetja vzpostavila ustrezne aktivnosti, 

katerih namen je skrb za izboljšanje plačilne sposobnosti. To pa lahko storijo tako s strukturo 

OBK kot z obsegom potrebnega OBK. Iz rezultatov prej predstavljene raziskave UMAR 

ocenjujemo, da se je delež dejanskega OBK povečal in s tem izboljšal plačilno sposobnost 

podjetij. Ker pa na višino OBK in z njim povezano plačilno sposobnostjo vplivajo podjetja 

tudi z uravnavanjem potreb po OBK smo z analizo stanja v dejavnostih C in G preverjali z 

analizo gibanja teh potreb. Uravnavanje potreb (njihovo zniževanje povečuje obseg 

dejanskega OBK) je odvisno od ukrepov znotraj podjetja in predstavlja pomemben vir 

financiranja. Predmet analize v nadaljevanju je ugotavljanje neučinkovitosti upravljanja s 

potrebami po OBK v proučevanjem obdobju 2011–2014. 
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5 ANALIZA RAČUNOVODSKIH PODATKOV ZA OBDOBJE 2011–2014 

Temeljna teza magistrske naloge je, da mala in srednje velika podjetja premalo učinkovito 

upravljajo z OBK in s tem premalo izkoriščajo svoje notranje finančne vire. 

OBK smo definirali s finančnega vidika, in sicer kot presežek dolgoročnih virov nad 

dolgoročnimi sredstvi. S tem smo definirali OBK skozi strukturo ročnosti. Potreba po OBK 

pa definira njegov obseg in podaja razlago o učinkovitosti upravljanja z OBK. Prav ti dve 

kategoriji oz. smer in moč njunega gibanja v proučevanem obdobju prikazuje analiza 

podatkov vzorca v nadaljevanju. Z analizo dokazujemo postavljeni hipotezi: 

- H1: neučinkovitost upravljanja z OBK se kaže v dejstvu, da so podjetja v obdobju 2011–

2014 izboljševala svojo plačilno sposobnost predvsem s povečevanjem dejanskega OBK, 

manj pa s krajšanjem časa vezave denarja. 

- H2: neučinkovitost upravljanja z OBK v obdobju 2011–2014 se kaže v dejstvu, da se 

razmerje med obsegom potrebnega OBK in prihodki od prodaje ni spreminjalo. 

5.1 Načrt izvajanja analize 

Z načrtovanjem raziskave organiziramo raziskovalno dejavnost (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 55) na način, ki bo z veliko verjetnostjo izpolnil cilje raziskave. Pri tem je 

potrebno opraviti veliko potencialnih izbir, da bi bili elementi raziskovalnega načrta skladni 

med seboj. Tako Easterby–Smith, Thorpe in Lowe (2005, 56) navedejo vsaj naslednje 

možnosti izbire: 

- raziskovalčeva neodvisnost ali vpletenost, 

- veliki ali majhni vzorci, 

- prej teorija ali prej podatki, 

- eksperimentalne oblike ali terensko delo, 

- univerzalna teorija ali lokalno znanje in 

- verifikacija ali falsifikacija. 

Izbira, ki se nanaša na raziskovalčevo neodvisnost predpostavlja, da raziskovalec doseže 

veljavnost svojih izsledkov le, če ostane popolnoma neodvisen od pojava, ki ga analizira ali 

opazuje. Med bolj kritične izbire spada izbira velikosti vzorca, kjer se mora raziskovalec 

odločiti ali bo vzorčil v širino (proučevanje na ravni okolja, populacije) ali v globino 

(proučevanje na ravni posamezne enote). 

Raziskovalni del magistrske naloge je zasnovan na tehnikah kvantitativnih metod. Pomembna 

značilnost kvantitativnih tehnik (Easterby–Smith, Thorpe in Lowe 2005, 159) je, da je proces 

zbiranja podatkov ločen od analize.  
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Skladno z uvodoma predstavljenim namenom raziskave smo se v okviru analize predstavljene 

v nadaljevanju osredotočili na računovodske kategorije, ki ponazorijo oziroma razložijo OBK. 

Največjo pozornost so tako predstavljale računovodske kategorije iz: 

- bilance stanja: vrednostno izraženo stanje zalog, terjatev in poslovnih obveznosti ter 

izračuna stanja presežka dolgoročnih obveznosti do virov sredstev in  

- izkaza poslovnega izida: vrednostno izražen obseg prihodkov v določenem obdobju. 

Pri izbiri najprimernejše metode za analizo podatkov smo upoštevali oblikovana teoretična 

izhodišča v predhodnih poglavjih (OBK je presežek dolgoročnih obveznosti do virov sredstev 

nad dolgoročnimi sredstvi, potreba po OBK pa je izražena skozi čas vezave denarja), kakor 

tudi naravo podatkov (agregatna stanja). Raziskavo smo zasnovali v naslednjih fazah: 

- Opredelitev temeljne teze in hipotez. 

- Izbira metode zbiranja podatkov in določitev velikosti vzorca, pri čemer smo velikost 

vzorca definirali s predpostavkami in omejitvami. 

- Definiranje osnovnih spremenljivk vzorca, pri čemer smo kot rezultat dobili osnovne 

lastnosti vzorca. 

- Izvedba analize, ki dokazuje postavljene hipoteze. 

Podatke smo urejali in analizirali v programskem jeziku R (R Core Team 2015). 

5.2 Metodologija 

Podatki izhajajo iz sekundarnih virov, tj. računovodskih poročil, ki so zbrana v javno dostopni 

bazi agencije AJPES. Osnovni nabor predstavljajo vsi združeni podatki računovodskih poročil 

kapitalskih družb, ki so v obdobju 2011–2014 oddala računovodska poročila skladno z 

zakonskimi zahtevami ZGD-1-UPB3 (2009, 54. člen).  

Po zaključenem vzorčenju (postopek predstavljen v poglavju 5.4) smo podatke analizirali s 

pomočjo opisne statistike. Deskriptivna oz. opisna statistika je kvantitativna metoda, ki 

opisuje lastnosti podatkov vzorca. Zagotavlja enostavne povzetke lastnosti vzorca in je 

osnova za skoraj vsako kvantitativno analizo številčnih podatkov. Z metodo opisne statistike 

predstavimo aritmetično sredino, standardni odklon, mediano in druge operacije, da bi 

poenostavili značilnosti vzorca.  

Povezanost med izbranim številskim izidom in izbranimi dejavniki v longitudinalnih
19

 

podatkih smo analizirali z metodami za analizo podatkov s ponovljenimi meritvami, saj je 

potrebno upoštevati odvisnost podatkov (Fitzmaurice, Laird in Ware 2004, 326–328). Za 

vsako podjetje imamo namreč računovodske podatke za štiri zaporedna koledarska leta. 

Predpostavljamo, da so vrednosti posameznih parametrov tekom časa odvisne od lastnosti 

                                                 

19
 Longitudinalna analiza omogoča proučevanje dinamike sprememb znotraj časovnih serij. 
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posameznega podjetja, kar pri statistični analizi upoštevamo z obravnavanjem matične 

številke podjetja kot slučajnega efekta.  

Za longitudinalno analizo podatkov o dolžini poslovnih ciklov, razmerju med potrebnim OBK 

in dejanskim OBK ter razmerju med potrebnim OBK in prihodki iz prodaje uporabimo 

Friedmanov neparametrični test (Hollander, Wolfe in Chicken 2014, 92). Friedmanov test je 

namreč neparametrični analog enosmerni analizi variance s ponovljenimi meritvami (angl. 

repeated measures ANOVA). Zanj smo se odločili, ker je robustnejši in ne predpostavlja 

normalne porazdelitve testiranih številskih spremenljivk (t.j. razmerje med potrebnim in 

dejanskim OBK, trajanje vezave denarja in razmerje med potrebnim OBK in prihodki od 

prodaje). Koledarsko leto bilanc smo obravnavali kot faktorsko spremenljivko. 

Vse hipoteze smo testirali pri stopnji značilnosti α=0,05.  

Potem ko smo s Friedmanovim testom dokazali, da med posameznimi koledarskimi leti 

obstajajo statistično značilne razlike v porazdelitvi izbrane spremenljivke (dolžine poslovnega 

cikla oz. razlike med potrebnim OBK in dejanskim OBK), smo izvedli še post hoc test (Dunn 

1961, 52) za primerjavo porazdelitve opazovanega parametra v zaporednih koledarskih letih. 

Pri tem smo uporabili Wilcoxonov test predznačenih rangov (Hollander, Wolfe in Chicken 

2014, 292), ki je neparametrični analog testu t za odvisna vzorca. Pri statističnem sklepanju 

smo v izogib problemu večkratnega testiranja uporabili Bonferronijev popravek
20

 vrednosti p. 

5.3 Opredelitev izhodišč podatkov in spremenljivk vzorca 

Osnovne podatke vzorca predstavljajo računovodske kategorije izražene v denarju (v EUR). 

V nadaljevanju so predstavljena izhodišča, na katerih smo omejili vrednosti nekaterih 

spremenljivk.
21

 

EBITDA in sprejemljiva zadolženost 

Sprejemljivo zadolženost smo definirali z razmerjem med neto finančnim dolgom (v 

nadaljevanju: NFD) in EBITDA in znaša največ 6. Kazalnik nam pove, da je podjetje 

sposobno vrniti izkazani dolg v roku 6 let, v kolikor dosega enako nominalno EBITDA ob 

nespremenjenih drugih pogojih. Še sprejemljivo raven zadolženosti oz. kreditne sposobnosti 

SID banka opredeli z več finančnimi kriteriji, med njimi tudi razmerje med neto finančnim 

dolgom in EBITDA. Kriterij smo upoštevali pri definiranju vzorca. 

                                                 

20
 Bonferonnijev popravek pri post hoc testiranju upošteva število primerjav in velja, da je %&'( = ) *%, kjer je k število izvedenih parnih primerjav, p vrednost pa predstavlja verjetnost, da testna statistika 

ob predpostavki, da je ničelna hipoteza pravilna, zavzame vrednost, ki je večja ali enaka izračunani 
testni statistiki na podlagi vzorčnih podatkov..  
21

 Kratice, uporabljene v raziskavi, so razložene v Prilogi 1 



 

65 

NFD / EBITDA ≤ 6 

Definicijo EBITDA smo povzeli po opredelitvi SID banke
22

 

EBITDA = AOP 151 – AOP 152 + AOP 145 

Podatke za izračun smo pridobili iz računovodskih izkazov (Priloga 2), pri čemer: 

- AOP151 predstavlja znesek dobička iz poslovanja, 

- AOP152 predstavlja znesek izgube iz poslovanja, 

- AOP145 predstavlja znesek obračunane amortizacije.  

Utemeljitev NFD smo povzeli po opredelitvi SID banke
23

 

NFD = AOP 076 + AOP 087 – AOP 052 

Podatke smo pridobili iz računovodskih izkazov, pri čemer: 

- AOP076 predstavlja znesek dolgoročnih finančnih obveznosti na določen dan, 

- AOP087 predstavlja znesek kratkoročnih finančnih obveznosti na določen dan, 

- AOP052 predstavlja znesek denarnih sredstev na določen dan. 

Obratni kapital in poslovni cikel 

Drugi del izhodišč v analizi se nanaša na potrebni in dejanski OBK ter čas vezave denarja. 

Obe postavki vplivata na likvidnost in posledično stanje prostega denarja na računu podjetja.  

Dejanski OBK je (Bergant 2012, 61) presežek dolgoročnih obveznosti do virov sredstev nad 

dolgoročnimi sredstvi, ki je namenjen financiranju kratkoročnih sredstev, predvsem trajnega 

dela zalog.  

OBKdej = AOP 056 + AOP 072 + AOP 075 – AOP 002 

Podatke za izračun smo pridobili iz računovodskih izkazov, pri čemer: 

- AOP56 predstavlja znesek kapitala na določen dan, 

- AOP72 predstavlja znesek rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na 

določen dan, 

- AOP75 predstavlja znesek dolgoročnih obveznosti na določen dan in 

- AOP02 predstavlja znesek dolgoročnih sredstev na določen dan. 

Potrebni OBK predstavlja razliko med zalogami, terjatvami, AČR,
24

 kratkoročnimi 

obveznostmi in PČR.
25

 

                                                 

22
 www.sid.si/Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij PPfpMSP. 

23
 www.sid.si/Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij PPfpMSP. 
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OBKpot = AOP 034 + AOP 048 + AOP 053 – AOP 091 – AOP 095 

Podatki za izračun izhajajo  iz računovodskih izkazov, pri čemer: 

- AOP34 predstavlja znesek zalog na določen dan, 

- AOP48 predstavlja znesek kratkoročnih terjatev na določen dan, 

- AOP53 predstavlja znesek AČR na določen dan, 

- AOP91 predstavlja znesek kratkoročnih poslovnih obveznosti na določen dan in 

- AOP95 predstavlja znesek PČR na določen dan. 

Čas vezave denarja predstavlja čas vezave denarja v zalogah, povečan za čas vezave denarja v 

terjatvah ter zmanjšan za čas vezave denarja v poslovnih obveznostih. 

5.4 Oblikovanje vzorca 

Hipoteze smo testirali na sekundarnih podatkih iz računovodskih poročil, ki jih podjetja 

oddajo za statistične namene. Osnovni nabor podjetij predstavljajo kapitalske družbe, ki so v 

obdobju 2011–2014 oddale računovodska poročila skladno z zakonskimi zahtevami za vsako 

koledarsko leto (več kot 56.000 podjetij). 

Zgoraj navedeni nabor števila podjetij smo dodatno omejili: 

- Upoštevali smo le podjetja, ki imajo primarno dejavnost klasificirano C ali G (Priloga 3). 

OBK v teh dveh dejavnostih je pomembna značilnost. 

- Osredotočili smo se na mala in srednje velika podjetja v skladu z definicijo 55. člena 

ZGD-1-UPB3. Upoštevali smo le podjetja, katerih prihodek je v zadnjem letu 

proučevanja, tj. 2014, znašal med 0,7 milijona EUR in 40 milijoni EUR. 

- Upoštevali smo le podjetja, ki so v vseh proučevanih obdobjih oddala računovodske 

izkaze natanko enkrat. 

Z navedenimi omejitvami smo dobili vzorec 3.807 podjetij. Celoten proces vzorčenja 

prikazuje slika 20. 

 

                                                                                                                                                         

24
 AČR = aktivne časovne razmejitve. 

25
 PČR = pasivne časovne razmejitve. 
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Slika 20: Proces vzorčenja 

Zaradi izjemne raznolikosti med podjetji, zaradi katere bi bili rezultati manj značilni in 

uporabni, smo v nadaljevanju procesa vzorčenja postavili dodatne pogoje:  

- pozitivni prihodki od prodaje (AOP 110 > 0), 

- EBITDA različna od 0, 

- pozitiven kapital (AOP 056 > 0), 

- NFD v primerjavi z EBITDA med -6 in 6 in 

- dolžina poslovnega cikla med -90 in 360 dnevi. 

V vzorcu, ki je osnova za potrjevanje hipotez, nam je ostalo 2.101 podjetje, od tega 955 iz C 

dejavnosti in 1.146 iz G dejavnosti. 

26.533 

• Število vseh kapitalskih družb, ki so v obdobju 2011–2014 opravljaje dejavnosti 

iz C ali G klasifikacije 

4.495 
• Število malih in srednje velikih podjetij (55. člen ZGD-1-UPB3) 

3.807 

• Število kapitalskih družb, ki so obstajale v vseh štirih letih in so oddale 

natanko eno računovodsko poročilo v koledarskem letu  

• Dodatne zahteve 

3.537 

 

• pozitiven kapital (AOP 056 > 0) 

• pozitivni prihodki od prodaje (AOP 110 > 0) 

• EBITDA različna od 0 

 

3.423 
• trajanje vezave denarja med -90 in 360 dnevi 

2.101 
• NFD / EBITDA < 6 
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S pomočjo zgornjih kriterijev smo oblikovali »zdravo jedro« podjetij v C ali G dejavnostih. 

Izbrani vzorec predstavlja vse kapitalske družbe registrirane v Sloveniji, ki so opravljale 

dejavnosti iz C ali G ter aktivno poslovala v letih 2011–2014, obenem pa niso bila 

prekomerno zadolžena oz. v finančnih težavah. Iz vzorca smo izločili podjetja, ki so kazala 

naslednje znake finančnih težav:  

- Negativni kapital, saj izhajamo iz aksioma etičnega delovanja podjetja na trgu, kar 

negativni kapital absolutno ni. 

- Neto finančni dolg v primerjavi z EBITDA, ki je večji od 6. 

Dodatno podporo trditvi, da je podjetje z razmerjem finančnega dolga v primerjavi z EBITDA 

večjim od 6 v finančnih težavah, smo poiskali med kriteriji bonitetnega razvrščanja podjetij 

bonitetne hiše Standard & Poors. Po tej metodologiji so zelo visoko tvegana podjetja tista, ki 

izkazujejo razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA (preglednica 12) več kot 5. 

Preglednica 12: Finančna merila 

  

Operativni denarni tok / 

FO (%) FO / EBITDA (x) FO / Kapital (%) 

minimalno tveganje več od 60 manj od 1,5 manj od 25 

skromno tveganje 45–60 1,5–2,0 25–35 

vmesno tveganje 30–45 2–3 35–45 

pomembno tveganje 20–30 3–4 45–50 

visoko tveganje 12–20 4–5 50–60 

zelo visoko tveganje več od 12 več od 5 več od 60 

Vir: Standard & Poor's 2012, 3–4. 

Lastnosti vzorca predstavimo z izbranimi opisnimi statistikami.  

- Aritmetična sredina oz. povprečje je mera sredine, ki sešteje nabor vseh podatkov vzorca 

in ga razdeli na skupno število enot tega vzorca. 

 

- Mediana je srednja vrednost zaporedja številskih vrednosti, razvrščenih od najmanjše do 

največje vrednosti. Urejeno zaporedje vrednosti razdeli na dva enaka dela glede na število 

enot v vzorcu, tako da je polovica vrednosti manjša od mediane, polovica pa večja. 

Razlika med aritmetično sredino in mediano je v tem, da osamelci (podatki, ki ekstremno 

odstopajo od ostalih podatkov) ne vplivajo na vrednost mediane, medtem ko je 

aritmetična sredina pri nesimetrično porazdeljenih podatkih močno pod vplivom 

ekstremnih vrednosti.  

- Standardni odklon je mera, ki opisuje razpršenosti vrednosti okoli aritmetične sredine. 

Standardni odklon je definiran kot kvadratni koren variance,
26

  

                                                 

26
 Varianca je mera razpršenosti določene spremenljivke. 

1 2 ... nx x x
x

n

+ + +
=
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kjer je xi-ta enota v statistični populaciji, aritmetična sredine populacije, n pa število 

vseh enot. 

- Kvartili so vrednosti, ki urejeno zaporedje številskih vrednosti v vzorcu razdelijo na 4 

enake dele. Pri tem označimo: 

o Prvi kvartil (Q1) ali spodnji kvartil. To je vrednost, od katere je 25 % vrednosti 

slučajne spremenljivke manjših in 75 % vrednosti večjih od vrednosti kvartila. 

o Drugi kvartil (Q2) je vrednost, od katere je 50 % vrednosti spremenljivke 

manjših in 50 % vrednosti večjih. To je mediana.  

o Tretji kvartil (Q3) ali zgornji kvartil. To je vrednost, od katere je 75 %  

vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 25 %  večjih od vrednosti kvartila. 

Opisna statistika je bila prvi korak analize vzorca, potem ko smo podatke zbrali in uredili. 

Podvzorca podjetij iz dejavnosti C in G obravnavamo ločeno, saj so vrednosti posameznih 

parametrov pogojene z dejavnostjo in bi bili sklepi na podlagi celotnega vzorca 

neverodostojni. Opisne statistike definiranih spremenljivk, ki se nanašajo na raziskovalno 

vprašanje in na različne načine osvetlijo pojem OBK, so prikazane tabelarično v Prilogi 1 

magistrske naloge.  

V preglednici 13 so povzeti le nekateri izračuni opisnih statistik spremenljivk iz Priloge 1. 

Podajamo jih z namenom vsebinske interpretacije dobljenih rezultatov posamezne metode. 

Opazimo, da je standardni odklon, ki meri razpršenost podatkov okoli aritmetične sredine, 

relativno velik v primerjavi z aritmetično sredino. Razpršenost je posledica tako velikosti 

posameznih podjetij v vzorcu kot značilnosti posamezne poddejavnosti in načina vodenja 

podjetja. Tako razpršenost smo pričakovali, zato smo pri analiziranju uporabili Friedmanov 

test. Hipoteze v nadaljevanju vsebinsko razložimo s pomočjo vrednosti kvartilov izbranih 

spremenljivk, saj je mediana zaradi velike razpršenosti in nesimetrične porazdelitve podatkov 

primernejša mera sredine kot aritmetična sredina.  
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Preglednica 13: Lastnosti nekaterih spremenljivk za obravnavana podjetja v obdobju 

2011–2014 

    

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Poslovni cikel 

(dnevi) 
2011           

2012 50,06 56,29 40,90 12,37 76,86 

2013 52,08 55,41 42,14 14,10 79,67 

2014 50,69 54,19 41,67 13,52 76,77 

NFD (EUR) 2011 309.412 1.107.080 57.951 -28.342 305.995 

2012 297.925 1.053.186 66.886 -26.910 307.128 

2013 250.666 1.018.295 46.546 -51.715 261.378 

2014 196.726 995.920 29.033 -86.173 250.210 

EBITDA (EUR) 2011 253.335 465.464 122.014 54.119 273.882 

2012 256.916 477.392 122.521 53.579 275.642 

2013 268.581 497.199 130.856 56.252 284.211 

2014 304.284 545.672 149.871 62.160 322.986 

NFD/EBITDA 2011 0,942 2,093 0,681 -0,364 2,352 

2012 0,929 2,056 0,708 -0,310 2,273 

2013 0,687 2,070 0,489 -0,485 2,026 

2014 0,492 2,005 0,278 -0,688 1,691 

Potrebni OBK 

(EUR) 
2011 428.210 881.996 170.486 30.760 453.649 

2012 458.057 896.764 193.279 43.465 485.946 

2013 474.438 933.108 205.232 58.150 514.121 

2014 485.271 967.213 219.017 59.297 520.034 

Dejanski OBK 

(EUR) 
2011 451.947 957.388 183.679 30.943 516.222 

2012 505.944 1.081.235 214.142 49.492 577.518 

2013 559.640 1.093.920 253.820 68.776 635.062 

2014 636.658 1.162.877 297.724 104.014 741.645 

Naraščanje potrebe po OBK je posledica povečevanja obsega prodaje, ki zahteva povečanje 

obratnih sredstev.  

Potreba po OBK je v proučevanem obdobju naraščala. Mediana je: 

- v letu 2011 znašala 170.486 EUR, 

- v letu 2012 znašala 193.279 EUR in se je povečala za 13,37 % glede na predhodno leto, 

- v letu 2013 znašala 205.232 EUR in se je povečala za 6,18 % glede na predhodno leto,  

- v letu 2014 znašala 219.017 EUR, kar predstavlja povečanje za 6,72 % glede na 

predhodno leto. 

Tretji kvartil (Q3) ali zgornji kvartil, ki je prikazan v zadnjem stolpcu nam pokaže vrednosti 

spremenljivke, kjer je bilo natanko 75 % vrednosti manjših od prikazanega rezultata. Tudi ta 

mera nam pokaže naraščanje potrebe po OBK skozi proučevano obdobje.  
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Pozitivno ocenimo spremenljivko neto finančna zadolženost, ki v vzorcu podjetij v 

proučevanem obdobju pada. Njeno zniževanje je posledica povečevanja nominalne EBITDA 

(rezultat povečanja obsega) ob istočasnem razdolževanju (poplačila kreditov). Mediana je: 

- v letu 2011 znašala 0,681, kar vsebinsko pomeni, da so bila podjetja sposobna povrniti 

vse finančne dolgove iz EBITDA v roku 0,681 leta (ali v roku 8,2 meseca), 

- v letu 2012 znašala 0,708 in se je povečala za 4,05 % glede na predhodno leto. Ročnost 

poplačila vseh finančnih obveznosti iz EBITDA se je podaljšal na 8,5 meseca. 

- v letu 2013 znašala 0,489, kar nakazuje na občutno znižanje kar za 30,98 % glede na 

predhodno leto. V tem letu je bila polovica podjetij sposobna poplačati svoje finančne 

dolgove prej kot v 5,9 mesecih, 

- v letu 2014 znašala 0,278 in se je znižala za 43,07 % glede na predhodno leto. 

Drugače pa je z mero časa vezave denarja. Čas vezave denarja se je v letu 2013 v primerjavi z 

letom 2012 celo podaljšal, medtem ko se je nekoliko skrajšal v letu 2014 v primerjavi z letom 

2013. Polovica podjetij v vzorcu podjetij je imela: 

- v letu 2012 čas vezave denarja do 40,9 dni, 

- v letu 2013 čas vezave denarja do 42,14 dni in se je podaljšal v primerjavi s časom 

vezave denarja v letu 2012, 

- v letu 2014 čas vezave denarja krajši v primerjavi z letom 2013 in je znašal do 41,67 dni.  

Dejanski OBK v proučevanem obdobju narašča, kar vodi v izboljševanje plačilne 

sposobnosti, ob predpostavki ostalih nespremenjenih pogojev. Pri tem še enkrat poudarimo, 

da je dejanski OBK presežek dolgoročnih virov nad dolgoročnimi naložbami podjetja in 

vpliva na izboljšanje ali poslabšanje dolgoročne plačilne sposobnosti. Na stanje dejanskega 

OBK vplivamo skozi povečevanje obsega dolgoročnih virov ali z zniževanjem potreb po 

dolgoročnih virih. Iz preglednice 13 pa je razvidno tudi naraščanje potrebnega OBK, zato je 

potrebna kritična presoja trditve o izboljšanju plačilne sposobnosti le na podlagi naraščanja 

dejanskega OBK (glej str. 37) in sicer z ugotavljanjem razlike med njima. 

5.4.1 Potreben OBK za obravnavana podjetja v vzorcu 

Ena izmed metod ugotavljanja optimalne višine potrebnega obratnega kapitala, ki smo jo 

opisali v poglavju 4.5.4,
27

 je tudi Metoda odstotka od prodaje. 75 % vseh podjetij v vzorcu 

(slika 21) je imelo razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje v letu 2014 do 21,17 

% in se je v primerjavi s predhodnim obdobjem znižalo. Znižanje je posledica skrajšanja 

vezave denarja v letu 2014, ki jo prikazuje preglednica 13. V tem primeru razlagamo tretji 

kvartil zato, da bi z rezultatom zajeli čim večji nabor podjetij iz zdravega jedra ter na ta način 

                                                 

27
 Metode ocenjevanja obsega potrebnega OBK usmerjene v prihodnost. 
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podali mero primerljivosti.
28

 Ciljno stanje ali mero primerljivosti potrebujejo tako podjetja pri 

načrtovanju notranjih ukrepov kot tudi zunanji uporabniki računovodskih informacij pri 

analiziranju finančnega položaja podjetja. 

Slika 21: Primerjava srednje vrednosti – tretji kvartil – razmerja med potrebnim 

OBK in prihodki od prodaje za obravnavana podjetja v obdobju 2011–2014 

5.4.2 Gibanje kapitalske ustreznosti za obravnavana podjetja v vzorcu 

Kapitalsko ustreznost podjetja smo definirali kot optimalno razmerje med dejanskim in 

potrebnim OBK. Premica, ki ponazarja to razmerje, podaja teoretično izhodišče kapitalske 

ustreznosti podjetja oz. ustrezno dolgoročno plačilno sposobnost. Podjetja, ki se nahajajo levo 

od premice, imajo manjši obseg dejanskega OBK od potrebnega in s tem slabšo dolgoročno 

plačilno sposobnost.  

 

 

 

 

                                                 

28
 Ciljno stanje ali Benchmark v dejavnosti (merilo, referenca). 
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Slika 22: Primerjava srednje vrednosti – tretji kvartil – razmerja med potrebnim in 

dejanskim OBK za obravnavana podjetja v obdobju 2011–2014 

Slika 22 prikazuje primerjavo vrednosti tretjega kvartila razmerja med dejanskim in 

potrebnim OBK, ki navzgor omejuje vrednosti razmerja pri 75 % vseh podjetij v vzorcu. 25 

% vseh proučevanih spremenljivk ima primanjkljaj dejanskega OBK v vseh proučevanih 

obdobjih. 75 % vseh proučevanih spremenljivk pa je imelo v vseh obdobjih OBKpot v 

razmerju do OBKdej med 0 in vrednostjo tretjega kvartila. Za razlago tretjega kvartila (in ne 

mediane) smo se odločili iz enakega razloga kot v poglavju 5.5.1. 

Koeficient, ki ponazarja to gibanje se je po letih gibal: 

- K2011, Q3 = 1,227 

- K2012, Q3 = 1,217 

- K2013, Q3 = 1,150 

- K2014, Q3 = 1,061 

Trend gibanja tretjega kvartila proučevanega koeficienta v obdobju 2011–2014 , ocenimo 

pozitivno, saj se njegova vrednost glede na predhodno obdobje giblje proti optimalnemu 

razmerju, ki je 1. Ni realno pričakovati, da bi podjetja lahko dosegla optimalno razmerje v 

kratkem času ob istočasnem obvladovanju drugih tveganj in priložnosti na trgu (rast 

povpraševanja). Podatek o gibanju je pomemben tako z vidika definiranja spremenljivk v 

populaciji, ki jo uporabimo za preverjanje hipotez, kot za primerljivost na trgu. 
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5.5 Preverjanje hipotez 

Hipoteze smo preverjali s pomočjo neparametričnega Friedmanovega testa, s katerim 

primerjamo porazdelitev izbrane spremenljivke med koledarskimi leti in upoštevamo, da 

podatki v zaporednih koledarskih letih pripadajo istemu podjetju, ki ga označuje matična 

številka. 

Hipoteza 1 

Neučinkovitost upravljanja z OBK se kaže v dejstvu, da so podjetja v obdobju 2011–2014 

izboljševala svojo plačilno sposobnost predvsem s povečevanjem dejanskega OBK, manj pa s 

krajšanjem časa vezave denarja. 

Plačilna sposobnost je definirana kot trajna sposobnost izpolnitve vseh obveznosti ob njihovi 

zapadlosti. Podjetje doseže najugodnejši nivo plačilne sposobnosti, ko je obseg njegovih 

dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter 

tveganja, ki jim je izpostavljeno pri opravljanju teh poslov. Na plačilno sposobnost podjetja 

tako vpliva tudi struktura OBK, ki predstavlja dolgoročni vir za financiranje potreb po OBK. 

Dnevi vezave denarja pa pokažejo potreben obseg OBK, zato posredno vplivajo na plačilno 

sposobnost. 

S hipotezo 1 smo preverjali, kateri od obeh dejavnikov je izkazoval večjo moč oz. je bolj 

vplival na izboljšanje plačilne sposobnosti podjetij v proučevanem obdobju. Za 

longitudinalno analizo podatkov o razmerju med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja v 

dejavnosti C smo uporabili Friedmanov test, ki je neparametrični analog enosmerni analizi 

variance s ponovljenimi meritvami (angl. repeated measures ANOVA). Zanj smo se odločili, 

ker ni izpolnjena predpostavka o normalni porazdelitvi. Koledarsko leto bilanc smo 

obravnavali ekvidistantno, kot faktorsko spremenljivko. Za primerjavo porazdelitve 

opazovanega parametra v zaporednih koledarskih letih smo uporabili Wilcoxonov test 

predznačenih rangov, ki je neparametrični analog testu t za odvisna vzorca. Na enak način 

smo izvedli vse analize v nadaljevanju. V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ločeno za 

dejavnost C in G.  

Preglednica 14: Razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja za obravnavana 

podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

dejanski OBK 

 /  

dnevi vezave 

denarja 

2011 - - - - - 

2012 15.214 130.827 4.580 1.855 11.844 

2013 9.659 74.356 4.801 2.060 12.318 

2014 8.544 96.948 5.839 2.587 15.805 
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S Friedmanovim testom pokažemo, da se je porazdelitev razmerja med dejanskim OBK in 

časom vezave denarja v koledarskih letih 2011–2014 statistično značilno spremenila 

(p<0,001) v dejavnosti C (preglednica 14). V proučevanem obdobju so imela podjetja na voljo 

statistično značilno več dejanskega OBK na dan vezave denarja v primerjavi s predhodnim 

letom.  

Primerjavo med dvema obdobjema smo opravili s pomočjo Wilcoxonovega testa: 

- razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja (2012 vs. 2013) p=0,013 in 

- razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja (2013 vs. 2014) p<0,001 

Polovica podjetij v dejavnosti C (preglednica 14) je imela v 2012 na razpolago največ 4.580 

EUR dejanskega OBK na dan vezave denarja, le četrtina podjetij pa nad 11.484 EUR na dan 

vezave denarja. V 2013 se je pri polovici podjetij dejanski OBK na dan vezave nekoliko 

povečal (4.801 EUR), medtem ko je v 2014 polovica podjetij imela do 5.839 EUR na dan 

vezave denarja.  

Slika 23: Razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave – mediana – nominalno in v 

deležu glede na predhodno leto za obravnavana podjetja dejavnosti C v 

obdobju 2011–2014 

Slika 23 prikazuje nominalno izražene vrednosti median razmerja med dejanskim OBK in 

dnevi vezave denarja ter spremembo te vrednosti glede na predhodno leto. Tako se je delež 

dejanskega OBK, ki je bil na razpolago na en dan vezave v letu 2014 povečal za 21,62 % 
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glede na delež dejanskega OBK na dan vezave denarja, ki je bil na razpolago v letu 2013. V 

letu 2013 je to povečanje glede na predhodno leto znašalo 4,83 %vrednosti mediane glede na 

predhodno leto  

Vpliv na plačilno sposobnost imata obe spremenljivki v razmerju, tako dejanski obratni 

kapital kot čas vezave denarja. Z zgoraj navedenim razmerjem med dejanskim OBK in časom 

vezave denarja dejansko pokažemo, da se je plačilna sposobnost podjetij iz dejavnosti C 

izboljševala, saj se je razmerje povečevalo. Povečevanje razmerja (mediana razmerja) je 

posledica spremembe obeh faktorjev razmerja, vendar se je števec oziroma dejanski OBK v 

razmerju povečeval hitreje. S tem potrjujemo H1 za dejavnost C 

Preglednica 15: Razmerja med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja za 

obravnavana podjetja dejavnosti G v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

dejanski OBK  

/  

dnevi vezave denarja 

2011 - - - - - 

2012 8.169 64.264 4.865 1.993 11.589 

2013 10.753 92.381 5.910 2.527 12.648 

2014 35.029 699.745 6.907 3.261 14.906 

S Friedmanovim testom pokažemo, da se je porazdelitev razmerja med dejanskim OBK in 

časom vezave denarja v koledarskih letih 2011–2014 statistično značilno spremenila 

(p<0,001) v dejavnosti G (preglednica 15). V proučevanem obdobju so imela podjetja na voljo 

statistično značilno več dejanskega OBK na dan vezave denarja v primerjavi s predhodnim 

letom.  

Wilcoxonov test za primerjavo med obdobji: 

- razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja (2012 vs. 2013) p<0,001 in 

- razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja (2013 vs. 2014) p<0,001. 

Polovica podjetij v dejavnosti G (preglednica 15) je imela v 2012 na razpolago do 4.865 EUR 

dejanskega OBK na dan vezave denarja, le četrtina podjetij pa nad 11.589 EUR na dan vezave 

denarja. V 2013 se je pri polovici podjetij dejanski OBK na dan vezave nekoliko povečal 

(5.910 EUR), v letu 2014 pa je polovica podjetij imela do 6.907 EUR na dan vezave denarja v 

primerjavi s predhodnim letom.  
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Slika 24: Razmerje med dejanskim OBK in dnevi vezave – mediana – nominalno in v 

deležu glede na predhodno leto za obravnavana podjetja dejavnosti G v 

obdobju 2011–2014 

Slika 24 prikaže nominalni znesek razmerja med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja ter 

spremembo tega razmerja glede na predhodno leto. Tako se je delež dejanskega OBK, ki je bil 

na razpolago na en dan vezave v letu 2014 povečal za 16,87 % glede na delež dejanskega 

OBK na dan vezave denarja, ki je bil na razpolago v letu 2013. V letu 2013 je to povečanje 

glede na predhodno leto znašalo kar 21,47 %. 

Vpliv na plačilno sposobnost imata obe spremenljivki v razmerju, tako dejanski obratni 

kapital kot čas vezave denarja. Z zgoraj navedenim razmerjem med dejanskim OBK in časom 

vezave denarja dejansko pokažemo, da se je plačilna sposobnost podjetij iz dejavnosti C 

izboljševala, saj se je razmerje povečevalo. Povečevanje razmerja (mediana razmerja) je 

posledica spremembe obeh faktorjev razmerja, vendar se je števec oziroma dejanski OBK v 

razmerju povečeval hitreje. S tem potrjujemo H1 tudi za dejavnost G. 

Z namenom dodatnega potrjevanja H1 smo opravili še dodatne analize, kjer smo testirali 

posebej srednjo vrednost spremenljivke dejanskim OBK in srednjo vrednost spremenljivke 

dnevi vezave denarja.  
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Gibanje dejanskega OBK 

Povečevanje dejanskega OBK, ob nespremenjenih drugih okoliščinah, predstavlja izboljšanje 

plačilne sposobnosti, saj se povečuje obseg dolgoročnih obveznosti do virov sredstev, ki so 

namenjena financiranju potreb po OBK. 

Preglednica 16: Gibanje obsega dejanskega OBK za obravnavana podjetja dejavnosti C 

v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Dejanski OBK  

v EUR 

2011 489.300 1.168.913 180.223 21.828 500.915 

2012 561.620 1.347.441 220.812 43.288 576.168 

2013 613.013 1.347.319 247.007 57.834 619.770 

2014 698.235 1.413.769 296.349 89.666 749.732 

Z Wilcoxonovim testom smo preverjali razlike med dvema obdobjema: 

- sprememba dejanski OBK (2012 vs. 2013) p<0,001 in 

- sprememba dejanski OBK (2013 vs. 2014) p<0,001. 

Obseg dejanskega OBK v obdobju 2011–2014 narašča (preglednica 16). Polovica podjetij iz 

dejavnosti C je bila na voljo do 180.223 EUR dejanskega OBK v letu 2012, znesek se poveča 

tako v letu 2012, 2013 in v letu 2014 znašal 296.349 EUR. Bolj kot nominalna sprememba 

dejanskega OBK nas zanima relativna sprememba, ki jo predstavljamo v odstotkih glede na 

predhodno leto.  
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Slika 25: Dejanski OBK in sprememba glede na predhodno leto – mediana – za 

obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014 

Slika 24 prikazuje nominalne vrednosti dejanskega OBK po letih ter spremembe vrednosti 

glede na predhodno leto. V letu 2014 je imela polovica vseh podjetij iz dejavnosti C do 19,98 

% več dejanskega OBK kot v predhodnem letu. V letu 2013 se je ta obseg povečal za 11,86 % 

glede na predhodno leto, povečanje v letu 2012 glede na leto 2011 pa je znašalo kar 22,52 %. 

Relativne spremembe ocenimo kot zelo velike z velikim vplivom na razmerje med dejanskim 

OBK in dnevi vezave, ki smo ga predhodno analizirali. 

Preglednica 17: Gibanje obsega dejanskega OBK za obravnavana podjetja dejavnosti G 

v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Dejanski OBK  

v EUR 

2011 420.820 735.200 186.616 40.112 531.839 

2012 459.547 791.626 207.885 52.364 579.139 

2013 515.163 823.368 256.522 76.907 644.614 

2014 585.344 899.469 298.052 112.478 706.747 

Z Wilcoxonovim testom preverimo razlike med dvema obdobjema: 

- sprememba dejanski OBK (2012 vs. 2013) p<0,001 in 

- sprememba dejanski OBK (2013 vs. 2014) p<0,001. 

Obseg dejanskega OBK po letih narašča (preglednica 17). Polovica podjetij iz dejavnosti G je 

bilo na voljo do 186.616 EUR dejanskega OBK v letu 2012, znesek se poveča tako v letu 
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2012, 2013 in v letu 2014 znašal 298.052 EUR. Bolj kot nominalna sprememba dejanskega 

OBK nas zanima relativna sprememba, ki jo predstavljamo v odstotkih glede na predhodno 

leto.  

Slika 26: Dejanski OBK in sprememba glede na predhodno leto – mediana – za 

obravnavana podjetja dejavnosti G v obdobju 2011–2014 

Slika 26 prikazuje nominalni znesek dejanskega OBK v obdobju 2011–2014 ter spremembo 

tega zneska glede na predhodno leto. V letu 2014 je imela polovica vseh podjetij iz dejavnosti 

G do 16,19 % več dejanskega OBK kot v predhodnem letu. Povečanje dejanskega OBK v letu 

2013 glede na leto 2012 je znašalo kar 23,4 %, povečanje v letu 2012 glede na leto 2011 pa 

11,4 %. 

Spreminjanje časa vezave denarja. 

Skrajševanje časa vezave pozitivno vpliva na plačilno sposobnost podjetja, ki jo v H1 merimo 

z razmerjem med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja. Krajši kot so dnevi vezave denarja 

ob nespremenjenem dejanskem OBK večje je razmerje med njima, boljša je plačilna 

sposobnost. 
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Preglednica 18: Dnevi vezave denarja za obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 

2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Dnevi vezave denarja 2011 - - - - - 

2012 50,14 54,17 42,37 13,81 78,15 

2013 52,41 54,18 45,63 15,77 80,28 

2014 50,39 52,96 43,53 14,97 77,07 

S Friedmanovim testom pokažemo, da se je trajanje vezave denarja tekom časa statistično 

značilno spremenilo (p < 0,001). 

Trajanje vezave denarja opišemo s spremenljivko dnevi vezave denarja. Porazdelitve dolžine 

dni vezave denarja v posameznem koledarskem letu se statistično značilno razlikujejo med 

seboj (p=0,001, Friedmanov neparametrični test). Čas vezave denarja se je v letu 2013 

statistično značilno povečal v primerjavi z letom prej (p=0,001, Wilcoxonov test 

predznačenih rangov), prav tako se je čas vezave denarja v letu 2014 statistično zmanjšal v 

primerjavi z letom prej (p=0,002, Wilcoxonov test predznačnih rangov).  

Čas vezave denarja v letu 2013 je bil pri polovici podjetij iz dejavnosti C (preglednica 18) 

krajši od 45,63 dni, medtem ko je bil le pri četrtini podjetij je bil ta čas krajši od 15,77 dni. 

Čas vezave denarja se je pri polovici podjetij v letu 2014 skrajšal glede na predhodno leto in 

je znašal 43,53 dni. Četrtina proučevanih podjetij je dosegla čas vezave krajši od 14,97 dni.  
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Slika 27: Dnevi vezave denarja in sprememba glede na predhodno leto – mediana – 

za obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014 

Slika 27 prikazuje čas vezave denarja v obdobju 2011–2014 ter spremembo tega časa glede na 

predhodno leto za obravnavana podjetja dejavnosti C. Čas vezave denarja se je v letu 2014 

skrajšal v primerjavi z letom 2013, vendar le za 4,6 % ali 2,1 dan, pri čemer ne gre zanemariti 

dejstva, da se je čas vezave denarja v letu 2013 podaljšal za 7,7 % ali 1,95 dneva glede na letu 

2012. Obe navedeni spremembi sta vplivali na plačilno sposobnost, ki jo ugotavljamo v H1, le 

da je sprememba časa vezave denarja v letu 2014 plačilno sposobnost povečala, medtem ko je 

podaljšanje časa vezave v letu 2013 negativno vplivalo na izračunano razmerje. 

Preglednica 19: Dnevi vezave denarja za proučevana podjetja dejavnosti G v obdobju 

2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

dnevi vezave denarja 2011 - - - - - 

2012 49,99 58,02 38,97 11,17 74,41 

2013 51,81 56,44 40,19 13,29 78,56 

2014 50,93 55,21 40,93 12,85 76,01 

S Friedmanovim testom pokažemo, da se je trajanje vezave denarja tekom časa statistično 

značilno spremenilo tudi v dejavnosti G (p<0,001). 
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Čas vezave denarja v letu 2013 je bil pri polovici podjetij iz dejavnosti G (preglednica 19) 

40,19 dni, le pri četrtini podjetij je bil ta čas krajši od 13,29 dni. V letu 2014 se je čas vezave 

denarja minimalno podaljšal glede na predhodno leto in je znašal 40,93 dni. Četrtina 

proučevanih podjetij je v tem letu dosegla do 12,85 dni vezave denarja.  

Slika 28: Dnevi vezave denarja in sprememba glede na predhodno leto – mediana – 

za obravnavana podjetja dejavnosti G v obdobju 2011–2014 

Dnevi vezave denarja so se v letu 2014 podaljšali in sicer za 1,8 % ali 1,95 dneva glede na 

predhodno leto za obravnavana podjetja dejavnosti G. Pomembna ugotovitev je tudi, da so se 

dnevi vezave denarja tudi v letu 2013 podaljšali glede na predhodno leto. Dobljeni rezultati iz 

dejavnosti G kažejo na podaljševanje dni vezave denarja in s tem povečevanje potreb po 

OBK. 

Dobljeni rezultati v obeh dejavnostih potrjujejo našo trditev, da so podjetja le malo naredila 

na upravljanju z OBK oz. na notranjih ukrepih za skrajševanje časa vezave denarja. 

Plačilna sposobnost podjetij se je v proučevanem obdobju izboljšala. Na izboljšanje plačilne 

sposobnosti sta vplivali obe proučevani spremenljivki, tako struktura OBK kot čas vezave 

denarja, vendar je prva vplivala bolj kot druga. To smo dokazali skozi razmerje med 

dejanskim OBK in časom vezave denarja, ki se je v proučevanem obdobju (2014 v primerjavi 

z 2013, 2013 v primerjavi z 2012 in 2012 v primerjavi z 2011) povečevalo. Razmerje se lahko 

poveča zaradi: 
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- povečanja vrednosti števca (tj. obsega dejanskega OBK) ob nespremenjenem imenovalcu 

(tj. času vezave denarja), 

- ohranjanja vrednosti števca ob zniževanju vrednosti imenovalca, 

- povečevanja vrednosti števca za več kot se povečuje vrednost imenovalca, 

- povečevanje vrednosti števca ob istočasnem zniževanju vrednosti imenovalca. 

Zato smo gibanje vsake od kategorij analizirali še posebej ter ugotovili, da se je dejanski OBK 

povečeval hitreje oz. za več, kot se je skrajšal čas vezave denarja oziroma v primeru 

dejavnosti G, ko se čas vezave denarja celo poveča. 

H1 za dejavnost C 

- Razmerje med dejanskim OBK in časom vezave denarja se v letu 2014 glede na leto 2013 

poveča za 21,62 % pri čemer se: 

o dejanski OBK v letu 2014 poveča za 19,98 % glede na leto 2013, 

o čas vezave denarja pa se v letu 2014 skrajša za 4,6 % glede na čas vezave 

denarja v letu 2013. 

- Razmerje med dejanskim OBK in časom vezave denarja se v letu 2013 poveča za 4,83 % 

glede na leto 2012 pri čemer se: 

o dejanski OBK v letu 2013 poveča za 11,86 % glede na leto 2012, 

o čas vezave denarja pa se v letu 2013 podaljša za 7,7 % glede na čas vezave 

denarja v letu 2012. 

H1 za dejavnost G 

- Razmerje med dejanskim OBK in časom vezave denarja se v letu 2014 glede na leto 2013 

poveča za 16,87 % pri čemer se: 

o dejanski OBK v letu 2014 poveča za 16,19 % glede na leto 2013, 

o čas vezave denarja pa se v letu 2014 podaljša za 1,84 % glede na čas vezave 

denarja v letu 2013. 

- Razmerje med dejanskim OBK in časom vezave denarja se v letu 2013 glede na leto 2012 

poveča za 21,47 % pri čemer se: 

o dejanski OBK v letu 2013 poveča za 23,40 % glede na leto 2012, 

o čas vezave denarja pa se v letu 2013 podaljša za 3,14 % glede na čas vezave 

denarja v letu 2012. 

Gibanje obsega potrebnega OBK v primerjavi z dejanskim OBK 

Idealno stanje podjetje doseže, ko sta dejanski in potrebni OBK enaka. Zato smo analizirali 

tudi razmerje med njima, saj se le-to spreminja skozi čas v odvisnosti od sprememb in 

tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno na trgu. Podjetje pa je dolžno v vsakem trenutku 

zagotavljati čim višjo stopnjo plačilne sposobnosti. 

 



 

85 

Preglednica 20: Razmerje med potrebnim in dejanskim OBK za obravnavana podjetja 

dejavnosti C v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

potrebni OBK  

/  

dejanski OBK 

2011 -12,002 399,426 0,789 0,253 1,236 

2012 0,756 6,402 0,807 0,350 1,236 

2013 -0,407 28,574 0,781 0,316 1,202 

2014 1,090 14,897 0,722 0,340 1,098 

S Friedmanovim testom pokažemo, da se je porazdelitev razmerja med potrebnim OBK in 

dejanskim OBK v koledarskih letih 2011–2014 statistično značilno spremenila (p<0,001) v 

dejavnosti C (preglednica 20): 

- V letu 2012 se razmerje med potrebnim OBK in dejanskim OBK ni značilno spremenila 

v primerjavi s prejšnjim letom (p=0,59, Wilcoxonov test predznačenih rangov).  

- V letu 2013 se je razmerje značilno zmanjšalo glede na 2012 (p=0,002, Wilcoxonov test 

predznačenih rangov), prav tako v letu 2014 primerjalno glede na leto 2013. 

V letu 2014 se je razmerje med potrebnim in dejanskim OBK zmanjšalo glede na predhodno 

leto in sicer za 7,57 %. Zmanjšanje razmerja med potrebnim in dejanskim OBK ugodno 

vpliva na plačilno sposobnost podjetij, saj predstavlja naraščanje dejanskega OBK. 

Zmanjšanje razmerja zabeležimo tudi v letu 2013 napram letu 2012, medtem ko se razmerje v 

letu 2012 napram letu 2011 poveča za 2,33 %.  

Preglednica 21: Razmerje med potrebnim in dejanskim OBK za obravnavana podjetja 

dejavnosti G v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

potrebni OBK  

/ 

dejanski OBK 

2011 1,510 19,386 0,810 0,373 1,212 

2012 0,384 16,698 0,841 0,435 1,206 

2013 0,925 11,680 0,799 0,406 1,122 

2014 0,757 2,242 0,755 0,378 1,044 

Analogno kot v skupini podjetij iz dejavnosti C tudi v dejavnosti G (preglednica 21) s 

Friedmanovim testom pokažemo, da se je porazdelitev razmerja med potrebnim OBK in 

dejanskim OBK v koledarskih letih 2011–2014 značilno spremenila (p<0,001): 

- V letu 2012 se je razmerje med potrebnim OBK in dejanskim OBK značilno zmanjšalo v 

primerjavi z prejšnjim letom (p<0,001, Wilcoxonov test predznačenih rangov), medtem 

ko se v letu 2013 ni značilno spremenilo glede na leto 2012 (p=0,31, Wilcoxonov test 

predznačenih rangov). 

- V zadnjem spremljanem letu, 2014, pa je spet prišlo do statistično značilnih sprememb v 

porazdelitvi razmerja v primerjavi z letom prej (p<0,001, Wilcoxonov test predznačenih 

rangov). 
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V letu 2014 se je razmerje med potrebnim in dejanskim OBK zmanjšalo glede na predhodno 

leto in sicer za 5,52 %. Zmanjšanje razmerja med potrebnim in dejanskim OBK ugodno 

vpliva na plačilno sposobnost podjetij, saj predstavlja naraščanje dejanskega OBK. 

Zmanjšanje razmerja je vidno tudi v letu 2013 napram letu 2012, medtem ko se razmerje tudi 

v dejavnosti G poveča v letu 2012 napram letu 2011 za 3,81 %. 

Z analizo razmerja med potrebnim in dejanskim OBK smo dodatno podkrepili tezo o 

izboljšanju dolgoročne plačilne sposobnosti podjetij. Kot smo uvodoma že zapisali, podjetje 

izboljšuje dolgoročno plačilno sposobnost s povečevanjem trajnega kapitala ter z 

vzpostavljanjem ustreznega dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev. V obeh 

dejavnostih se obseg dejanskega OBK povečuje v primerjavi s potrebami po OBK, kar 

nakazuje na izboljšanje plačilne sposobnosti.  

Hipoteza 2 

Neučinkovitost upravljanja z OBK se kaže v dejstvu, da se v obdobju 2011–2014 razmerje 

med obsegom potrebnega OBK in prihodki ni spreminjalo. 

Metoda merjenja potrebnega OBK v razmerju do prihodkov od prodaje je ena izmed metod za 

določanje optimalnega obsega OBK (poglavje 4.5.4.). S proučevanjem gibanja tega razmerja 

smo se spraševali, ali so podjetja uspela v proučevanem obdobju zmanjšati potreben obseg 

OBK in se s tem približati ničelnim potrebam po OBK. Zniževanje potreb po OBK ugodno 

vpliva na plačilno sposobnost podjetja. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize 

ločeno po dejavnosti C in G. 

Preglednica 22: Obseg potrebnega OBK v razmerju do prihodkov od prodaje za 

obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Potrebni OBK 

 /  

Prihodki od 

prodaje 

2011 0,135 0,180 0,120 0,034 0,213 

2012 0,141 0,160 0,121 0,037 0,228 

2013 0,144 0,157 0,126 0,039 0,229 

2014 0,135 0,154 0,118 0,038 0,211 

Razmerje med potrebnim OBK in prihodki iz prodaje se je v letih 2011–2014 statistično 

značilno spremenilo (p<0,001, Friedmanov test). Polovica podjetij v dejavnosti C 

(preglednica 22) je imela v letu 2012 razmerje med potrebnim OBK in prihodki do 0,121 (kar 

pomeni da potrebni OBK predstavlja 12,1 % prihodkov od prodaje) in le četrtina manj kot 

0,034. V letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom se to razmerje pri polovici podjetij 

poveča in znaša 0,126, kar nakazuje na povečanje potreb po OBK. V letu 2014 se to razmerje 

pri podjetjih iz dejavnosti C zniža glede na predhodno leto in znaša 0,118.  
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Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje se je v letu 2014 znižalo za 6,33 % v 

primerjavi z letom 2013. Znižanje potrebnega OBK ugodno vpliva na plačilno sposobnost 

podjetja saj znižuje potrebo po OBK.  

Slika 29: Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje in sprememba glede 

na predhodno leto – mediana – za obravnavana podjetja dejavnosti C v 

obdobju 2011–2014 

Vendar gre poudariti tudi druge ugotovitve: 

- Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje se je v letu 2013 glede na 

predhodno leto povečalo za 4,77 %. 

- Prav tako smo ugotovili povečanje razmerja v letu 2012 napram letu 2011. 

Proučevali smo gibanje razmerja med posameznimi obdobji (2014 glede na 2013, 2013 glede 

na 2012 in 2012 glede na 2011), zato le potrdimo, da se je razmerje v proučevanem obdobju 

2011–2014 statistično spreminjalo, vendar so bile razlike izjemno majhne. V primerjavi z 

ugotovitvami iz H1 za dejavnost C, kjer se razmerje med dejanskim OBK in časom vezave 

denarja poveča kar za 21 % v zadnjem proučevanem letu, je naša ugotovitev iz H2 za 

dejavnost C, da se je obseg potrebnega OBK v razmerju do prihodkov od prodaje le malo 

spreminjal. Naša trditev nakazuje na neizkoriščene notranje ukrepe obvladovanja OBK. 
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Preglednica 23: Obseg potrebnega OBK v razmerju do prihodkov od prodaje za 

obravnavana podjetja dejavnosti G v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Potrebni OBK 

 /  

Prihodki od 

prodaje 

2011 0,127 0,164 0,104 0,023 0,201 

2012 0,142 0,164 0,112 0,035 0,218 

2013 0,143 0,156 0,115 0,036 0,220 

2014 0,140 0,158 0,112 0,035 0,214 

Prav tako se je statistično značilno spremenilo razmerje med potrebnim OBK in prihodki v 

dejavnostih G (p<0,001, Friedmanov test). Polovica podjetij v dejavnosti G (preglednica 23) 

je imela v letu 2011 razmerje med potrebnim OBK in prihodki do 0,104 in le četrtina manj 

kot 0,023. V letu 2012 se to razmerje pri polovici podjetij poveča in znaša do 0,112, kar 

povečuje potrebo po OBK, povečevanje razmerja se nadaljuje tudi v letu 2013. V letu 2014 se 

to razmerje pri polovici podjetjih iz dejavnosti G zniža glede na predhodno leto in znaša do 

0,112.  

Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje se je v letu 2014 znižalo za 2,79 % v 

primerjavi z letom 2013. Znižanje potrebnega OBK tudi v tej dejavnosti ugodno vpliva na 

plačilno sposobnost podjetja, saj znižuje potrebo po OBK. Vendar gre poudariti tudi druge 

ugotovitve: 

- Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje se je v letu 2013 glede na 

predhodno leto povečalo za 3,12 %. 

- Prav tako smo ugotovili povečanje razmerja v letu 2012 napram letu 2011. 

- Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje in sprememba glede na predhodno 

leto – mediana – za obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014. 

- Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje in sprememba glede na predhodno 

leto – mediana – za obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014. 
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Slika 30: Razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje in sprememba glede 

na predhodno leto – mediana – za obravnavana podjetja dejavnosti G v 

obdobju 2011–2014 

Proučevali smo razmerja med posameznimi obdobju (2014 glede na 2013, 2013 glede na 

2012 in 2012 glede na 2011), zato potrdimo, da se je razmerje v proučevanem obdobju 2011–

2014 statistično spreminjalo, vendar so bile razlike izjemno majhne. V primerjavi z 

ugotovitvami iz H1 za dejavnost G, kjer se razmerje med dejanskim OBK in časom vezave 

denarja povečalo kar za 16 % v zadnjem proučevanem letu, je naša ugotovitev iz H2 za 

dejavnost G, da se je obseg potrebnega OBK v razmerju do prodaje le malo spreminjal 

(znižanje potreb po OBK v razmerju do prihodkov od prodaje je opaziti le pri zadnjem 

opazovanem obdobju). Naša trditev nakazuje na neizkoriščene notranje ukrepe obvladovanja 

OBK. 

Na podlagi rezultatov statistične analize v obdobju 2011–2014 se je izkazalo, da so razlike 

statistično značilne tako v dejavnosti C kot v dejavnosti G, zato tudi H2 sprejmemo. 

Neučinkovitost upravljanja z OBK se izkazuje tudi skozi opisano metodo ocenjevanja 

optimalne višine potrebnega OBK. Podjetja so sprejela le malo ali nič ukrepov, ki bi 

neposredno vplivali na potreben obseg OBK. 

V dejavnosti C je imelo 75 % vseh podjetij obseg potrebnega OBK v zadnjem letu 

proučevanja med 0 % in 21,1 %, medtem ko je imelo 75 % vseh podjetij iz G dejavnosti 

obseg potreb po OBK med 0 % in 21,4 %. Navedena podatka lahko predstavljata smernico za 

primerjavo med podjetji v dejavnosti na slovenskem trgu. 
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Gibanje obsega obratnih sredstev 

Za namen dodatne razlage pomembnosti upravljanja s potrebami po OBK smo analizirali tudi 

gibanje obratnih sredstev v obdobju 2011–2014 (v nadaljevanju: OBS). Okrevanju 

gospodarstva sledi povečano povpraševanje in s tem povečan obseg proizvodnje. Povečan 

obseg proizvodnje pa zahteva povečan obseg obratnih sredstev.  

Definirali smo jih: 

 

Preglednica 24: Obseg OBS za obravnavana podjetja dejavnosti C v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Obratna 

sredstva v EUR 

2011 1.228.731 3.760.028 634.437 318.848 1.396.737 

2012 1.390.001 3.199.479 695.479 333.743 1.505.560 

2013 1.480.045 2.452.596 721.969 387.705 1.559.572 

2014 1.575.610 2.781.494 773.478 419.201 1.613.909 

Polovica podjetij je imela v letu 2011 v dejavnosti C (preglednica 24) do 634.437 EUR OBS, 

le četrtina podjetij pa pod 318.848 EUR. V obdobju do leta 2014 znesek OBS narašča in 

znaša v letu 2014 pri polovici podjetij do 773.478 EUR. V obdobju 2012–2014 so podjetja 

izkazovala statistično značilno naraščanje obsega OBS v primerjavi s predhodnim letom 

(p<0,001, Friedmanov test).  

Skladno s pričakovanji analiza gibanja obsega OBS po neparametričnih rangih pokaže 

povečevanje njihovega obsega kot posledico povečevanja prihodkov podjetij (za dejavnost C 

preglednica 25 v nadaljevanju). Upravljanje z OBK zajema sestavine obratnih sredstev, pri 

čemer je glavni poudarek na upravljanju z zalogami (za dejavnost C preglednica 26 v 

nadaljevanju). 

Obseg OBS se je v letu 2014 povečal za 7,13 % glede na leto 2013. Skladno s predhodnimi 

ugotovitvami: 

- da se je razmerje med potrebnim OBK in prihodki znižalo v letu 2014 v primerjavi z 

letom 2013 ter 

- da se je čas vezave denarja skrajšal v letu 2014 napram letu 2013 

OBS = 
OBKdej

K
 

K = 
Kratkoročni koeficient - 1

Kratkoročni koeficient
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pričakujemo, da je rast OBS v letu 2014 napram letu 2013 manjša, kot je bila rast obsega 

prodaje prikazana v preglednici 25. 

Preglednica 25: Obseg prihodkov od prodaje za obravnavana podjetja dejavnosti C v 

obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Prihodki od 

prodaje 
2011 3.256.550 4.910.700 1.601.171 917.782 3.298.908 

2012 3.340.032 4.709.490 1.663.744 953.673 3.496.751 

2013 3.410.385 4.663.446 1.717.636 997.111 3.539.323 

2014 3.730.810 5.083.463 1.888.633 1.096.205 3.941.454 

Podjetja iz dejavnosti C beležijo naraščanje prihodkov (preglednica 25) v celotnem 

proučevanem obdobju. Polovica podjetij je v letu 2014 izkazovala prihodke v višini do 1,889 

mio EUR, ki so se povečali glede na predhodno leto za 9,95 %. Povečanje obsega prihodkov 

od prodaje je večje od povečanja OBS (preglednica 24) v istem časovnem obdobju. 

Preglednica 26: Koeficient obračanja zalog za obravnavana podjetja dejavnosti C v 

obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Koeficient 

obračanja zalog 
2011 - - - - - 

2012 114.771,778 516.406,610 13,403 6,710 36,739 

2013 116.468,618 586.736,676 11,941 6,249 36,320 

2014 136.833,756 707.261,417 12,278 6,524 36,110 

Koeficient obračanja meri hitrost, s katero se zaloge spremenijo v terjatve do kupcev ali celo 

denar. Višji koeficient odraža manjše število dni vezave denarja v zalogah in je za podjetje 

ugodnejši.  

Polovica podjetij iz dejavnosti C (preglednica 26) je v letu 2014 izkazovala koeficient 

obračanja zalog do 12,278, ki se je povečal glede na predhodno leto (ugodnejši rezultat z 

vidika vezave denarja v zalogah), medtem ko se je koeficient obračanja zalog v letu 2013 

zmanjšal glede na izkazanega v predhodnem letu (poslabšanje). 

Koeficient obračanja zalog v dejavnosti C se je v letu 2014 povečal za 2,82 % glede na leto 

2013. Na povečanje tega koeficienta je delno vplivalo skrajšanje vezave denarja (preglednica 

18), saj je upravljanje z zalogami tudi ena od sestavin upravljanja z OBK, ki vpliva tako na 

čas vezave denarja kot na potrebe po OBK. 
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Preglednica 27: Obseg OBS za obravnavana podjetja dejavnosti G v obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Obratna 

sredstva v EUR 

2011 1.020.771 1.359.966 611.083 299.561 1.223.607 

2012 1.045.557 1.350.377 620.316 325.717 1.251.806 

2013 1.171.751 2.418.820 666.993 371.152 1.396.062 

2014 1.207.729 1.816.157 715.422 402.351 1.424.086 

Polovica podjetij je imela v letu 2011 v dejavnosti G (preglednica 27) do 611.083 EUR OBS, 

le četrtina podjetij pa pod 299.561 EUR. V obdobju do leta 2014 znesek OBS narašča in 

znaša v letu 2014 pri polovici podjetij do 715.422 EUR. V obdobju 2012–2014 so podjetja 

izkazovala naraščanje obsega OBS v primerjavi s predhodnim letom (p<0,001, Friedmanov 

test).  

Obseg OBS se je tudi v dejavnosti G v letu 2014 povečal glede na predhodno leto in sicer za 

7,26 %, medtem, ko so se prihodki od prodaje (preglednica 28 v nadaljevanju) povečali le za 

5,40 % v istem obdobju. 

Povečanje obsega OBS za več kot so se povečali prihodki se delno izkazuje tudi v podaljšanju 

časa vezave denarja v dejavnosti G za leto 2014 v primerjavi z letom 2013.  

Preglednica 28: Obseg prihodkov od prodaje za obravnavana podjetja dejavnosti G v 

obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Prihodki od 

prodaje v EUR 
2011 2.958.538 4.032.095 1.615.002 959.536 3.275.348 

2012 2.960.944 3.815.282 1.661.680 992.392 3.306.080 

2013 3.051.671 3.931.944 1.744.877 1.043.404 3.430.377 

2014 3.246.149 4.099.309 1.839.190 1.133.784 3.593.460 

Podjetja iz dejavnosti G beležijo naraščanje prihodkov (preglednica 28) v celotnem 

proučevanem obdobju. Polovica podjetij je v letu 2014 izkazovala prihodke v višini do 1,839 

mio EUR, ki so se povečali glede na predhodno leto za 5,40 %. 

Preglednica 29: Koeficient obračanja zalog za obravnavana podjetja dejavnosti G v 

obdobju 2011–2014 

Količina leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

Koeficient 

obračanja zalog 
2011 - - - - - 

2012 154.463,121 885.162,559 10,289 5,750 24,651 

2013 139.079,818 825.955,203 10,284 5,826 23,660 

2014 147.522,597 901.098,253 10,926 6,068 23,980 

Koeficient obračanja meri hitrost, s katero se zaloge spremenijo v terjatve do kupcev ali celo 

denar. Višji koeficient odraža manjše število dni vezave denarja v zalogah in je za podjetje 

ugodnejši.  
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Polovica podjetij iz dejavnosti G (preglednica 29) je v letu 2014 izkazovala koeficient 

obračanja zalog do 10,926, ki se je povečal glede na predhodno leto (ugodnejši rezultat z 

vidika vezave denarja v zalogah), medtem ko se je koeficient obračanja zalog v letu 2013 

minimalno zmanjšal glede na izkazanega v predhodnem letu (poslabšanje). 

Koeficient obračanja zalog v dejavnosti se je v letu 2014 povečal za 6,24 % napram letu 2013, 

kar pomeni da so se zaloge hitreje spreminjale v terjatve ali denar. Če sodimo po času vezave 

denarja izračunanem v preglednici 19, zaključimo, da hitrejše obračanje zalog ni vplivalo na 

njegovo podaljšanje, še več, vplivalo je na njegovo skrajšanje. Vzrok podaljšanja dni vezave 

denarja iz preglednice 19 je torej v terjatvah ali/in obveznostih do dobaviteljev.  

5.6 Rezultati analize 

Z raziskavo, ki smo jo opravili v vzorcu podjetij, smo dobili odgovore o splošnih lastnostih 

vzorca, nadaljevali pa smo z analizo posameznih spremenljivk ločeno po dejavnosti SKD C in 

SKD G. Z analizo spremenljivk smo dokazovali neučinkovitost upravljanja z OBK v obdobju 

2011–2014, in sicer tako, da smo vsako leto primerjali s predhodnim letom. 

5.6.1 Preverjanje vpliva na plačilno sposobnost 

Ugotovili smo, da je bil vpliv gibanja dejanskega OBK v obeh proučevanih dejavnostih 

pomembnejši od gibanja časa vezave denarja. Struktura OBK je torej bolj vplivala na 

izboljšanje plačilne sposobnosti v obeh proučevanih dejavnostih, kot pa upravljanje s potrebo 

po OBK. Dinamika razmerja med dejanskim OBK in dnevi vezave denarja tekom časa je 

statistično značilna. 

Vrednost mediane razmerja med dejanskim OBK in časom vezave denarja v obeh dejavnostih 

narašča skozi vsa proučevana obdobja. Pozitiven trend mediane pa nakazuje na rast 

dejanskega OBK hitreje (z večjo močjo) kot pa skrajševanje dni vezave v obeh dejavnostih. 

Oba elementa vplivata na plačilno sposobnost podjetij. 

Razmerje med dejanskim OBK in časom vezave denarja pri podjetjih iz dejavnosti C se v letu 

2014 poveča za 21,62 % glede na leto 2013. Podjetja iz dejavnosti C so imela v letu 2014 na 

voljo več dejanskega OBK na dan vezave denarja kot v predhodnem letu. Prav tako se je 

razmerje med dejanskim OBK in časom vezave denarja pri podjetjih iz dejavnosti G v letu 

2014 povečalo in sicer za 16,87 %. Tudi ta podjetja so imela v letu 2014 napram letu 2013 na 

voljo več dejanskega OBK na dan vezave denarja. Proučevano razmerje se je povečalo tudi v 

letu 2013 napram letu 2012 v obeh dejavnostih. 
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Na podlagi izvedenega testa in vzorčnih podatkov lahko potrdimo hipotezo 1 za obe 

dejavnosti. Plačilna sposobnost podjetij obeh dejavnosti se je izboljšala, vendar bolj na račun 

povečevanja dejanskega OBK in manj na račun skrajševanja časa vezave denarja. 

Prav slednje je bila tudi glavna teza magistrske naloge. Z analiziranjem spremenljivk smo 

dokazali, da podjetja neučinkovito izkoriščajo notranje vire financiranja s tem, ko manj 

učinkovito upravljajo z notranjimi procesi. Vendar je slednje lahko tudi priložnost za vsa mala 

in srednje velika podjetja. 

5.6.2 Preverjanje potreb po OBK v primerjavi s prihodki 

S statistično analizo smo preverili gibanje potrebnega obsega OBK v primerjavi s prihodki. 

Potreba po OBK se izkaže skozi čas vezave denarja in skozi ukrepe upravljanja s sestavinami 

poslovnega procesa. 

Dinamika razmerja med potrebnim OBK in prihodki od prodaje je tekom časa statistično 

značilna tako pri dejavnosti C kot G, za vse primerjave med zaporednimi koledarskimi leti 

(2014 glede na 2013, 2013 glede na 2012 in 2012 glede na 2011). 

Izračunana mediana za razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje je za dejavnost 

C v letu 2014 znašala 11,8 % in se je znižala v primerjavi s predhodnim letom. V 

proučevanem obdobju je to prvo znižanje. Mediana za: 

- leto 2011 je znašala 12,0 %, 

- leto 2012 je znašala 12,1 % in 

- leto 2013 je znašala 12,6 %. 

Izračunana mediana za razmerje med potrebnim OBK in prihodki od prodaje je za dejavnost 

G v letu 2014 znašala 11,2 % in se je znižala v primerjavi s predhodnim letom. Tudi v tej 

dejavnosti je to prvo znižanje v proučevanem obdobju. Mediana za: 

- leto 2011 je znašala 10,4 %, 

- leto 2012 je znašala 11,2 % in 

- leto 2013 je znašala 11,5 %. 

Kljub temu da je izračunano razmerje statistično značilno, so razlike med posameznimi leti 

zelo majhne. Pri dejavnosti C se je razmerje v 2014 napram 2013 izboljšalo za 6,3 %, pri 

dejavnosti G pa za 2,8 %, kar dokazuje znižanje obsega potreb po OBK v razmerju do 

prodaje, vendar je to prvo znižanje, zato ne moremo trditi, da je prišlo v proučevanem 

obdobju do pomembnega znižanja potreb po OBK v razmerju do prodaje. Prav na podlagi 

tega zaključimo, da nobena od dejavnosti ni uspela bistveno spremeniti obsega potreb po 

OBK, kar potrjuje našo H2 ter dodatno utemelji H1 o neučinkovitem upravljanju s potrebami 

po OBK. 
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5.6.3 Pomembnost utemeljitve skozi gibanje 

Na začetku magistrske naloge smo navedli, da večina finančnih analiz plačilno sposobnost 

utemelji le skozi kazalnike likvidnosti, kar pa ni povsem pravilno, saj na plačilno sposobnost 

vplivamo tako s strukturo dolgoročnih virov financiranja kot tudi z uravnavanjem potreb po 

tem financiranju. 

Kazalniki likvidnosti (preglednica 30) v obeh dejavnostih kažejo izboljšanje likvidnostnega 

položaja podjetja v vseh proučevanih obdobjih. V kolikor ocenjujemo plačilno sposobnost le 

na podlagi kazalnikov likvidnosti, bi lahko zaključili, da se je plačilna sposobnost podjetij v 

proučevanem obdobju izboljšala.  

Čas vezave denarja (prav tako preglednica 30) pa kaže drugačno sliko: 

- V dejavnosti C se je čas vezave denarja v letu 2014 skrajšal v primerjavi s časom vezave 

denarja v letu 2013 (skrajšanje za 4,6 %). Skrajšanje časa vezave denarja znižuje potrebo 

po OBK. A v letu 2013, v primerjavi s časom vezave denarja v letu 2012, opazimo 

njegovo podaljšanje.  

- V dejavnosti G se je čas vezave denarja v letu 2014 podaljšal v primerjavi s časom 

vezave denarja v letu 2013, podaljšanje opazimo tudi v letu 2013 v primerjavi z letom 

2012. 

Gibanje časa vezave denarja v proučevanih obdobjih je majhno in razen spremembe 2014 

glede na 2013 pri dejavnosti C negativno (podaljševanje časa vezave denarja). V kolikor bi 

ocenjevali plačilno sposobnost le skozi gibanje časa vezave denarja (denar je najbolj likvidno 

sredstvo podjetja), bi lahko zaključili, da se je tekoča plačilna sposobnost v obeh dejavnostih 

poslabšala, čeprav so se tradicionalni kazalniki likvidnosti izboljšali. 

Preglednica 30: Kazalniki likvidnosti za obravnavana podjetja v obdobju 2011–2014 

Količina / spremenljivka Leto 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKC C 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKD G 

Kazalniki likvidnosti 

KK 2011 1,501 1,564 

2012 1,553 1,637 

2013 1,642 1,728 

2014 1,778 1,897 

PK 2011 1,124 1,070 

2012 1,160 1,090 

2013 1,186 1,163 

2014 1,312 1,270 
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nadaljevanje preglednice 30 

 Količina / spremenljivka Leto 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKC C 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKD G 

dejanski OBK v EUR 2011 180.223 186.616 

2012 220.812 207.885 

2013 247.007 256.522 

2014 296.349 298.052 

koeficienti obračanja 

koeficient obračanja terjatev 2011 - - 

2012 4,789 5,795 

2013 4,768 5,747 

2014 5,086 5,833 

koeficient obračanja zalog 2011 - - 

2012 13,403 10,289 

2013 11,941 10,284 

2014 12,278 10,926 

koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev 2011 - - 

2012 5,932 6,298 

2013 5,993 6,472 

2014 6,257 6,634 

vezava denarja v dnevih 

čas vezave terjatev 2011 - - 

2012 76,21 62,98 

2013 76,55 63,51 

2014 71,77 62,57 

čas vezave zalog 2011 - - 

2012 27,23 35,47 

2013 30,57 35,49 

2014 29,73 33,41 

čas vezave obveznosti do dobaviteljev 2011 - - 

2012 61,53 57,96 

2013 60,91 56,39 

2014 58,33 55,02 

vezava denarja 2011 - - 

2012 42,37 38,97 

2013 45,63 40,19 

2014 43,53 40,93 

Kazalniki likvidnosti nam pojasnijo spremembe dejanskih vrednosti računovodskih kategorij 

(na primer povečevanje dolgoročnih obveznosti do virov sredstev), gibanje časa vezave 

denarja pa nam pojasni potrebo po OBK. Primerjamo torej dve različni informaciji, pri čemer 

vsaka pojasnjuje nekaj drugega. Le njuna primerjava poda ustrezno presojo plačilne 

sposobnosti, ki jo presojamo skozi dve vrsti gibanj: 

- Zmanjšanje oziroma povečanje OBK, ki zmanjšuje ali povečuje tveganja v zvezi s 

plačilno sposobnostjo. 
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- Zmanjšanje oziroma povečanje potreb po OBK, ki zmanjšuje ali povečuje razpoložljiva 

denarna sredstva. 

Ocena plačilne sposobnosti samo skozi kazalnike likvidnosti (izboljšanje) ali samo skozi 

kazalnike vezave denarja (poslabšanje) bi bila zavajajoča tako za poslovodstva podjetij kot za 

zunanje uporabnike računovodskih informacij.  

Preglednica 31: Primerjava srednje vrednosti – mediane – razmerja med dejanskim 

OBK in dnevi vezave denarja za obravnavana podjetja v obdobju 

2011–2014 

Količina / spremenljivka Leto 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKC C 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKD G 

Dejanski OBK / dnevi vezave denarja 2011 - - 

2012 4.580,353 4.865,345 

2013 4.801,467 5.909,899 

2014 5.839,431 6.907,184 

S primerjavo obeh kazalnikov (kazalnik likvidnosti in gibanje potreb po OBK) pojasnimo 

plačilno sposobnost celovito (preglednica 31):  

- V dejavnosti C je bil v letu 2014 na voljo višji znesek OBK na en dan vezave denarja kot 

v letu 2013 (povečanje iz 4.801,467 EUR na 5.839,431 EUR). Enak pozitivni trend je 

tudi v dejavnosti G. 

- V dejavnosti C je bil v letu 2013 na voljo višji znesek OBK na en dan vezave denarja kot 

v letu 2012 (povečanje iz 4.580,353 EUR na 4.801,467 EUR). Enak pozitivni trend je 

tudi v dejavnosti G. 

Tveganje v zvezi s plačilno sposobnostjo se je v proučevanem obdobju znižalo. 

V okviru analize s katero smo utemeljevali raziskovalno tezo, smo dobili še dodatne 

kazalnike, ki so predstavljeni v preglednici 32.  
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Preglednica 32: Dodatni kazalniki za obravnavana podjetja v obdobju 2011–2014 

Količina / spremenljivka Leto 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKC C 

Mediana na podlagi 

predznačnih rangov za 
SKD G 

(K) stopnja dolgoročnega financiranja  
(KK-1)/KK 

2011 0,334 0,361 

2012 0,356 0,389 

2013 0,391 0,421 

2014 0,438 0,473 

OBS = dejanski OBK/K 

(v EUR) 
2011 634.437 611.083 

2012 695.479 620.316 

2013 721.969 666.993 

2014 773.478 715.422 

potrebni OBK = Z+T-obv dob 

(v EUR) 
2011 183.367 158.101 

2012 209.322 182.019 

2013 220.730 193.664 

2014 228.743 209.100 

K = potrebni OBK / dejanski OBK 2011 0,789 0,810 

2012 0,807 0,841 

2013 0,781 0,799 

2014 0,722 0,755 

potrebni OBK – dejanski OBK 

(v EUR 
2011 -3.552 -18.068 

2012 -9.230 -16.501 

2013 -15.358 -36.098 

2014 -43.436 -54.279 

Stopnja dolgoročnega financiranja v dejavnosti C znaša v letu 2014 do 44 % in se je izboljšala 

glede na predhodno leto, ko je znašala do 39 %. Izboljšanje je zaznati tudi v dejavnosti G, in 

sicer iz 42 % na 47 %. 

Stopnja dolgoročnega financiranja v dejavnosti C znaša v letu 2013 39 % in se je izboljšala v 

primerjavi z letom 2012. Izboljšanje je zaznati tudi v dejavnosti G. 

Stopnja dolgoročnega financiranja v letu 2012 je znašala 36 % in se je prav tako izboljšala 

glede na predhodno leto, ko je znašala 33 %. Enako izboljšanje zaznamo v dejavnosti G. 

Izboljšanje stopnje dolgoročnega financiranja izboljšuje plačilno sposobnost podjetij. Delež 

dolgoročnih obveznosti do virov sredstev se povečuje. Vendar pa nam kazalnik ne poda 

informacije ali se ta delež povečuje zaradi povečevanja obsega dolgoročnih virov ali zaradi 

zmanjšanja potreb po dolgoročnih obveznosti do virov sredstev.  

Obseg OBS narašča skozi vsa proučevana leta tako na dejavnosti C kot na dejavnosti G. 

Naraščanje obsega OBS kaže na povečevanje obsega poslovanja. Potrebni OBK se povečuje, 

kar je posledica povečevanja obsega OBS kot tudi posledica povečevanja obsega poslovanja. 
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Oba kazalnika skupaj vodita v razmišljanje o optimiranju upravljanja s sredstvi podjetja, saj 

vezava denarja v sredstvih podjetju ne prinaša profitabilnosti niti likvidnosti. 

Negativna razlika med potrebnim in dejanskim OBK se povečuje nominalno, ker se dejanski 

OBK povečuje hitreje kot potrebni. Relativna razlika med potrebnim in dejanskim OBK nam 

pokaže naklon premice v grafu kapitalske ustreznosti. 

Tudi na podlagi teh dodatnih analiz lahko zaključimo, da se je plačilna sposobnost podjetij 

izboljšala, in sicer kot posledica izboljšanja strukture OBK, medtem ko je čas vezave denarja 

in s tem uravnavanje potreb po OBK ostal nespremenjen.  
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6 SKLEP 

Zaradi še vedno nestabilnih cen na svetovnem trgu surovin, ki močno vplivajo na slovensko 

odprto gospodarstvo, prav učinkovito upravljanje s potrebo po OBK ključno vpliva na 

vzdržnost plačilne sposobnosti podjetja na trgu.  

OBK smo opredelili kot tisti del dolgoročnih obveznosti do virov sredstev, ki je namenjen 

financiranju kratkoročnih sredstev. Njegov obseg pomembno vpliva na plačilno sposobnost 

podjetja. Podjetje lahko izboljšuje plačilno sposobnost bodisi s povečevanjem dolgoročnih 

obveznosti do virov sredstev (vključno s kapitalom) bodisi z uravnavanjem potreb po OBK. 

Prav slednje ima v času okrevanja gospodarstva pomemben vpliv tako na likvidnost kot na 

profitabilnost podjetja. Stična točka obeh, tako likvidnosti kot profitabilnosti, je denar na 

računu. Povečana likvidnost tako služi bodisi dodatnemu razdolževanju bodisi financiranju 

obratnih sredstev v obdobju rasti.  

Obratna sredstva v podjetju predstavljajo tisti del sredstev (premoženje podjetja), ki se stalno 

obračajo, kar pomeni njihovo prehajanje iz ene pojavne oblike v drugo. Praviloma se obratna 

sredstva vsaj enkrat v letu spremenijo v drugo pojavno obliko, zato predstavljajo kratkoročni 

del sredstev podjetja. Ko od zalog in terjatev odštejemo poslovne obveznosti, dobimo razliko, 

ki jo je potrebno financirati. Ta razlika je potrebni OBK, ki mora biti skladno z opredelitvijo 

plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti podjetja (Bergant 2012), financirana 

dolgoročno. 

Upravljanje z obratnim kapitalom mora postati del premišljenega in planiranega procesa v 

vsakem podjetju, katerega cilj je zniževanje potreb po OBK.  

Raziskovalno tezo smo preverjali z analizo vzorca slovenskih podjetij, ki spadajo v dejavnosti 

s tipično potrebo po obratnem kapitalu. Potrdili smo obe postavljeni hipotezi, kar dodatno 

utemelji pomembnost skrajševanja časa vezave denarja. Slednji vpliva na likvidnost podjetja, 

likvidnost pa na plačilno sposobnost. Povečanje obsega denarja zmanjša tveganje odvisnosti 

od tujih finančnih virov in s tem poveča profitabilnost. 

6.1 Prispevek magistrske naloge k razumevanju obratnega kapitala 

Razumevanje pomena OBK je med malimi in srednjimi podjetji slabo. Večina potreb po OBK 

se še vedno pokrije s kratkoročnimi bančnimi krediti. Slednje sicer ni napačno, v kolikor 

lastniki vodijo sproščeno politiko upravljanja s potrebami po OBK in je banka pripravljena 

sprejeti taka tveganja. Razumevanje OBK in predvsem politike upravljanja z OBK v podjetju 

je slabše tudi v okviru finančnih institucij. Večina bank namreč v modelih ocenjevanja 

kreditne sposobnosti vključuje le kazalnike likvidnosti, pri tem pa ne upošteva gibanja potreb 

po OBK. Zato bančnemu sektorju podajamo priporočila, ki ne temeljijo le na kreditu kot 
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storitvi, temveč podpirajo idejo svetovanja podjetjem pri oblikovanju kapitalske ustreznosti 

podjetja skozi OBK. Možni ukrepi implementacije v bančni sektor so vsaj naslednji: 

- Upoštevanje pozitivnega trenda gibanja potreb po obratnem kapitalu kot modelski 

postavki za določanja bonitete stranke. Podjetja, ki učinkovito upravljajo s poslovnim 

ciklom, obratnimi sredstvi in celotnimi potrebami po obratnem kapitalu, so manj tvegana, 

saj jim to omogoča večjo likvidnost in boljšo donosnost. Zato bi ta postavka morala 

vplivati na oceno tveganja podjetja, ki jo postavlja banka. Sprememba načina 

razmišljanja, vpeljava sprememb in dejanski rezultati terjajo čas in posluh banke. 

- Umestitev pogodbenih zavez, ki niso vezana le na stopnjo finančne varnosti in NFD 

oziroma EBITDA, temveč tudi na delež obratnega kapitala. Prav ocenjevanje denarnega 

toka, in skozi le-tega sposobnost odplačila dolga, je namreč pomemben kriterij banke pri 

odločanju o odobritvi oziroma zavrnitvi kreditiranja. 

- Ponudba novih ali prenovljenih bančnih produktov, ki dejansko podpirajo posel med 

kupcem in dobaviteljem, pri čemer tveganje transakcije ni vezano le na boniteto stranke 

izračunano po modelskih kalkulacijah iz preteklih finančnih izkazov. Pri tem mislimo 

predvsem produkte in storitve trgovinskega bančništva. 

- Dejansko svetovanje podjetjem, predvsem majhnim družbam, na področju obvladovanja 

obratnega kapitala skozi aplikativne podpore in enostavne predstavitve.  

Razdolževanje gospodarstva sicer pomeni zmanjševanje terjatev banke iz naslova kreditov 

danih gospodarstvu, vendar hkrati povečuje konkurenčne prednosti podjetij v portfelju banke. 

Predvsem pa zmanjšuje tveganje nenadnega znižanja EBITDA marže kot poledice gibanj na 

trgu (npr.: povečanje cen energentov, povečanje cen vhodnega materiala, …). Podjetja z 

dobro likvidnostjo in predvsem dolgoročno plačilno sposobnostjo imajo prednost pri 

ustvarjanju dodane vrednosti (razvoj in tehnologije), kar omogoča dolgoročni obstanek 

podjetja na trgu in s tem varnost za bančni portfelj. 

6.2 Priporočila za praktično uporabo 

Ključna priporočila strnemo v dve skupini in sicer priporočila za podjetja in priporočila za 

svetovanje podjetjem. 

6.2.1 Priporočila za podjetja 

Podjetja, predvsem pa njihova vodstva, se morajo zavedati svojih notranjih prednosti. Mednje 

vsekakor spada ustvarjanje dodane vrednost, razvoj in tehnološki napredek, vendar je 

obvladovanje procesov in likvidnosti tudi ključna naloga. Odgovornost (Glavina, 2007) o 

višini potreb po OBK je pri podjetju samem, pri čemer so ključnega pomena povezave med: 

- Nabavno funkcijo, ki praviloma stremi k povečanemu obsegu zalog. 
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- Prodajno funkcijo, ki stremi k doseganju prodajnih ciljev, pa čeprav s podaljševanjem 

rokov plačil s strani kupcev.  

- Računovodsko funkcijo, ki je odgovorna za pravočasne in točne podatke o višini 

posameznih sestavin OBK.  

- Finančno funkcijo, ki izvaja nadzor nad gibanjem denarja vezanega v sestavinah OBK. 

Načrtovanje in aktivno upravljanje 

Strateška odločitev podjetja o deležu obratnega kapitala v odnosu do prihodkov vpliva na 

denar v podjetju. Metoda načrtovanja potreb po OBK v razmerju do prihodkov je preprosta in 

njena implementacija v finančno upravljanje podjetja relativno enostavna. Primerna je za vse 

velikosti podjetij in vse načine upravljanja. Preglednica 31 prikazuje podatke podjetja X d. o. 

o. s poudarkom na analiziranju vpliva potrebnega OBK z metodo deleža od prodaje. 

Preglednica 33: Potrebni OBK v razmerju do prihodkov od prodaje podjetja X d. o. o. 

 

Vir: Lastni izračuni na podlagi AJPES podatkov za obdobje 2006–2015. 

V proučevanem obdobju 2006–2015 podjetje beleži stalno rast obsega prodaje (vrstica 3 v 

preglednici 31), ki praviloma pomeni tudi povečevanje obsega obratnih sredstev in posledično 

potreb po obratnem kapitalu. Na podlagi podatkov v zgornji preglednici lahko zaključimo, da 

je podjetje sprejelo vrsto notranjih ukrepov za obvladovanje deleža obratnega kapitala v 

obsegu prodaje. To dokazujemo z uporabo metode deleža OBK v prihodkih, kar je prikazano 

v vrstici 5. 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je imelo podjetje v obdobju 2006–2008 potreb po OBK  

kar med 25 % in 34 % prihodkov. Tak obseg denarja nujno vodi v zadolževanje podjetja, v 

kolikor želi doseči planirane rasti obsega na trgu. V letu 2009 je podjetje začelo intenzivno 

optimizirati potrebe po OBK in le-te znižalo na 21,66 % v primerjavi s prihodki. Ob istočasni 

rasti obsega prodaje ter doseganju višje EBITDA marže je podjetje poleg višje nominalne 

EBITDA ustvarilo še dodatni denar iz optimiziranja časa vezave denarja v poslovnem ciklu. 

Ukrepi so se nanašali predvsem na stanje zalog. 

Proizvodnja kovinskih 

izdelkov

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EBITDA (v EUR) 2.935.643 3.715.030 4.455.294 6.404.878 8.114.379 9.658.667 9.376.297 11.249.149 13.198.024 14.552.814

EBITDA (v %) 29,93% 31,57% 31,85% 34,83% 38,85% 37,89% 38,21% 40,23% 40,62% 40,00%

poslovni prihodki (v EUR) 10.790.847 14.395.452 15.773.110 15.466.338 21.965.961 25.003.386 25.061.357 27.755.331 32.489.809 36.382.036

OBK (v EUR) 2.756.735 4.370.007 5.378.902 3.350.524 2.089.964 1.699.908 3.871.994 3.066.819 2.454.526 3.638.204

delež OBK v prodaji (v %) 25,55% 30,36% 34,10% 21,66% 9,51% 6,80% 15,45% 11,05% 7,55% 10,00%

razlika v obratnem kapitalu 

(v EUR)
-1.613.272 -1.008.895 2.028.378 1.260.560 390.056 -2.172.086 805.175 612.293 -1.183.678

vpliv na EBITDA (v EUR) 2.101.758 3.446.399 8.433.256 9.374.939 10.048.723 7.204.211 12.054.324 13.810.317 13.369.137

pred recesijo v obdobju recesije po recesiji
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Optimiziranje potreb po OBK se je nadaljevalo v letih 2010 in 2011, ko podjetje doseže 

najnižjo točko, kjer potrebe po OBK predstavljajo le še 6,8 % prihodkov. Vendar se je ob 

hkratnem cilju doseganja ˝zero working capital needs˝ potrebno zavedati tudi tveganj in 

nevarnosti, ki so povezane z minimalnim obsegom predvsem obratnih sredstev, predvsem 

zalog. Pomanjkanje materiala in blaga na zalogi lahko zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu 

povzroči negativni učinek v zastoju proizvodnje, v skrajnem primeru tudi izgubo naročila ali 

kupca. 

Iz podatkov, ki predstavljajo zgornji razvoj aktivnosti podjetja, zaključimo, da je podjetje 

sprejelo strateški načrt upravljanja z obratnim kapitalom, katerega cilj je vzdrževati obseg 

potreb po OBK na cca. 10 % prodaje. 

S tem primerom smo dodatno želeli ponazoriti pomembnost upravljanja potrebnega OBK, ki 

se izkazuje kot notranja finančna moč podjetja. 

Upravljanje poslovnega cikla in profitabilnost 

Podjetja morajo ne glede na svojo velikost obvladovati stroške zalog, njihov obrat ter 

spremljati stroškovne elemente naročanja. Obvladovanje in stalno ter kontrolirano upravljanje 

s terjatvami je ključnega pomena. Iskanje virov financiranja (dobavitelj ali banka) mora 

postati predmet ocenjevanja profitabilnosti posla. Najugodnejši vir financiranja poslovnega 

cikla ostaja dobavitelj, zato je potrebno v podjetju (ne glede na velikost) vpeljati sisteme 

upravljanja z dobavitelji in upoštevati roke plačil kot enega izmed elementov odločanja o 

izbiri dobavitelja. 

Strateška odločitev podjetja o upravljanju poslovnega cikla vpliva tako na likvidnost kot na 

profitabilnost, kar predstavljamo na preprostem primeru v preglednici 34. 

Preglednica 34: Vpliv časa vezave denarja na likvidnost in profitabilnost 

 

zaloge 100.000 terjatve 200.000 poslovne obveznosti 100.000

prihodki od prodaje 800.000 prihodki od prodaje 800.000

stroški materiala, blaga in 
storitev 450.000

dnevi obrata zalog 46 dnevi obrata terjatev 91 dnevi obrata posl. obv. 81

terjatve do kupcev 87.671 zaloge 175.342 poslovne obveznosti 110.959

prihodki od prodaje 800.000

stroški materiala, blaga in 
storitev 800.000

stroški materiala, blaga in 
storitev 450.000

dnevi obrata terjatev 40 dnevi obrata zalog 80 dnevi obrata posl. obv. 90

vezave denarja I 56 dni

vezave denarja II 30 dni

sprememba v likvidnosti v EUR 12.329 24.658 10.959

sprememba v profitabilnosti v EUR 247 493 219

letna obrestna mera 2,00%

celotna likvidnost v EUR 47.945

celotna profitabilnost v EUR 959

zaloge terjatve poslovne obveznosti

zaloge terjatve poslovne obveznosti
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Vrednost zalog (preglednica 34) je na presečni dan znašala 100.000 EUR, vrednost terjatev do 

kupcev 200.000 EUR in stanje obveznosti do dobaviteljev 100.000 EUR. Potreba po OBK 

(zaloge + terjatve – poslovne obveznosti) je 200.000 EUR. Za financiranje poslovnega cikla 

podjetje potrebuje financiranje (povečanje finančnih obveznosti, kapital ali dezinvestiranje). 

Lahko pa potrebo po financiranju zniža z uvedbo optimiziranja potreb po obratnem kapitalu, 

kot je prikazano v izračunu iz preglednice 34: 

- Skrajšanje časa vezave zalog iz 46 na 40 dni zniža obseg le-te in ter zmanjša potrebo po 

OBK.  

- Skrajšanje časa vezave terjatev zniža obseg terjatev in vezavo denarja v le-teh ter zmanjša 

potrebo po OBK. 

- Povečanje obsega obveznosti do dobaviteljev poveča obseg obveznosti do virov sredstev 

in s tem omogoča financiranje potrebe po OBK.  

Ob zgoraj navedenih predpostavkah je skupen vpliv na likvidnost 47.945 EUR. Potreba po 

OBK se je zmanjšala. Zmanjšanje potreb po financiranju pri predpostavljeni 2 % letni 

obrestni meri, pa ima tudi ugoden vpliv na profitabilnost (povečanje za 959 EUR). 

Uporabnost rezultatov magistrske naloge 

Slovensko gospodarstvo je v fazi okrevanja gospodarskega cikla, zato je nujno pričakovati 

povečanje povpraševanja. Povečanje povpraševanja vodi v povečan obseg produkcije, kar 

zahteva dodatni OBK. Na osnovi raziskave, ki je bila narejena za vzorec podjetij iz SKD C in 

SKD G, lahko postavimo merila dobre prakse: 

- V obeh dejavnostih je razmerje med potrebnim in dejanskim OBK pri 75 % podjetij pod 

1, kar kaže na ustrezno strukturo OBK, ki izboljšuje plačilno sposobnost. V obeh 

dejavnostih se je le-ta izboljšala na račun povečevanja obsega dejanskega OBK. 

- Potrebni OBK v razmerju do prodaje se je v dejavnosti C gibal okoli 12 %, v dejavnosti 

G pa okoli 11 %, vendar je bilo gibanje stabilno, kar daje dodatne možnosti za izboljšanje 

plačilne sposobnosti z zniževanjem potreb po OBK. 

Prvo dejstvo je plačilna sposobnost, ki se je v proučevanem obdobju izboljšala. Prav plačilna 

sposobnost (tako dolgoročna kot kratkoročna) pa je osnova za vzdržnost podjetja na trgu, 

njegovo finančno neodvisnost in profitabilnost. 

Drugo pomembno dejstvo analize podatkov vzorca je potrditev hipoteze H1, s katero smo 

trdili, da podjetja manj učinkovito ravnajo z OBK kljub izboljšanju plačilne sposobnosti. Prav 

na tej točki ugotavljamo, da imajo podjetja še vedno rezervo za izboljšanje plačilne 

sposobnosti, predvsem v smislu finančne neodvisnosti in profitabilnosti (znižanje 

zadolženosti s sproščanjem vezanega denarja). Ukrepe, ki jih poslovodstva morajo sprejeti, 

vodijo v upravljanje z zalogami in terjatvami ter optimiziranje višine obveznosti do 
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dobaviteljev. Ker smo raziskavo posvetili predvsem malim in srednje velikim podjetjem, se 

zavedamo kadrovskih in stroškovnih omejitev, ki jih imajo podjetja, zato priporočamo vsaj 

uporabo meril in enostavnih sodil za planiranje obsega potrebnega OBK.  

6.2.2 Priporočila za svetovanje 

Vsebina magistrske naloge je namenjena tudi bančnim svetovalcem, ki delajo z malimi in 

srednje velikimi podjetji. Osveščanje podjetnikov o dolgoročnih pozitivnih učinkih 

upravljanja z OBK mora postati ena izmed osnovnih nalog banke. Banka kot sistem je 

ponudnik virov financiranja, na primer klasičnih bančnih kreditov, vendar je na drugi strani 

njena funkcija tudi vzajemno ustvarjanje ugodnega okolja predvsem na strani denarja. 

Prednosti banke, ki nastopa v funkciji bančnega svetovalca, so ogromna količina podatkov, ki 

so ji na voljo v relativno dolgih časovnih vrstah. Prav tako banka pripravlja različne vrste 

analiz stanja in primerjav med podjetji in dejavnostmi na trgu. Te podatke in aktivno 

vključevanje v podjetniški sektor bi morale banke intenzivneje predstavljati in opozarjati na 

tveganja, ki so jim podjetja izpostavljena. Iskanje alternativnih virov financiranja s strani bank 

ima velik vpliv na potrebe po OBK. Kot navajajo Frenkel, Hommel in Rudolf (2005, 377) z 

prenosom tveganja neplačila s strani kupca na banko, pomembno vplivamo tudi na potrebo po 

OBK in posledično kreditno sposobnost podjetja. 

Upravljanje z OBK je notranja funkcija podjetja, kamor banka praviloma ne more posegati. 

Prav tako je na sistemski ravni težko dokazati (preglednica 35), kaj je posamezno podjetje 

dejansko naredilo, da se delež potrebnega OBK znižuje.  

Preglednica 35: Prednosti in slabosti plačilnih rokov do dobaviteljev 

Kratki plačilni roki do dobaviteljev lahko 

pomenijo: 

Dolgi plačilni roki do dobaviteljev lahko 

pomenijo: 

Zelo visoko likvidnost, kjer si podjetje lahko 

privošči poravnavanje obveznosti vnaprej in 

koristi popuste. 

Visoko kreditno sposobnost, kjer se 

podjetje lahko dogovori za dolge plačilne 

roke. Izkazuje se v koriščenju bančnih 

garancij, drugih vrst zavarovanj ali 

preprosto dobri bonitetni oceni podjetja s 

strani njegovega dobavitelja. 

Slabe pogoje s strani dobavitelja zaradi 

morebitne slabe bonitetne ocene podjetja, 

prezadolženosti, predhodnih zamud ali 

neposlovnega sodelovanja z dobaviteljem. 

Nepravočasno poravnavanje obveznosti 

(zamude) zaradi nezadostnega ali 

neuravnoteženega poslovnega cikla. 
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Poudarjanje pomena OBK se ne nanaša le na bančne svetovalce (čeprav jim je primarno 

namenjeno), temveč tudi na vse ostale podporne institucije, med katere spadajo različne 

zbornice, med njimi računovodska zbornica v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 

Osveščanje bi moralo zajemati tako razlage upravljanja z OBK (obseg potrebnega OBK in 

poslovni cikel) kot vključevanje dejanskega OBK v sisteme ocenjevanja kreditne sposobnosti, 

ki naj dodatno pojasnjujejo plačilno sposobnost podjetja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Rezultati metod opisne statistike in razlaga kratic 

Priloga 2 Vzorec predloge za računovodske izkaze na podlagi AOP oznak (Bilanca stanja in 

Izkaz poslovnega izida) 

Priloga 3 Klasifikacija dejavnosti 
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Priloga 1 

 

Pregled bilančnih vrednosti in izračuni za podjetja vključena v vzorec (n=2.101) 

Spremenljivka Leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana 1. kvartil 3. kvartil 

A0P 056 2011 1.069.236,41 2.608.460,12 458.334,00 165.621,00 1.042.423,00 

  2012 1.127.319,60 2.544.137,85 496.727,00 200.680,00 1.122.396,00 

  2013 1.224.565,36 2.588.120,26 564.765,00 240.133,00 1.247.508,00 

  2014 1.335.800,57 2.651.449,19 640.150,00 283.158,00 1.373.726,00 

AOP 110 2011 3.093.998,04 4.454.378,22 1.606.817,00 936.685,00 3.293.778,00 

  2012 3.133.256,77 4.248.302,61 1.663.256,00 975.687,00 3.430.121,00 

  2013 3.214.722,70 4.282.648,63 1.728.099,00 1.023.198,00 3.458.707,00 

  2014 3.466.449,56 4.578.219,99 1.864.621,00 1.117.773,00 3.758.387,00 

AOP 128 2011 2.399.099,57 3.660.556,52 1.169.014,00 649.835,00 2.584.324,00 

  2012 2.412.358,04 3.413.647,00 1.211.002,00 705.025,00 2.642.518,00 

  2013 2.464.503,43 3.429.437,72 1.281.987,00 723.600,00 2.690.448,00 

  2014 2.642.912,56 3.645.055,65 1.366.671,00 814.989,00 2.849.875,00 

A0P 034 2011 377.162,67 713.865,98 154.929,00 38.939,00 386.588,00 

  2012 387.553,18 705.414,16 158.444,00 44.471,00 390.869,00 

  2013 401.963,52 734.001,99 169.345,00 53.572,00 409.666,00 

  2014 424.100,27 805.198,92 173.578,00 55.052,00 410.891,00 

A0P 048 2011 

       2012 553.502,72 741.439,72 309.060,00 153.305,00 646.967,00 

  2013 580.201,19 760.484,30 331.415,00 167.231,00 666.787,00 

  2014 586.196,47 767.463,71 342.673,00 169.518,00 691.212,00 

A0P 091 2011 523.019,01 737.017,44 283.219,00 142.503,00 592.433,00 

  2012 519.825,69 709.258,13 290.256,00 142.141,00 583.443,00 

  2013 539.604,74 707.425,03 299.970,00 156.096,00 615.894,00 

  2014 564.626,98 775.827,24 312.590,00 161.181,00 625.995,00 

A0P 093 2011           

  2012 466.528,69 601.671,97 271.902,00 134.413,00 535.772,00 

  2013 480.526,58 591.232,60 286.949,00 149.372,00 567.888,00 

  2014 497.433,42 635.347,90 295.832,00 153.667,00 586.068,00 

KK 2011           

  2012 -440.592,94 1.000.970,72 -190.838,00 -482.243,00 -58.729,00 

  2013 -420.348,26 965.915,50 -196.988,00 -468.147,00 -59.925,00 

  2014 -440.526,15 971.292,67 -204.723,00 -473.188,00 -60.235,00 

PK 2011 

       2012 -0,08 0,34 0,00 0,00 0,00 

  2013 -0,08 0,39 0,00 0,00 0,00 

  2014 -0,10 0,43 0,00 0,00 0,00 

KOZ 2011           

  2012 Inf NaN 11,61 6,21 29,56 

  2013 Inf NaN 11,12 5,94 28,55 

  2014 Inf NaN 11,54 6,26 28,06 

KOT 2011           

  2012 Inf NaN 5,26 3,77 8,33 

  2013 Inf NaN 5,27 3,74 8,32 

  2014 Inf NaN 5,47 3,92 8,56 

KOKPO 2011 

       2012 8,253 10,838 6,138 4,294 8,994 

  2013 8,243 11,271 6,229 4,356 9,034 

  2014 8,607 11,054 6,422 4,635 9,441 

 

  



Priloga 1 

 

Pregled bilančnih vrednosti in izračuni za podjetja vključena v vzorec (n=2.101) - nadaljevanje 

Dnevi terjatev 2011           

  2012 76,091 50,447 69,366 43,839 96,749 

  2013 76,003 47,242 69,323 43,864 97,478 

  2014 72,145 44,202 66,714 42,618 93,198 

Dnevi zalog 2011           

  2012 42,168 40,986 31,439 12,349 58,764 

  2013 43,300 41,438 32,829 12,785 61,440 

  2014 42,077 41,858 31,628 13,006 58,304 

Dnevi obveznosti 2011           

  2012 68,201 41,921 59,469 40,584 85,010 

  2013 67,220 40,968 58,600 40,405 83,800 

  2014 63,534 37,740 56,837 38,660 78,749 

Poslovni cikel (dnevi) 2011           

  2012 50,058 56,290 40,900 12,367 76,863 

  2013 52,083 55,412 42,141 14,097 79,668 

  2014 50,688 54,188 41,673 13,517 76,768 

NFD 2011 309.412,029 1.107.080,426 57.951,000 -28.342,000 305.995,000 

  2012 297.924,705 1.053.186,224 66.886,000 -26.910,000 307.128,000 

  2013 250.665,713 1.018.294,676 46.546,000 -51.715,000 261.378,000 

  2014 196.725,925 995.920,092 29.033,000 -86.173,000 250.210,000 

FO 2011 421.836,644 1.121.519,462 116.106,000 7.878,000 372.631,000 

  2012 413.730,168 1.057.002,022 118.798,000 13.466,000 375.674,000 

  2013 389.544,911 1.011.955,227 110.269,000 10.711,000 334.640,000 

  2014 377.318,519 988.697,250 101.272,000 5.500,000 339.351,000 

EBITDA 2011 253.334,730 465.463,516 122.014,000 54.119,000 273.882,000 

  2012 256.915,663 477.392,352 122.521,000 53.579,000 275.642,000 

  2013 268.580,803 497.198,662 130.856,000 56.252,000 284.211,000 

  2014 304.283,650 545.672,120 149.871,000 62.160,000 322.986,000 

NFD/EBITDA 2011 0,942 2,093 0,681 -0,364 2,352 

  2012 0,929 2,056 0,708 -0,310 2,273 

  2013 0,687 2,070 0,489 -0,485 2,026 

  2014 0,492 2,005 0,278 -0,688 1,691 

OBKpot 2011 428.210,334 881.996,466 170.486,000 30.760,000 453.649,000 

  2012 458.057,059 896.764,182 193.279,000 43.465,000 485.946,000 

  2013 474.437,540 933.108,064 205.232,000 58.150,000 514.121,000 

  2014 485.270,610 967.212,849 219.017,000 59.297,000 520.034,000 

OBKdej 2011 451.947,176 957.387,768 183.679,000 30.943,000 516.222,000 

  2012 505.943,754 1.081.235,148 214.142,000 49.492,000 577.518,000 

  2013 559.640,308 1.093.919,893 253.820,000 68.776,000 635.062,000 

  2014 636.658,201 1.162.877,352 297.724,000 104.014,000 741.645,000 

OBKpot/AOP B110 (%) 2011 13,065 17,183 11,033 2,728 20,542 

  2012 14,137 16,210 11,588 3,583 22,226 

  2013 14,343 15,650 12,056 3,635 22,413 

  2014 13,780 15,605 11,431 3,618 21,169 

OBKpot/OBKdej 2011 -4,631 269,681 0,808 0,314 1,227 

  2012 0,553 13,065 0,828 0,389 1,217 

  2013 0,319 21,113 0,792 0,369 1,150 

  2014 0,908 10,177 0,738 0,362 1,061 
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Kratica Opis 

A0P 056 Postavka kapitala, ki jo v statistični bilanci najdemo v vrstici AOP 056 

AOP 110 

Postavka čisti prihodki od prodaje, ki jo v statističnem Izkazu poslovnega izida 
najdemo v vrstici AOP 110 

AOP 128 

Postavka stroški blaga, materiala in storitev, ki jo v statističnem Izkazu 
poslovnega izida najdemo v vrstici AOP 128 

A0P 034 Postavka zaloge, ki jo v statistični bilanci stanja najdemo v vrstici AOP 034 

A0P 048 

Postavka kratkoročne poslovne terjatve, ki jo v statistični bilanci stanja najdemo 
v vrstici AOP 048 

A0P 091 

Postavka kratkoročne poslovne obveznosti, ki jo v statistični bilanci stanja 
najdemo v vrstici AOP 091 

A0P 093 

Postavka kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, ki jo v statistični 
bilanci stanja najdemo pod postavko AOP 093 

KK Kratkoročni koeficient ( 
Kratkoročna sredstva

Kratkoročne obveznosti 
$oz. 

AOP35

AOP85
$+ 

PK Pospešeni koeficient ( 
Kratkoročna sredstva - Zaloge

Kratkoročne obveznosti
$oz. 

AOP35 - AOP34

AOP85
 ) 

KOZ Koeficient obračanja zalog 

KOT Koeficient obračanja kratkoročnih terjatev 

KOKPO Koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih obveznosti 

Dnevi terjatev Dnevi vezave denarja v kratkoročnih poslovnih terjatvah 

Dnevi zalog Dnevi vezave denarja v zalogah 

Dnevi obveznosti Dnevi vezave denarja v kratkoročnih poslovnih obveznostih 

Poslovni cikel (dnevi) Dnevi vezave denarja 

NFD Neto finančni dolg 

FO Finančne obveznosti 

EBITDA Dobiček iz poslovanja povečan za amortizacijo 

NFD/EBITDA Neto finančni dolg v razmerju do EBITDA 

OBKpot Potrebni OBK 

OBKdej Dejanski OBK 

OBKpot/AOP 110 (%) Potrebni OBK v razmerju do čistih prihodkov od prodaje 

OBKpot/OBKdej Potrebni OBK v razmerju do dejanskega (k koeficient kapitalske ustreznosti) 
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  KOMITENT&" "&NAZIVKOMITENTA   

        

  PODATKI IZ BILANCE STANJA   

     - v polja se ne vnaša (ker so vsote oz. rezultati)   

     - so dodana oz. spremenjena polja za konsolidirano oz. skupinsko bilanco   

        

Priporočeni 
konto 

  Postavka  AOP 

2006 
      

      novo 

    1 2 

    SREDSTVA (002+032+053) 001* 

  A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 002 

  I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(004+009) 

003 

  1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 

del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 

del 00 b) Dobro ime 006 

del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 

del 00, del 08, del 13 č) Druga neopredmetena sredstva 008 

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 

  II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 010 

del 02, del 03 1. Zemljišča  011 

del 02, del 03 2. Zgradbe  012 

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 

del 04, del 05 4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna 

sredstva 
014 

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 

del 02, del 04 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 

 del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  017 

01 III. Naložbene nepremičnine 018 

  IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 

  1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 020 

del 06 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 

del 06 b) Druge delnice in deleži 022 

del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe  023 

  2. Dolgoročna posojila (025+026) 024 

del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini  025 

del 07 b) Druga dolgoročna posojila  026 

  V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 027 

del 08 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 

  B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 

67 I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 

  II.  Zaloge (035 do 039) 034 

30, 31, 32 1. Material 035 

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 

63 3. Proizvodi 037 

65, 66 4. Trgovsko blago 038 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 
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nadaljevanje 

  III.  Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 

  1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 041 

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini  042 

del 17 b) Druge delnice in deleži 043 

del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe  044 

  2. Kratkoročna posojila (046+047) 045 

del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 

del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 

  IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 048 

del 08, del 12, del 13, del 15, 

del 18 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 

del 08, del 12, del 13, del 15, 

del 18 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 

del 08, del 13, 14, del 15, 16, 

del 18 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 

10, 11 V. Denarna sredstva 052 

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 

del 99   Zabilančna sredstva 054 

    OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 055* 

Priporočenikonto   Postavka    

  A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071) + 056_1 056* 

  I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 

del 90 1. Osnovni kapital 058 

del 90 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 

91 II. Kapitalske  rezerve 060 

  III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 061 

del 92 1. Zakonske rezerve  062 

del 92 2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 

del 92 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 

del 92 4. Statutarne rezerve 065 

del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 

95 IV. Presežek iz prevrednotenja 067 

del 93 V.  Preneseni čisti dobiček  068 

del 93 VI. Prenesena čista izguba  069 

del 93 VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 

del 93 VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 

    Kapital manjšinjskih lastnikov 056_1 

  B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE (073+074) 
072 

del 96 1. Rezervacije 073 

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 

  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 075 

  I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079) 076 

del 97 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti  079 

  II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 080 

del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 

del 98 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  083 

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 
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nadaljevanje 

  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 

21 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 

  II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 087 

del 27, del 97 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 

del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti  090 

  III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 091 

del 22, del 23, del 28, del 98 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 

del 22, del 23, del 28, del 98 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 

 24, 25, 26, del 28, del 98 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 

del 99   Zabilančne obveznosti 096 

        

        

V  …………………, 
dne…..………       

        

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim 

inštitutom za revizijo. 

  

* aop 056_1 ni potrebno še dodatno prištevati, saj je v ta aop že prištet preko drugih postavk 
(glej opis aop-ja levo) 

  

** aop 066_1+066_2 ni potrebno še dodatno prištevati, saj je v ta aop že prištet preko drugih 
aop-jev 
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  KOMITENT&" "&NAZIVKOMITENTA   

  PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

     - v polja se ne vnaša (ker so vsote oz. rezultati)   

     - so dodana vnosna polja za konsolidirano oz. skupinsko bilanco   

        

        

Priporočeni 
konto 

Postavka  AOP 

      novo 

    1 2 

  A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  110 

  I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 111 

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  114 

  II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 115 

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  117 

  III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 118 

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  120 

  B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

121 

  C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

122 

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 

del 76 D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, 

KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 
124 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 

  F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 

  G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 

  I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 

  2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 

del 40 a)  stroški materiala 131 

del 40 b)  stroški energije 132 

del 40 c)  drugi stroški materiala 133 

  3. Stroški storitev (135 do 138) 134 

del 41 a)  transportne storitve 135 

del 41 b)  najemnine 136 

del 41 c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 

del 41 č)  drugi stroški storitev 138 

  II. Stroški dela  (140 do 143) 139 

del 47 1. Stroški plač 140 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 

  III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 

43 1. Amortizacija  145 

del 72 2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih 
146 

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 
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nadaljevanje 

  IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 

44 1. Rezervacije 149 

48 2. Drugi stroški 150 

  H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 

  I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 

  J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 

    Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154 

  I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 

del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 

  II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 

del 77 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 

  III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 

del 77 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 

del 77 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 

  K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 

    Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 

  II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173) 169 

del 74 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 

  III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 

del 74 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 

del 74 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 

  L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 

del 78 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki  179 

del 78 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  180 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 

80 N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 182 

80 O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181) 183 

del 81 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 

del 81 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 

89 Š. 
ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-

182+185) 
187 

    ČISTI DOBIČEK MANJŠINJSKIH LASTNIKOV 186_1 

    ČISTI DOBIČEK SKUPINE (186 - 186_1) 186_2 

    ČISTA IZGUBA MANJŠINJSKIH LASTNIKOV 187_1 

    ČISTA IZGUBA SKUPINE (187 - 187_1) 187_2 

    
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU  

188 

    ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 

V  …………………, dne…..………   

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s 

Slovenskim inštitutom za revizijo.  
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Šifra kategorije   Deskriptor  

 C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

 C10 Proizvodnja živil 

 C11 Proizvodnja pijač 

 C12 Proizvodnja tobačnih izdelkov 

 C13 Proizvodnja tekstilij 

 C14 Proizvodnja oblačil 

 C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 

 C16 
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva 

 C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 

 C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

 C19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 

 C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 

 C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 

 C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

 C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 

 C24 Proizvodnja kovin 

 C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 

 C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 

 C27 Proizvodnja električnih naprav 

 C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 

 C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 

 C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 

 C31 Proizvodnja pohištva 

 C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 

 C33 Popravila in montaža strojev in naprav 

 G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 

 G45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 

 G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 

 G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
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Pregled bilančnih vrednosti in izračuni za podjetja, ki opravljajo trgovsko dejavnost, vključno z vzdrževanjem in popravili 
motornih vozil  (C, n= 955) 

Količina 

leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

A056 2011 1.431.861,28 3.567.783,75 567.228,00 229.737,50 1.285.765,00 

 2012 1.515.575,09 3.438.683,00 623.396,00 280.965,50 1.348.647,50 

 2013 1.638.375,34 3.466.318,74 705.346,00 340.126,50 1.490.986,50 

  2014 1.785.559,63 3.527.908,39 798.375,00 398.456,50 1.719.685,50 

B110 2011 3.256.549,61 4.910.700,43 1.601.171,00 917.782,00 3.298.908,00 

 2012 3.340.032,27 4.709.489,63 1.663.744,00 953.672,50 3.496.750,50 

 2013 3.410.384,90 4.663.445,87 1.717.636,00 997.111,00 3.539.322,50 

  2014 3.730.809,68 5.083.462,97 1.888.633,00 1.096.204,50 3.941.453,50 

A034 2011 415.496,11 842.424,22 121.194,00 31.560,00 383.984,00 

 2012 423.324,79 813.099,56 128.308,00 34.956,00 396.086,50 

 2013 448.028,07 857.798,43 151.350,00 39.073,50 415.845,00 

  2014 468.983,60 894.631,43 153.405,00 41.545,00 422.558,00 

A048 2011 676.628,50 984.424,45 361.828,00 178.861,00 736.709,50 

 2012 702.029,10 972.128,71 372.407,00 185.599,50 791.616,50 

 2013 723.325,85 1.013.648,08 388.473,00 202.821,50 774.702,00 

  2014 730.277,64 1.013.472,16 411.864,00 207.171,00 790.162,50 

A032 2011 1.360.109,64 2.233.450,96 643.012,00 344.972,50 1.385.544,50 

 2012 1.396.861,34 2.160.926,51 698.254,00 352.910,00 1.505.560,00 

 2013 1.475.552,33 2.237.040,12 740.892,00 394.785,50 1.570.951,00 

  2014 1.564.825,10 2.276.774,86 793.338,00 426.160,50 1.625.187,50 

A052 2011 116.170,08 281.290,90 37.529,00 8.611,00 112.650,50 

 2012 128.109,49 288.638,65 40.345,00 7.985,00 116.327,00 

 2013 150.759,04 313.449,27 48.314,00 9.584,00 149.297,50 

  2014 203.862,92 389.837,52 65.224,00 16.681,00 217.995,50 

A091 2011 584.018,94 854.786,61 303.982,00 152.617,00 641.441,50 

 2012 587.298,53 794.217,09 309.928,00 156.501,00 659.533,00 

 2013 610.153,93 815.886,24 320.716,00 166.789,00 704.956,50 

  2014 642.487,28 902.925,60 338.622,00 176.823,00 684.114,50 

A085 2011 860.140,98 1.603.236,94 396.562,00 191.785,50 871.878,00 

 2012 844.515,55 1.401.336,08 406.119,00 207.255,50 882.948,00 

 2013 851.420,78 1.360.960,93 406.510,00 205.970,50 891.053,00 

  2014 854.147,08 1.349.309,51 439.645,00 218.245,00 874.155,50 

EBITDA 2011 341.781,27 590.233,93 166.993,00 78.328,00 338.982,00 

 2012 361.743,04 620.449,22 178.700,00 92.642,50 368.037,50 

 2013 374.797,36 646.539,97 186.691,00 93.763,00 388.938,00 

  2014 428.406,64 702.611,86 209.561,00 100.554,00 440.712,50 

FO 2011 619.028,25 1.521.700,65 197.495,00 32.998,50 538.523,00 

 2012 600.066,47 1.410.587,99 197.147,00 44.867,00 541.422,00 

 2013 571.936,01 1.335.204,61 165.519,00 37.133,00 503.021,00 

  2014 557.028,88 1.310.421,67 174.210,00 30.015,50 529.283,00 

NFD 2011 502.858,16 1.497.219,71 124.305,00 -9.401,50 433.329,50 

 2012 471.956,98 1.403.517,52 137.959,00 -9.137,00 473.575,50 

 2013 421.176,98 1.335.696,64 106.756,00 -26.442,00 428.269,00 

  2014 353.165,96 1.308.536,16 82.078,00 -59.833,50 422.278,50 

DOBK 2011 489.300,01 1.168.912,89 180.223,00 21.828,00 500.914,50 

 2012 561.619,61 1.347.441,19 220.812,00 43.287,50 576.167,50 

 2013 613.012,60 1.347.318,61 247.007,00 57.834,00 619.770,00 

  2014 698.235,02 1.413.769,28 296.349,00 89.665,50 749.731,50 

 



Priloga 4 

 

nadaljevanje 

POBK 2011 497.437,02 1.024.082,70 183.367,00 40.393,00 474.625,50 

 2012 531.982,57 1.066.210,29 209.322,00 49.052,50 520.800,00 

 2013 550.081,04 1.111.852,97 220.730,00 59.777,00 541.906,50 

 2014 544.330,96 1.102.918,29 228.743,00 67.613,50 562.554,50 

KOZ 2011 - - - - - 

 2012 114.771,78 516.406,61 13,40 6,71 36,74 

 2013 116.468,62 586.736,68 11,94 6,25 36,32 

  2014 136.833,76 707.261,42 12,28 6,52 36,11 

KOT 2011 - - - - - 

 2012 6,30 5,86 4,79 3,59 6,94 

 2013 6,34 6,47 4,77 3,55 6,99 

  2014 6,81 6,85 5,09 3,73 7,58 

KOKPO 2011 - - - - - 

 2012 6,88 5,47 5,93 4,18 8,28 

 2013 7,08 8,44 5,99 4,31 8,34 

  2014 7,39 6,94 6,26 4,55 8,65 

KK 2011 2,35 7,74 1,50 1,08 2,34 

 2012 2,22 2,41 1,55 1,13 2,44 

 2013 2,50 4,57 1,64 1,16 2,64 

  2014 2,50 2,64 1,78 1,22 2,86 

PK 2011 1,86 7,70 1,12 0,73 1,80 

 2012 1,70 2,14 1,16 0,76 1,92 

 2013 1,94 4,41 1,19 0,78 2,03 

  2014 1,94 2,44 1,31 0,83 2,17 

DZ 2011 - - - - - 

 2012 38,52 38,96 27,23 9,94 54,40 

 2013 40,00 39,12 30,57 10,05 58,41 

  2014 39,01 39,66 29,73 10,11 55,94 

DT 2011 - - - - - 

 2012 82,50 45,47 76,21 52,60 101,71 

 2013 82,70 44,79 76,55 52,25 102,74 

  2014 77,58 42,17 71,77 48,14 97,74 

DO 2011 - - - - - 

 2012 70,88 41,33 61,53 44,11 87,42 

 2013 70,29 41,38 60,91 43,75 84,70 

  2014 66,19 37,99 58,33 42,22 80,27 

dnevi vezave denarja 2011 - - - - - 

  2012 50,14 54,17 42,37 13,81 78,15 

  2013 52,41 54,18 45,63 15,77 80,28 

  2014 50,39 52,96 43,53 14,97 77,07 

NFD/EBITDA 2011 1,16 1,94 1,00 -0,11 2,46 

 2012 1,13 1,84 0,93 -0,08 2,35 

 2013 0,89 1,88 0,76 -0,21 2,07 

  2014 0,77 1,83 0,54 -0,38 1,91 

dejanski OBK v 

razmerju do dnevov 

vezave denarja 

2011 - - - - - 

2012 15.214,47 130.827,05 4.580,35 1.854,75 11.843,89 

2013 9.658,78 74.356,39 4.801,47 2.060,22 12.317,99 

2014 8.544,20 96.948,20 5.839,43 2.586,72 15.804,99 

K 

(KK-1)/KK 
2011 0,18 1,88 0,33 0,08 0,57 

 2012 0,28 0,49 0,36 0,11 0,59 

 2013 0,33 0,44 0,39 0,14 0,62 

  2014 0,36 0,46 0,44 0,18 0,65 



Priloga 4 

 

nadaljevanje 

NKD/KO 2011 0,86 7,70 0,12 -0,27 0,80 

 2012 0,70 2,14 0,16 -0,24 0,92 

 2013 0,94 4,41 0,19 -0,22 1,03 

  2014 0,94 2,44 0,31 -0,17 1,17 

OBS 2011 1.228.730,55 3.760.027,53 634.436,62 318.848,00 1.396.737,07 

 2012 1.390.000,70 3.199.479,34 695.478,52 333.742,91 1.505.560,00 

 2013 1.480.044,76 2.452.595,94 721.969,00 387.704,74 1.559.571,80 

  2014 1.575.610,23 2.781.494,08 773.478,34 419.200,57 1.613.908,93 

dejanski OBK/zaloge 2011 10.026,03 87.213,39 1,32 0,25 4,13 

 2012 14.574,75 94.013,39 1,40 0,37 4,08 

 2013 18.278,30 110.447,94 1,50 0,44 4,28 

  2014 21.361,97 121.019,31 1,82 0,61 5,16 

denar/dobavitelji 2011 0,61 7,37 0,12 0,02 0,38 

 2012 0,40 1,07 0,11 0,02 0,40 

 2013 0,50 2,08 0,14 0,03 0,46 

  2014 0,58 1,13 0,20 0,04 0,61 

potrebni OBK-

dejanski OBK 
2011 8.137,01 892.819,53 -3.552,00 -113.221,50 115.832,50 

2012 -29.637,04 890.997,84 -9.230,00 -120.781,00 111.057,50 

2013 -62.931,56 860.158,68 -15.358,00 -150.368,00 93.483,00 

2014 -153.904,06 943.691,09 -43.436,00 -251.893,50 60.874,50 

potrebni 

OBK/dejanski OBK 
2011 -12,00 399,43 0,79 0,25 1,24 

2012 0,76 6,40 0,81 0,35 1,24 

2013 -0,41 28,57 0,78 0,32 1,20 

2014 1,09 14,90 0,72 0,34 1,10 

RR 2011 1,18 2,90 1,01 0,80 1,25 

  2012 1,15 1,13 1,02 0,82 1,24 

  2013 1,20 1,02 1,03 0,84 1,29 

  2014 1,30 1,19 1,08 0,88 1,41 

potrebni OBK/PP 2011 0,13 0,18 0,12 0,03 0,21 

2012 0,14 0,16 0,12 0,04 0,23 

2013 0,14 0,16 0,13 0,04 0,23 

2014 0,13 0,15 0,12 0,04 0,21 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 5 

 

Pregled bilančnih vrednosti in izračuni za podjetja, ki opravljajo trgovsko dejavnost, vključno z vzdrževanjem in popravili 
motornih vozil  (G, n= 1046) 

Količina 

leto Povprečje 

Standardni 

odklon Mediana Q1 Q3 

A056 2011 767.049,02 1.293.167,37 361.805,50 120.954,00 911.998,00 

 2012 803.773,35 1.337.403,44 376.631,00 145.040,00 932.905,75 

 2013 879.723,70 1.418.560,81 427.326,00 181.751,00 995.216,50 

  2014 961.001,36 1.488.120,20 492.585,00 215.436,25 1.102.426,25 

B110 2011 2.958.538,40 4.032.094,73 1.615.002,00 959.536,25 3.275.347,50 

 2012 2.960.943,86 3.815.282,27 1.661.679,50 992.392,25 3.306.080,00 

 2013 3.051.670,86 3.931.943,54 1.744.876,50 1.043.403,75 3.430.377,00 

  2014 3.246.149,45 4.099.309,22 1.839.189,50 1.133.784,25 3.593.460,25 

A034 2011 345.218,32 584.040,65 170.355,50 46.206,50 387.361,75 

 2012 357.743,67 599.868,83 175.820,00 57.708,25 386.779,25 

 2013 363.576,54 609.751,86 179.571,50 67.061,00 397.301,75 

  2014 386.697,64 720.534,35 188.617,00 69.552,75 400.399,25 

A048 2011 502.767,07 704.007,87 274.527,50 120.863,25 585.638,75 

 2012 507.814,29 692.886,70 280.584,00 135.208,50 596.116,75 

 2013 534.562,93 681.760,96 306.465,50 149.948,75 621.736,00 

  2014 554.996,71 739.619,94 311.645,00 153.091,00 645.449,75 

A032 2011 1.035.648,44 1.306.485,41 603.022,00 303.168,25 1.201.095,50 

 2012 1.054.561,72 1.300.866,15 623.591,00 334.431,50 1.273.308,75 

 2013 1.121.883,38 1.329.139,76 658.365,00 374.258,00 1.375.288,00 

  2014 1.201.435,07 1.453.083,61 709.570,50 398.168,25 1.426.805,00 

A052 2011 109.303,39 215.417,10 39.596,50 12.213,75 108.249,25 

 2012 105.552,11 185.532,65 40.650,50 12.267,75 114.433,75 

 2013 128.979,33 231.055,41 49.504,50 14.487,00 141.372,75 

  2014 161.200,65 283.235,96 62.354,50 20.312,50 175.131,00 

A091 2011 472.185,73 617.887,85 268.380,00 135.249,75 567.274,75 

 2012 463.598,31 624.578,95 274.489,50 134.082,75 533.852,00 

 2013 480.813,74 596.336,42 290.504,00 148.601,00 575.486,25 

  2014 499.743,39 644.506,96 294.018,00 151.436,25 589.322,50 

A085 2011 609.550,58 866.458,25 335.011,00 163.818,75 699.590,00 

 2012 593.501,79 810.434,38 336.227,00 171.091,50 690.433,50 

 2013 600.795,69 813.449,94 350.411,50 183.164,25 690.820,25 

  2014 610.193,73 836.865,92 343.987,50 182.620,25 686.279,00 

EBITDA 2011 179.629,28 308.441,64 91.803,50 40.711,50 210.297,75 

 2012 169.559,52 283.626,76 85.681,50 39.580,50 197.766,50 

 2013 180.067,01 296.405,77 93.211,50 44.059,75 203.462,50 

  2014 200.847,83 333.517,41 102.044,00 47.906,00 231.658,25 

FO 2011 257.510,31 564.027,60 66.425,00 0,00 248.883,25 

 2012 258.449,92 581.528,80 77.204,50 573,00 256.366,50 

 2013 237.552,33 584.743,52 71.650,50 671,00 235.000,00 

  2014 227.559,88 559.193,59 60.224,00 0,00 223.083,00 

NFD 2011 148.206,92 568.264,04 25.256,00 -44.599,00 200.671,50 

 2012 152.897,81 588.868,25 30.752,50 -35.820,00 202.043,00 

 2013 108.572,99 608.971,51 10.221,00 -66.174,25 169.824,75 

  2014 66.359,23 595.872,08 -419,50 -99.501,00 144.579,00 

DOBK 2011 420.819,81 735.199,87 186.615,50 40.112,25 531.838,50 

 2012 459.547,21 791.625,57 207.884,50 52.363,50 579.139,25 

 2013 515.163,40 823.367,76 256.521,50 76.907,25 644.614,00 

  2014 585.344,18 899.468,94 298.052,00 112.477,50 706.747,00 

 



Priloga 5 

 

nadaljevanje 

POBK 2011 370.521,61 738.660,13 158.101,00 24.403,00 427.003,00 

 2012 396.452,63 720.692,79 182.018,50 39.287,00 472.587,75 

 2013 411.401,42 747.093,98 193.663,50 56.833,50 485.941,75 

 2014 436.053,79 834.816,19 209.100,00 53.299,00 491.281,00 

KOZ 2011 - - - - - 

 2012 154.463,12 885.162,56 10,29 5,75 24,65 

 2013 139.079,82 825.955,20 10,28 5,83 23,66 

  2014 147.522,60 901.098,25 10,93 6,07 23,98 

KOT 2011 - - - - - 

 2012 3.054,54 102.976,21 5,80 3,98 10,32 

 2013 3.011,72 101.571,51 5,75 3,92 9,91 

  2014 2.946,55 99.331,86 5,83 4,10 10,23 

KOKPO 2011 - - - - - 

 2012 9,40 13,70 6,30 4,33 9,65 

 2013 9,21 13,10 6,47 4,39 9,62 

  2014 9,63 13,48 6,63 4,72 10,20 

KK 2011 2,39 2,86 1,56 1,15 2,52 

 2012 2,56 3,22 1,64 1,18 2,70 

 2013 2,69 3,12 1,73 1,22 2,98 

  2014 3,00 3,89 1,90 1,30 3,16 

PK 2011 1,71 2,51 1,07 0,71 1,76 

 2012 1,82 2,89 1,09 0,73 1,87 

 2013 1,92 2,70 1,16 0,77 2,00 

  2014 2,19 3,41 1,27 0,82 2,26 

DZ 2011 - - - - - 

 2012 45,21 42,38 35,47 14,81 63,48 

 2013 46,05 43,10 35,49 15,43 62,65 

  2014 44,63 43,45 33,41 15,22 60,15 

DT 2011 - - - - - 

 2012 70,75 53,68 62,98 35,35 91,82 

 2013 70,42 48,51 63,51 36,84 93,04 

  2014 67,62 45,35 62,57 35,67 89,02 

DO 2011 - - - - - 

 2012 65,97 42,30 57,96 37,81 84,25 

 2013 64,66 40,46 56,39 37,92 83,23 

  2014 61,32 37,40 55,02 35,79 77,28 

dnevi vezave denarja 2011 - - - - - 

  2012 49,99 58,02 38,97 11,17 74,41 

  2013 51,81 56,44 40,19 13,29 78,56 

  2014 50,93 55,21 40,93 12,85 76,01 

NFD/EBITDA 2011 0,76 2,20 0,40 -0,61 2,30 

 2012 0,76 2,21 0,56 -0,54 2,16 

 2013 0,52 2,21 0,18 -0,75 1,95 

  2014 0,26 2,11 0,00 -0,97 1,45 

dejanski OBK v razmerju do 

dnevov vezave denarja 
2011 - - - - - 

2012 8.169,31 64.263,59 4.865,35 1.993,37 11.589,01 

2013 10.753,36 92.381,12 5.909,90 2.527,46 12.647,81 

2014 35.029,33 699.745,38 6.907,18 3.261,30 14.906,12 

K 

(KK-1)/KK 
2011 0,29 0,83 0,36 0,13 0,60 

 2012 0,36 0,48 0,39 0,16 0,63 

 2013 0,39 0,40 0,42 0,18 0,66 

  2014 0,43 0,34 0,47 0,23 0,68 



Priloga 5 

 

nadaljevanje 

NKD/KO 2011 0,71 2,51 0,07 -0,29 0,76 

 2012 0,82 2,89 0,09 -0,27 0,87 

 2013 0,92 2,70 0,16 -0,23 1,00 

  2014 1,19 3,41 0,27 -0,18 1,26 

OBS 2011 1.020.770,54 1.359.966,49 611.082,62 299.561,22 1.223.606,79 

 2012 1.045.556,56 1.350.376,62 620.315,50 325.717,22 1.251.806,23 

 2013 1.171.751,47 2.418.820,34 666.993,13 371.152,30 1.396.061,59 

  2014 1.207.728,66 1.816.156,90 715.422,06 402.350,94 1.424.085,81 

dejanski OBK/zaloge 2011 12.572,64 119.878,16 1,18 0,41 2,82 

 2012 16.999,29 111.833,12 1,20 0,44 3,17 

 2013 18.991,68 132.531,45 1,34 0,54 3,45 

  2014 20.858,60 155.918,20 1,58 0,69 4,01 

Denar/dobavitelji 2011 0,48 1,53 0,16 0,04 0,43 

 2012 0,49 1,42 0,15 0,04 0,43 

 2013 0,52 1,07 0,17 0,05 0,52 

  2014 0,67 1,33 0,22 0,06 0,65 

potrebni OBK-dejanski OBK 2011 -50.298,20 481.663,17 -18.068,00 -123.056,00 51.170,00 

 2012 -63.094,57 489.634,46 -16.501,00 -124.838,25 49.342,75 

 2013 -103.761,97 506.474,66 -36.098,00 -181.160,00 37.540,00 

  2014 -149.290,40 537.196,94 -54.279,00 -214.655,75 18.777,00 

potrebni OBK/dejanski OBK 2011 1,51 19,39 0,81 0,37 1,21 

2012 0,38 16,70 0,84 0,43 1,21 

2013 0,92 11,68 0,80 0,41 1,12 

2014 0,76 2,24 0,75 0,38 1,04 

RR 2011 21,36 672,50 1,05 0,89 1,29 

  2012 1,21 1,02 1,05 0,90 1,29 

  2013 1,27 0,90 1,08 0,93 1,36 

  2014 1,41 1,33 1,11 0,97 1,44 

potrebni OBK/PP 2011 0,13 0,16 0,10 0,02 0,20 

2012 0,14 0,16 0,11 0,04 0,22 

2013 0,14 0,16 0,12 0,04 0,22 

2014 0,14 0,16 0,11 0,03 0,21 

 

 


