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POVZETEK 

V magistrski nalogi je obravnavana problematika optimalne strukture financiranja podjetij. 

Naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so 

predstavljena teoretična izhodišča določanja zahtevane donosnosti na lastniški in dolţniški 

kapital ter optimalne strukture financiranja. V empiričnemu delu naloge je obravnavanih 

dvajset največjih slovenskih delniških druţb, za katere je na podlagi podatkov, pridobljenih iz 

konsolidiranih letnih poročil, za devetletno obdobje, s pomočjo obravnavanih metod izdelana 

ocena optimalnosti strukture financiranja. Ključna ugotovitev raziskave je, da del slovenskih 

podjetij uporablja dolgoročno optimalno strukturo financiranja. 

Ključne besede: strošek lastniškega kapitala, strošek dolţniškega kapitala, tehtani povprečni 

strošek kapitala, optimalna struktura financiranja. 

SUMMARY 

The Master’s Thesis focuses on the issue of optimal structure for the financing of companies. 

The thesis consists of two parts, the theoretical and empirical. The theoretical part presents the 

theoretical foundations of determining the return required on equity and debt capital and the 

optimal capital structures. The empirical part of the thesis focuses on twenty largest public 

limited liability companies, the optimal capital structures for the nine-year period of which we 

tried to determine based on data collected from consolidated annual reports.  The main finding 

of the research was that this proportion of Slovenian companies uses a long-term optimal 

capital structure. 

Keywords: Cost of equity capital, cost of debt capital, weighted average cost of capital, 

optimal capital structure.  

UDK: 33.012.3(043.2) 
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1 UVOD 

Izvedena magistrska naloga predstavlja izviren prispevek k stroki, saj je skozi celotno 

magistrsko nalogo predstavljen celovit pristop k izračunu dolgoročnih optimalnih tehtanih 

povprečnih stroškov kapitala, ki je primeren za uporabo na primeru slovenskih delniških 

druţb. Sami rezultati raziskave podajajo vpogled v optimalnost strukture financiranja 

obravnavanih slovenskih podjetij, ter lahko sluţijo kot osnova za nadaljnje finančne analize.   

V nadaljnjem delu je predstavljen obravnavani problem. Navedena so še teoretična izhodišča, 

namen in cilji naloge ter metode za njihovo doseganje. Predstavljene so tudi predpostavke in 

omejitve.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Danes imajo podjetja pri svojem financiranju na voljo širok nabor finančnih instrumentov, od 

tradicionalnejših oblik financiranja z navadnim lastniškim in dolţniškim kapitalom, pa vse do 

bolj inovativnih oblik financiranja, kot je financiranje z zamenljivim prednostnim lastniškim 

kapitalom, najem blagovnega kredita ter mnoge druge (Koller, Goedhart in Wessels 2010, 

489–490).  

Nobena od oblik financiranja ni zastonj, saj mora podjetje lastniku kapitala plačati bodisi 

obresti pri dolţniškem financiranju, bodisi zahtevano stopnjo donosa na lastniški kapital pri 

lastniškem financiranju.  

Večina podjetij za svoje financiranje uporablja različne vrste kapitala, ki se razlikujejo po 

tveganju in zahtevani stopnji donosa. Posamezne stroške kapitala v podjetjih uporabljajo za 

analizo strukture financiranja, kjer morajo biti stroški kapitala obravnavani kot tehtano 

povprečje stroškov različnih kombinacij kapitala. Tako izračunanemu strošku kapitala 

pravimo tehtano povprečje stroškov kapitala (angl. weighted average cost of capital), ali na 

kratko WACC (Brigham in Ehrhardt 2005, 307). 

Strošek kapitala podjetja je odvisen od več dejavnikov, na katere posamezna podjetja nimajo 

vpliva, ter finančne in naloţbene politike, katero vodi podjetje (Brigham in Ehrhardt 2005, 

323). Posamezno podjetje ne more vplivati na makroekonomske dejavnike, ki imajo močan 

vpliv na strošek kapitala, med katere spadajo: gibanje obrestne mere, trţna premija za 

tveganje in davčna stopnja. Večina omenjenih makroekonomskih dejavnikov se spreminja 

glede na ekonomski cikel. Posamezno podjetje lahko vpliva zgolj na tveganje podjetja, ki je 

izraţeno glede na povprečno trţno tveganje, imenuje pa se stopnja sistematičnega tveganja oz. 

β, ki v modelu CAPM vpliva na stroške lastniškega financiranja. Prav tako lahko podjetje 

skozi strukturo financiranja vpliva na strošek dolţniškega financiranja, saj se ta s povečanjem 
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deleţa uporabljenega dolga povečuje, prav tako pa se povečuje tudi tveganje, da podjetje ne 

bo zmoţno odplačevati dolgov. 

Prav zaradi dejstva, da ima ekonomski cikel, vpliv na stroške financiranja podjetja, se pojavlja 

vprašanje, ali je bolj smiselno pristopiti k ocenjevanju trenutnega stroška financiranja, ki se bo 

morda v kratkem spremenil, ali pa dolgoročnega stroška financiranja, ki zajema celoten 

ekonomski cikel (gospodarska rast in recesija), ali pa morda celo več ekonomskih ciklov.  

V času trenutne gospodarske krize je zahtevana donosnost tako na lastniški kot tudi dolţniški 

kapital močno narasla. Na dvig zahtevane stopnje donosa lastniškega kapitala je vplival 

predvsem dvig trţne premije za tveganje, kar izraţa povečano tveganje lastniškega kapitala. 

Prav tako se je poslabšala tudi likvidnost podjetij, kar ima zaradi povečanega tveganja stečaja 

podjetja vpliv tudi na povišanje zahtevane stopnje donosa na dolţniški kapital. Kljub temu, da 

je za čas recesije značilna niţja inflacija, le-ta ne nevtralizira dovolj povečanja zahtevanih 

stopenj donosa (Grabowski 2009). 

Dolenc, Stubelj in Jerman (2010, 5) menijo, da je bolj primerna metoda izračunavanje 

dolgoročnega stabilnega tehtanega stroška kapitala, saj so tudi naloţbe investitorjev 

dolgoročno usmerjene, dolgoročni tehtani povprečni strošek kapitala pa predstavlja 

dolgoročno stopnjo donosa za investitorje. Tako je treba za izračun dolgoročnega tehtanega 

povprečnega stroška kapitala spremenljivke, na katere vplivajo gospodarski cikli, s pomočjo 

ustrezne statistične metode (npr. aritmetično sredino) in dovolj dolge časovne serije podatkov 

spremeniti v stacionarno spremenljivko. Na takšen način je mogoče dobiti zelo dober 

pribliţek dolgoročne vrednosti za posamezno spremenljivko in tudi oceniti dolgoročni tehtani 

povprečni strošek kapitala. Čeprav je dolgoročni tehtani povprečni strošek kapitala v 

posameznih obdobjih ekonomskega cikla višji, v drugih obdobjih pa niţji od dejansko 

zahtevanega, se na dolgi rok ti učinki izničijo. Poleg tega se je z izračunom dolgoročnega 

tehtanega stroška kapitala mogoče tudi najustrezneje izogniti napakam pri ocenjevanju. 

V finančnem smislu je glavni namen delovanja podjetja maksimiziranje vrednosti podjetja, tj. 

maksimiziranje lastniškega kapitala. Z maksimiziranjem vrednosti za lastnike je neposredno 

povezan tudi tehtani povprečni strošek kapitala, ki se izračuna na osnovi strukture in stroškov 

posameznih kapitalskih sestavin. Tako je glavna naloga finančnega managementa 

zagotavljanje optimalnega razmerja med uporabo različnih vrst kapitala, kjer so stroški le-tega 

najniţji.  

Pri oceni stroškov kapitala se lahko pojavi problem pristranskosti ocenjevalca. Slednji lahko 

namensko izbere metodo, ki je do določenega podjetja pristranska in tako vpliva na končne 

ocene. Pristranskost lahko ocenjevalec izraţa predvsem z mero sistematičnega tveganja, kjer 

lahko izbere takšne časovne intervale opazovanja, ki so v prid določenemu podjetju 

(Damodaran 2002, 257). 
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Glavno vprašanje pri preučevanju v magistrski nalogi je, ali slovenska podjetja sledijo 

dolgoročni strukturi financiranja, ki maksimizira vrednost podjetja za lastnike.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je oceniti, ali slovenska podjetja sledijo dolgoročni strukturi 

financiranja, ki maksimizira vrednost podjetja za lastnike.  

Cilji teoretičnega dela naloge so: 

- Predstavitev teoretičnih izhodišč financiranja podjetij; 

- Predstavitev teoretičnih pristopov ocenjevanja stroškov lastniškega in dolţniškega 

kapitala; 

- Predstavitev teoretičnih izhodišč za določanje trţne vrednosti lastniškega in dolţniškega 

kapitala; 

- Predstavitev pomena strukture financiranja; 

- Predstavitev metodologije izračuna tehtanega povprečja stroškov kapitala. 

Cilji empiričnega dela naloge za izbrana slovenska podjetja so naslednji: 

- Oceniti stroške lastniškega financiranja po modelu CAPM; 

- Oceniti stroške dolţniškega financiranja s pomočjo sistematičnega ratinga, pribitkov za 

kreditno tveganje in finančne vzvode; 

- Ugotoviti trţno vrednost lastniškega in dolţniškega kapitala posameznega podjetja; 

- Oceniti tehtani povprečni strošek kapitala posameznih podjetij; 

- Oceniti tehtani povprečni strošek kapitala pri alternativnih stopnjah zadolţenosti; 

- Oceniti optimalno strukturo financiranja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

V teoretičnem delu magistrske naloge je uporabljena metoda analize in sinteze, preučena je 

tudi dostopna domača ter tuja literatura, ki se nanaša na financiranje podjetij in analiziranje 

stroškov ter strukture financiranja.  

V empiričnem delu magistrske naloge je opravljena kvantitativna raziskava. Za potrebe 

raziskave so uporabljeni sekundarni podatki, pridobljeni iz revidiranih in konsolidiranih 

računovodskih izkazov obravnavanih podjetij, za obdobje od leta 2002 do vključno 2010, pri 

čemer so podatki za čas od 2002 do vključno 2004 pridobljeni iz računovodskih poročil in v 

skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podatki za leta od 2005 do vključno 2010 pa 

v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi. 

Podatki so pridobljeni iz spletne baze Gvin in letnih poročil podjetij. V analizo je vključenih 

20 slovenskih delniških druţb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d. d. (v nadaljevanju tudi 
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Ljubljanska borza). Njihova skupna trţna kapitalizacija na dan 16. avgust 2011 predstavlja 

76,39 % vsega kapitala na Ljubljanski borzi. Analiza tehtanih povprečnih stroškov kapitala je 

narejena na podlagi trţne vrednosti lastniškega in dolţniškega kapitala. Za obdelavo podatkov 

je uporabljena računalniška programska oprema Excel in SPSS. Ločeno so predstavljeni 

tehtani povprečni stroški kapitala za podjetja pri trenutni stopnji zadolţenosti in alternativnih 

stopnjah zadolţenosti, kjer je osredotočenost na optimalni strukturi financiranja. Za analizo 

tehtanih povprečnih stroškov kapitala pri alternativnih stopnjah financiranja je s pomočjo 

finančnega vzvoda določeno razmerje uporabljenega lastniškega in dolţniškega kapitala 

podjetja. Pri tem skupna vrednost kapitala ostaja nespremenjena, spremenil se je zgolj 

finančni vzvod. Stroški dolţniškega financiranja so tako pri trenutni kot tudi pri alternativnih 

stopnjah zadolţenosti ocenjeni s pomočjo sistematičnega ratinga, pribitka za kreditno tveganje 

in finančnega vzvoda. Stroški lastniškega financiranja so ocenjeni s pomočjo modela CAPM, 

pri čemer je pri alternativnih stopnjah zadolţenosti za izračun mere sistematičnega tveganja, 

ki ustreza podjetju, pri posamezni strukturi financiranja uporabljena formula Hamada. Kot 

alternativne strukture financiranja so zajete strukture, pri katerih se stopnja uporabljenega 

dolga giblje od 0 do vključno 90 %, pri čemer se deleţ uporabljenega dolţniškega financiranja 

med posameznimi strukturami financiranja razlikuje za deset odstotnih točk. Optimalnost 

strukture financiranja obravnavanih podjetij je ocenjena na podlagi razlikovanja uporabljene 

strukture financiranja od strukture financiranja, pri kateri bi imelo podjetje najniţji tehtani 

povprečni strošek kapitala in primerjave s strukturo financiranja, ki jo uporabljajo ostala 

podjetja v panogi. Podatki o povprečni strukturi financiranja podjetij znotraj posamezne 

panoge so pridobljeni s spletne strani Aswatha Damodarana (Damodaran 2011a).   

Na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih predvidevanj so oblikovane štiri hipoteze, ki so 

testirane na podlagi podatkov, pridobljenih z raziskavo.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da je izsledke tujih raziskav s področja financiranja podjetij mogoče 

prenesti na slovenski trg kapitala, pri čemer se je treba zavedati, da slovenski trg kapitala sodi 

med trge v razvoju. 

Iz analize so zaradi specifičnosti poročanja izključeni finančni posredniki, ki skupno 

predstavljajo 20,42 % trţne kapitalizacije vseh delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, vse na 

dan 16. avgust 2011. Nadalje je upoštevana predpostavka, da v analizo ni smiselno 

vključevati delniških druţb, ki predstavljajo izjemno nizke deleţe trţne kapitalizacije, saj so 

delnice teh podjetij slabo likvidne, kar lahko vpliva na rezultate raziskave. Zaradi tega je iz 

raziskave popolnoma izločenih 33 slovenskih delniških druţb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi 

in predstavljajo 3,19 % trţne kapitalizacije vseh delnic, ki so 16. avgusta 2011 kotirale na tem 

trgu vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza 2011). 
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Zaradi pogostega prilagajanja podatkov v računovodskih poročilih nekaterih obravnavanih 

podjetij izhajamo iz predpostavke, da so najbolj verodostojni tisti podatki, ki so prikazani v 

računovodskih izkazih posameznega podjetja v naslednjem letu. Tako so, na primer, podatki 

za leto 2009 pridobljeni iz letnih poročil za leto 2010, tj. prikazov podatkov za preteklo leto 

(ta predpostavka ne velja zgolj za podatke, ki se navezujejo na leto 2010, saj revidirani 

podatki za poslovno leto 2011 v času priprave magistrske naloge javno še niso bili 

objavljeni).  
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2 VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ 

Financiranje podjetja je proces, ki se imenuje finančna funkcija. Obsega ugotavljanje 

potrebnih finančnih sredstev, njihovo preskrbo, vlaganje, upravljanje in odločanje o teh 

sredstvih ter vračanje sredstev virom financiranja (Filipič in Markovič Hribernik 2000, 57). 

Tako je mogoče o finančni funkciji govoriti kot o eni najpomembnejših funkcij v podjetju, saj 

je od te v veliki meri odvisno tudi delovanje celotnega podjetja.  

Ko v podjetju prepoznajo potrebo po dodatnem financiranju, ima finančna sluţba na voljo 

veliko različnih moţnosti za pridobitev dodatnih sredstev. Vendar pa vsi načini financiranja 

niso primerni in dostopni za vsa podjetja. Izbira virov financiranja je odvisna predvsem od 

dejavnosti in okolja, v katerem podjetje deluje.  

V podjetju se torej lahko odločijo za notranje ali zunanje financiranje.  

2.1 Notranji viri financiranja 

Med notranje vire financiranja se uvrščajo: nerazdeljeni dobiček, amortizacija in nekatere 

druge manj pogoste oblike notranjih virov financiranja. 

2.1.1 Nerazdeljeni dobiček 

Nerazdeljeni dobiček je najpomembnejši notranji vir financiranja. Pri nerazdeljenem dobičku 

je treba upoštevati pravilo oportunitetnih stroškov. Pri tem pravilu bi moralo podjetje za 

zadrţani dobiček doseči enak donos, kot bi ga dosegli druţbeniki z alternativnim vlaganjem v 

naloţbe primerljivega tveganja (Duhovnik 1995, 125–126). Nerazdeljeni dobiček je mogoče 

označiti kot lastnino lastnikov podjetja, ki jo pustijo podjetju na razpolago za dodatno 

financiranje in s tem povečujejo lastniški kapital podjetja. 

2.1.2 Amortizacija 

Po pomembnosti je amortizacija drugi notranji vir finančnih sredstev na eni strani, na drugi pa 

se z njo prenaša vrednost opredmetenih osnovnih sredstev med stroške (Robnik 1996, 47). Do 

amortizacijskih sredstev je mogoče priti s postopnim procesom preoblikovanja stalnih 

sredstev v denar. Vendar pa pri tem ni dovolj, da se amortizacija preoblikuje kot strošek v 

nove izdelke, temveč morajo biti izdelki tudi prodani in hkrati tudi plačani. Prav zaradi 

navedenega se obračunana amortizacija ne more šteti v celoti kot vir financiranja. Določeni 

del obračunane amortizacije se namreč nahaja v zalogah nedokončane proizvodnje, v zalogah 

gotovih izdelkov in v terjatvah do kupcev (Filipič in Markovič Hribernik 2000, 176).  
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Kot vir financiranja se torej lahko koristi le tisti del amortizacije, ki se je s procesom 

unovčevanja terjatev preoblikovala v denar. Hitrost spreminjanja obračunane amortizacije v 

denarno obliko pa je odvisna od dolţine proizvodnega procesa, od hitrosti prodaje gotovih 

izdelkov in od hitrosti unovčevanja terjatev. Amortizacijska sredstva se lahko koristijo za 

zamenjavo stalnih sredstev, financiranje gibljivih sredstev in financiranje razširitve 

zmogljivosti (Filipič in Markovič Hribernik 2000, 176). 

2.1.3 Drugi notranji viri 

Podjetje ima na razpolago še nekatere druge vire financiranja, kot so financiranje iz 

racionalizacij in rezerv, sprostitev sredstev zaradi povečanega koeficienta obračanja gibljivih 

sredstev, zmanjšanje davkov, postopek dezinvestiranja in financiranje iz naslova spremembe 

premoţenja (Filipič in Markovič Hribernik 2000, 177). 

2.2 Zunanji viri financiranja 

Zunanje financiranje poteka takrat, ko gre za uporabo tujega kapitala ali za novi lastni kapital. 

Večina podjetij se financira s kombinacijo lastniškega in dolţniškega kapitala. Dolţniški 

kapital je tisti, za katerega mora izposojevalec plačati obresti, zanj pa je določen tudi čas, v 

katerem naj bi bil upniku tudi vrnjen. Torej govorimo o zunanjem financiranju, kadar gre za 

pritok kapitala v podjetje od zunaj (Filipič 1992, 64). 

Podjetja običajno pridobivajo zunanje vire financiranja s pomočjo finančnih posrednikov, ki 

na trgu iščejo preseţna sredstva in jih posredujejo deficitnim celicam. V tem primeru gre za 

posredne finance. Podjetje lahko sredstva pridobi tudi neposredno od suficitnih celic, kjer 

posamezniki s preseţkom sredstev neposredno (brez posrednika) prenesejo sredstva k 

podjetju (deficitnim celicam). V tem primeru so to neposredne finance. V nadaljevanju je 

prikazano, da je za podjetja pomembnejši vir financiranje prek posrednih financ kot prek 

neposrednih financ. Fuster (1997, 15) je zunanje financiranje razdelil v tri skupine, in sicer:  

- pridobivanje sredstev na finančnem trgu: podjetje pridobi finančna sredstva s prodajo 

različnih vrednostnih papirjev ali z bančnimi posojili; 

- zadolţevanje pri dobaviteljih in kupcih: pri dobaviteljih se podjetja lahko kratkoročno 

zadolţijo z odlogom plačila nakupa, dolgoročno pa z najemom blagovnega kredita, pri 

kupcih se lahko podjetje financira s predplačili za prihodnje dobave; 

- posebne oblike zunanjega financiranja: to so leasing, faktoring in določen niz 

vnaprejšnjih plačil. 

Med najpomembnejše vire zunanjega financiranja se uvrščajo (Filipič in Mlinarič 1999, 121): 

- izdaja novih delnic: pri izdaji novih emisij delnic gre običajno za dokapitalizacijo 

podjetja, kjer podjetje novo izdane delnice ponudi širši javnosti v odkup ter s tem pridobi 

novi lastniški kapital; 
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- izdaja obveznic: pri izdaji obveznic gre za zadolţevanje podjetja na način, da novo izdane 

obveznice ponudi javnosti v odkup ter s tem pridobi novi dolţniški kapital, ki ga mora na 

dan zapadlosti v celoti povrniti ter izplačati menice; 

- najem bančnega posojila: bančna posojila so najpomembnejši zunanji vir financiranja za 

podjetja; 

- nebančna posojila: pri nebančnih posojilih gre za posojila, ki jih podjetja pridobijo od 

finančnih institucij, ki niso banke; 

- subvencije: za to obliko zunanjega financiranja je značilno, da ga podjetju ni treba 

vračati. Poznane so neposredne in posredne subvencije. V prvem primeru prihaja do 

priliva sredstev v podjetje, v drugem pa gre za privarčevana sredstva v podjetju na račun 

zniţanja davkov, niţjih obrestnih mer za posojila, odobravanja drţavnih jamstev in 

drugo. Razlogi za to obliko pomoči so v urejanju industrijskih con, pospeševanju izvoza, 

regionalnem strukturnem izboljšanju, inovacijah itd. 

Zunanje financiranje podjetij po različnih državah 

Po katerem viru zunanjega financiranja bo podjetje poseglo, je odvisno tudi od finančnega 

sistema, v katerem to deluje. Tako je mogoče opaziti razlike v strukturi financiranja med 

ameriškimi, japonskimi in nemškimi podjetji, ki so med drugim tudi posledica različnih 

finančnih sistemov.  
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Slika 1: Uporaba virov zunanjega financiranja v različnih finančnih sistemih, v obdobju 

od 1970 do 1996 

Vir: Mishkin 2004, 171. 

Iz slike 1 je razvidno, da delnice niso najpomembnejši vir zunanjega financiranja podjetij. 

Mediji običajno namenjajo veliko pozornosti borznemu dogajanju, zaradi česar veliko ljudi 

zmotno misli, da so delnice najpomembnejši vir financiranja podjetij (Mishkin 2004, 170–

171). Najpomembnejši vir zunanjega financiranja so bančna posojila, sledi financiranje z 
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obveznicami in nebančnimi posojili. Najmanj pomemben vir financiranja pa je financiranje z 

izdajo novih delnic. V sliki 1 sicer niso predstavljeni uporabljeni viri zunanjega financiranja 

za slovenska podjetja, ocenjujemo pa, da je njihova uporaba podobna kot v nemških podjetjih, 

saj podjetja obeh drţav delujejo v podobnem poslovnem okolju in finančnem sistemu, od 

začetka leta 2007 pa v istem finančnem sistemu.   
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3 TEORIJA STRUKTURE KAPITALA 

V nadaljevanju sledi pregled razvoja pomembnejših teoretičnih izhodišč teorije strukture 

kapitala, in sicer: 

- Modiglianijev in Millerjev model, 

- Millerjev model, 

- teorija izključevanja, 

- teorija vrstnega reda. 

3.1 Modiglianijev in Millerjev model 

Brigham in Ehrhardt (2008, 575) postavljata začetek teorije strukture kapitala v leto 1958, ko 

sta profesorja Franco Modigliani in Merton Miller (v nadaljevanju MM) objavila enega 

najpomembnejših člankov v svetu poslovnih financ. Študija MM je temeljila na pomembnih 

predpostavkah, in sicer: 

- ni posredniških stroškov; 

- ni davkov; 

- ni stroškov stečaja; 

- investitorji se lahko zadolţujejo po enaki obrestni meri kot podjetja; 

- vsi investitorji imajo enake informacije kot management podjetja glede prihodnjih 

investicijskih priloţnosti; 

- EBIT (dobiček pred obrestmi in davki) ne vpliva na uporabo dolga. 

Če bi predpostavke v teoriji MM drţale, vrednost podjetja ne bi bila odvisna od kapitalske 

strukture, v uporabi pa bi bil model, predstavljen v spodnji enačbi.   

 

kjer je: 

- VL = vrednost zadolţenega podjetja, 

- VU = vrednost nezadolţenega podjetja, 

- SL = vrednost delnic zadolţenega podjetja, 

- D = vrednost dolga. 

Iz enačbe je razvidno, da ob danih predpostavkah sploh ne bi bilo pomembno, kako podjetje 

financira svoje delovanje, saj bi pri vseh kombinacijah uporabe dolţniškega in lastniškega 

kapitala ostal tehtani povprečni strošek kapitala nespremenjen. 

Modigliani in Miller sta leta 1963 objavila članek, v katerem sta do določene mere omilila 

temeljno predpostavko izvornega modela, in sicer, da podjetja delujejo v svetu brez davkov, 

vendar pa sta avtorja v svojo analizo vključila le podjetniške davke. Njuno delo ju je privedlo 

do ugotovitve, da zasnova in način delovanja davčnega sistema podjetjem omogočata 
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zniţevanje davčne osnove na račun obresti, ki jih podjetje plačuje za najeti dolţniški kapital. 

Glede na to, da so obresti, za razliko od dividendnih izplačil, odbitna postavka od davčne 

osnove, takšna drugačna davčna obravnava spodbuja podjetja k zadolţevanju. Po njunem 

mnenju različna davčna obravnava obresti in dividend v končni fazi napeljuje podjetja k 

financiranju izključno z dolţniškim kapitalom, saj naj bi bila pri 100 % zadolţenosti in pod 

določenimi predpostavkami trţna vrednost podjetja največja (Modigliani in Miller 1963, 433–

443). 

V drugem modelu MM je bistvena ugotovitev davčni ščit, ki zniţuje davčno osnovo podjetja.  

Tako je bila izpeljana enačba, ki je prikazana v nadaljevanju (Brigham in Ehrhardt 2008, 

276). 

 

kjer je: 

- VL = vrednost zadolţenega podjetja, 

- VU = vrednost nezadolţenega podjetja, 

- TD = davčni ščit. 

Če ta model impliciramo v realnost, bi to pomenilo, da pri davčni stopnji 40 % vsak dolar 

dolga poveča vrednost podjetja za 40 centov, kar privede do sklepa, da je za podjetje 

priporočljivo financiranje večinoma z dolgom (Brigham in Ehrhardt 2008, 276). 

3.2 Millerjev model 

Merton Miller je kasneje razširil model tudi na osebne davke. Tako je bil Merton Miller prvi, 

ki je uvedel pomen tako podjetniških kot tudi osebnih davkov ter prikazal vpliv obeh v 

povezavi s finančnim vzvodom na trţno vrednost podjetja (Miller 1977, 161–575). V študiji 

je avtor predvsem poudaril, da (1) odbitje obresti (davčni ščit) daje prednost uporabi 

dolţniških virov financiranja, vendar pa (2) ugodnejša davčna obravnava prihodkov iz delnic 

zniţuje zahtevano stopnjo donosa na lastniški kapital in s tem daje prednost uporabi 

lastniškega kapitala (Brigham in Ehrhardt 2008, 577). 

Miller je navedeni učinek prikazal z enačbo, ki je objavljena v nadaljevanju. 

 

kjer je: 

- VL = vrednost zadolţenega podjetja, 

- VU = vrednost nezadolţenega podjetja, 

- TC = podjetniški davek, 
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- TS = osebni davek, 

- D = dolg. 

Vključitev osebnih davkov v prilagojen model MM izniči del koristi, ki jih podjetje pridobi z 

dolţniškim financiranjem, saj so zaradi osebnih davkov davčne olajšave zaradi plačila obresti 

niţje (Brigham in Ehrhardt 2008, 277). 

3.3 Teorija izključevanja 

V letih po objavi omenjenih študij je več avtorjev dotedanje teorije skušalo nadgraditi in 

izboljšati. Preučevanje problema je vodilo k razvoju popolnoma novega modela, ki se imenuje 

teorija izključevanja
1
 (angl. trade-off theory). Bistvo teorije izključevanja je tehtanje podjetij 

med prednostmi uporabe dolţniškega financiranja (ugodna z davčnega vidika) in potencialne 

slabosti, ki se odraţajo v obliki višjih obrestnih mer ter posledično s stroški finančnih teţav, 

ki lahko privedejo do stečaja podjetja (Brigham in Ehrhardt 2008, 577). 

Povzetek teorije izključevanja je prikazan na sliki 2.  

 

Slika 2: Učinek zadolţevanja na vrednost podjetja 

Vir: Prirejeno po Brigham in Ehrhardt 2008, 579. 

Brigham in Ehrhardt (2008, 578) sta prikazano sliko opisala kot: 

                                                 
1
 Enak prevod uporablja tudi Benedik Barbara (2011, 13). 
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- Pri predpostavkah MM ob upoštevanju korporativnega davka bi bila vrednost podjetja 

najvišja, če bi se podjetje 100 % financiralo z dolţniškim kapitalom, kot je to prikazano z 

linijo »Rezultat MM vključuje učinek podjetniškega davka«.  

- V točki D1 so morebitni stroški stečaja minimalni, saj ima podjetje nizek finančni vzvod. 

Vendar bolj kot se premikamo proti točki D2 (in dlje) se zaradi povečevanja finančnega 

vzvoda povečujejo tudi stroški morebitnega stečaja, ki sicer zmanjšujejo vpliv davčnega 

ščita, a ga ne izničijo. V tem območju se s povečevanjem finančnega vzvoda višajo tudi 

cene delnic. Finančni vzvod, ki je višji kot v točki D2, pa privede do zniţevanja cen 

delnic, saj je optimalna struktura financiranja podjetja v točki D2, kjer je tudi cena delnic 

najvišja.  

- Teoretične in empirične ugotovitve podpirajo splošno obliko krivulje na sliki 2, vendar je 

treba to krivuljo vzeti kot pribliţek, ne pa kot natančno določeno funkcijo. 

3.4 Teorija vrstnega reda 

Leta 1961 je Donaldson (1961, 112–125) v študiji politike virov financiranja dokazal, da se 

podjetja raje posluţujejo notranjih virov financiranja in da se posluţujejo zunanjih virov 

financiranja le v primeru nezadostnih notranjih virov sredstev. Pri izbiri zunanjega 

financiranja pa se podjetja raje posluţujejo dolţniških kot lastniških virov financiranja.  

Na podlagi navedenih ugotovitev je Stewart Myers leta 1984 predstavil teorijo vrstnega reda 

(angl. pecking order theory). Myers je v svoji teoriji za glavni cilj podjetja postavil 

maksimiziranje premoţenja obstoječih lastnikov, za veljavnost modela pa predpostavil 

srednje močno učinkovit trg kapitala, katerega glavna pomanjkljivost je informacijska 

asimetrija. V teoriji vrstnega reda je edini dejavnik, ki vpliva na količino uporabljenega 

dolţniškega kapitala, pomanjkanje notranjega toka sredstev. Ker je kot glavni cilj podjetja 

maksimiziranje premoţenja obstoječih lastnikov, stopi v ospredje problem asimetričnih 

informacij. Zaradi asimetričnih informacij, ki lahko nastanejo med podjetjem in potencialnim 

zunanjim vlagateljem, pogosto prihaja od nepravilno ovrednotenih novih izdaj vrednostnih 

papirjev (tako lastniških kot dolţniških), posledica tega pa je izguba dela premoţenja 

obstoječih lastnikov (Myers 1984, 575–592). Skladno s teorijo vrstnega reda je asimetričnost 

informacij glavni krivec, da se podjetja pri financiranju raje odločajo za notranje vire 

financiranja, za zunanje pa se odločajo le v primeru, ko notranja sredstva ne zadostujejo za 

pokritje vseh potreb po kapitalu. Pri izbiri zunanjih virov financiranja se podjetja večinoma 

odločajo za dolţniško financiranje, kar je posledica dejstva, da je višina izgube obstoječih 

lastnikov zaradi napačnega ovrednotenja v veliki meri odvisna od tipa izdanega vrednostnega 

papirja, s katerim podjetje pridobiva zunanja sredstva (Myers in Majluf 1984, 187–221). 
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4 STROŠKI KAPITALA 

Nobena od oblik kapitala, s katerimi lahko podjetja pokrivajo svoje potrebe po financiranju, ni 

brezplačna. Vsaka oblika kapitala ima svojo ceno, ki se izoblikuje na podlagi številnih 

dejavnikov. Zato so v nadaljevanju predstavljeni modeli za izračun stroškov lastniškega in 

dolţniškega kapitala. Nadalje sta predstavljena tudi pristop k tehtanju posameznih vrst 

kapitala in metoda izračuna tehtanega povprečnega stroška kapitala ter pomen le-tega za 

lastnike podjetja.  

4.1 Strošek lastniškega kapitala 

Lastniški kapital ne »dela« zastonj, za njegovo uporabo mora podjetje lastnikom plačati 

določeno ceno, saj je kapital redka dobrina. V agregatu je omejen na znesek, ki so ga ljudje po 

vsem svetu pripravljeni varčevati (investirati). Ko določeno podjetje uporablja lastniški 

kapital, s tem odvzame drugemu podjetju priloţnost za uporabo tega kapitala. Donosnost, ki 

jo investitorji lahko pričakujejo od alternativne uporabe finančnih sredstev, je strošek kapitala, 

ki ga podjetje, ki kapital uporablja, mora zasluţiti, da ustvari dodano vrednost. Naloga 

zasluţiti strošek kapitala ni zgolj vprašanje financiranja podjetja ali slabše definirano, 

podrejeno drugim ciljem podjetja, kakor mnogi managerji mislijo. Plačati strošek kapitala je 

poslanstvo trga (Stewart 1999, 473). 

Strošek lastniškega kapitala podjetja je pomemben, ker določa najmanjšo donosnost, ki jo 

lahko vlagatelji zahtevajo na vloţena sredstva. Strošek lastniškega kapitala podjetja je 

diskontni faktor za izračunavanje današnje vrednosti pričakovanih denarnih tokov, ki 

pripadajo lastnikom podjetij. Donosnost v višini stroška lastniškega kapitala podjetja ne 

moremo šteti kot dodano vrednost, saj pomeni strošek vloţenega kapitala. Je donosnost, ki jo 

zahtevajo vlagatelji glede na tveganje naloţbe (Stubelj  2009, 21). 

Ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala je ena od najteţjih in najpomembnejših nalog, ki jo 

opravljajo finančni analitiki. Ni jasne opredelitve, kateri metodološki pristop je najboljši. 

Zaradi velikega vpliva, ki ga ima ocena stroškov lastniškega kapitala na vrednotenje in 

finančno odločanje, je priporočljivo, da analitiki uporabijo vsaj dve metodi za ocenjevanje 

stroškov lastniškega kapitala (Borgman in Strong 2006, 7). 

4.1.1 Strošek prednostnih delnic 

Financiranje s prednostnimi delnicami je ena izmed oblik lastniškega financiranja, ki se je v 

podjetjih lahko posluţujejo. Prednostne delnice imetnikom prinašajo vnaprej predvidene 

dividende. Prednostne delnice imetnikom ne omogočajo glasovalnih pravic, kot je to običajno 

za navadne delnice. Zaradi opisanih lastnosti je financiranje s prednostnimi delnicami 

podobno dolţniškemu financiranju. Dividende, ki jih podjetja plačujejo imetnikom 
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prednostnih delnic, podjetju ne prinašajo nikakršnih davčnih ugodnosti, kot je to značilno pri 

plačevanju obresti za prejeta posojila. 

Strošek prednostnih delnic se izračunava z enačbo, prikazano v nadaljevanju. 

 

kjer je: 

- rps = strošek prednostnih delnic, 

- Dps = dividenda, ki jo prinašajo prednostne delnice, 

- P0 = cena prednostne delnice, 

- fl = strošek izdaje na delnico. 

V kolikor so stroški izdaje podani v odstotku od prodajne cene, je mogoče enačbo zapisati 

tako, kot je napisana v spodnji enačbi. 

 

kjer je: 

- F= strošek izdaje, podan v odstotku od prodajne cene. 

4.1.2 Strošek navadnega lastniškega kapitala 

Podjetja lahko navadni lastniški kapital povečujejo na dva načina, in sicer neposredno z izdajo 

novih navadnih delnic ter posredno z zadrţanimi dobički. Če se v podjetju odločijo za izdajo 

novih navadnih delnic, morajo s »sveţimi« sredstvi ustvariti večjo korist kot je trţna 

zahtevana donosnost. 

Strošek novo izdanih delnic  

Za financiranje z izdajanjem novih delnic se odločajo le redka podjetja, Brighman in Ehrhardt 

(2008, 345–346) pa navajata tri razloge, zakaj se zrela podjetja običajno ne odločajo za 

financiranje z novo izdanimi delnicami, in sicer: 

- stroški izdaje so običajno zelo visoki; 

- investitorji zaznajo novo izdajo delnic kot negativno opozorilo v odnosu do prave 

vrednosti delnic podjetja. Investitorji verjamejo, da management podjetja bolje pozna 

prihodnje priloţnosti podjetja in da raje posega po novi izdaji delnic, ko meni, da je 

trenutna trţna vrednost delnice nad realno vrednostjo. Če zrelo podjetje napove namero 

po izdaji novih delnic, to običajno povzroči padec trţne cene delnice; 
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- povečanje ponudbe delnic bi vplivalo na padec cen delnic, kar bi prisililo podjetje, da 

proda delnice po niţji ceni kot je bila trţna cena pred najavo nove izdaje.  

Trţno zahtevano stopnjo donosa za novo izdane delnice je mogoče izračunati z enačbo, kakor 

je to prikazano v nadaljevanju. 

 

kjer je: 

- re = trţna zahtevana donosnost, 

- D0 = dividenda, 

- g = konstantna stopnja rasti delnic, 

- P0 = cena navadne delnice, 

- fl = strošek izdaje na delnico. 

V kolikor so stroški izdaje podani v odstotku od prodajne cene, je enačbo mogoče zapisati 

tako, kot je to navedeno v spodnji enačbi. 

 

kjer je: 

- F= strošek izdaje, podan v odstotku od prodajne cene. 

Strošek zadržanih dobičkov 

Dobiček, ki ga podjetje ustvari s svojim poslovanjem, pripada lastnikom (delničarjem), ti pa 

se lahko na skupščini delničarjev odločijo, ali si bodo dobiček v obliki dividend izplačali, ali 

pa ga bodo pustili v podjetju ter s tem povečali vloţeni kapital. Običajno se lastniki odločijo, 

da del dobička pustijo v podjetju za investiranje bodočih aktivnosti, del dobička pa si v obliki 

dividend tudi izplačajo.  

Strošek zadrţanih dobičkov je oportunitetni strošek investitorja, saj bi bil zadrţani dobiček v 

obliki dividend lahko v celoti izplačan in vloţen kam drugam. Podjetje mora na zadrţani 

dobiček doseči vsaj takšno donosnost, kot bi jo dosegel investitor, če bi svoja sredstva naloţil 

v neko drugo naloţbo s primerljivim tveganjem. Investitor lahko pri enako tvegani naloţbi v 

podobnem podjetju pričakuje enako donosnost, ki jo dosega z lastništvom delnic 

obravnavanega podjetja (Brigham in Ehrhardt 2008, 346). 
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Ocenjevanje stroškov zadržanih dobičkov s pomočjo modela CAPM  

Model CAPM je v teoriji razvil William Sharpe, kjer je pojasnil, kako se na trgu kapitala 

izoblikuje cena delnice. Model CAPM je danes osnova za velik del finančne teorije in številne 

raziskave ter ponuja pomemben vpogled v merjenje tveganja in določitev premij za tveganje 

(Pike in Neale 2003, 332). 

Model CAPM je model za določanje zahtevane stopnje donosnosti posameznih naloţb. Model 

podaja razmerje med tveganjem, ki ga posamezna naloţba doprinese k tveganju premoţenja 

(portfelja) in zahtevano donosnostjo te posamezne naloţbe (Berk idr. 2006, 66). 

Enačbo modela CAPM je mogoče zapisati tako kot je to prikazano v nadaljevanju. 

 

kjer je:  

- ri = zahtevana donosnost investitorjev, 

- rf = netvegana stopnja donosa, 

- β = prispevek delnice k tveganju premoţenja, merilo sistematičnega tveganja delnice, 

- rm = trţna donosnost (donosnost povprečno tvegane delnice na trgu), 

- (rm – rf) = trţna premija za tveganje. 

Model CAPM temelji na predpostavkah, ki se zelo razlikujejo od stvarnosti. Problemi z 

modelom so tudi opredelitev trţnega premoţenja, prihodnjih moţnih in pričakovanih 

donosnosti trţnega premoţenja ter netvegane donosnosti. Kljub kritikam modela CAPM je ta 

eden od temeljev določanja cene tveganja (Berk idr. 2006, 66). 

Brigham in Daves (2004, 84) kot najpomembnejše predpostavke navajata: 

- posamezni investitorji ne vplivajo na ceno; 

- investicijski horizont vlagatelja je dolg eno obdobje; 

- naloţbe so omejene na trţne finančne naloţbe, ki so popolnoma deljive, njihove količine 

pa so dane; 

- ni davkov in transakcijskih stroškov; 

- informacije so zastonj in na voljo vsem investitorjem; 

- investitorji so racionalni in optimizirajo razmere med tveganjem (varianco) ter 

(pričakovano) donosnostjo; 

- investitorji imajo homogena pričakovanja; 

- obstaja netvegana naloţba oz. moţno si je izposojati po netvegani donosnosti (rf).  

V prid modela CAPM gre raziskava, ki jo je opravil Gunnlaugsson (2006, 292), ko je 

raziskoval veljavnost tega modela na delniškem trgu Islandije, pri čemer je ocenjeval 27 

podjetij oz. njihovih delnic. Raziskava je pokazala, da je bila metoda CAPM uspešna na 
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majhnem islandskem trgu kapitala in da CAPM ter koeficient beta bolje razlagata donosnost 

lastniškega kapitala na majhnem islandskem trgu kapitala kot na večjih trgih kapitala.  

Prav tako so leta 2007 Negel, Peterson in Prati opravili raziskavo, s katero so testirali 

napovedovalno moč različnih modelov za napovedovanje stroškov lastniškega kapitala, ki 

temeljijo na zgodovinskih podatkih. Modeli so bili testirani na ameriških delniških druţbah. 

Glavna ugotovitev raziskave je bila, da je najboljši model za ocenjevanje zahtevane 

donosnosti lastniškega kapitala model CAPM z beto, zaokroţeno na 1 (Negel, Peterson in 

Prati 2007, 61). 

Za oceno zahtevane donosnosti kapitala z metodo CAPM je treba najprej oceniti vhodne 

podatke, in sicer: 

- netvegano stopnjo donosa, 

- trţno premijo za tveganje, 

- mero sistematičnega tveganja beta. 

Netvegana stopnja donosa. Večina finančnih analiz, kjer se ukvarjajo z analizo tveganja, ima 

za osnovo netvegano stopnjo donosa, ki je opredeljena kot pričakovani donos na sredstva, ki 

niso izpostavljena tveganju ter prinašajo vnaprej znani donos. Pri ocenjevanju naloţb s 

tveganjem je treba vračunati tudi pribitek za tveganje, ki ga prištejemo netvegani stopnji 

donosa (Damodaran 2002,  211). 

Naloţba, za katero je mogoče reči, da je netvegana, ne sme imeti nikakršne moţnosti, da ne bi 

bila izplačana, hkrati pa ne sme obstajati negotovost glede reinvestiranja. 

Za izpolnitev pogoja, da netvegana stopnja donosa ne sme imeti nikakršne moţnosti, da ne bi 

bila izplačana, je treba izključiti vse vrednostne papirje, ki jih izdajajo podjetja, saj se tudi pri 

največjih ter najuglednejših podjetjih soočajo s tveganjem neplačila. Edini vrednostni papirji, 

ki imajo moţnost, da bodo izplačani brez teţav, so drţavne obveznice, kar pa ne pomeni, da je 

drţava boljši gospodar od podjetij. Pomeni le, da lahko drţava skoraj v vsakem primeru 

izpolni svojo obljubo. Čeprav ta domneva zveni dokaj enostavno, pa temu ni vedno tako, saj 

se lahko v določenih okoliščinah zgodi, da vlada zavrača izplačilo terjatev, ki jih je povzročil 

prejšnji reţim (Damodaran 2002,  211–212). V letu 2011 in prvi polovici 2012 se je na 

primerih grške in španske dolţniške krize pokazalo, da obveznic vseh drţav iz razvitih 

finančnih sistemov ni moţno označevati kot netvegane, saj lahko preteklo pretirano 

zadolţevanje privede drţavo v poloţaj, ko ni sposobna redno odplačevati svojih dolgov. 

Drugi pogoj, ki ga Damodaran (2002, 212) postavlja, da lahko določena donosnost predstavlja 

netvegano stopnjo donosa, pa je, da ne sme obstajati negotovost glede reinvestiranja. To 

pravilo temelji na reinvestiranju izplačanih kuponskih vrednosti, saj nikoli ni mogoče vedeti, 

po kakšni stopnji donosa bodo lahko reinvestirali izplačane kupone. Tej predpostavki je 

mogoče zadostiti le z uporabo brez kuponskih drţavnih vrednostnih papirjev.  
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Pri uporabi netvegane stopnje donosa je treba biti pozoren tudi na razlike med nominalno in 

realno vrednostjo, kjer se upoštevajo različne inflacijske stopnje. Ob podani nominalni 

donosnosti obveznice različne stopnje inflacije pomenijo različne realne donosnosti 

obveznice. Razkorak med nominalno in realno donosnostjo je rešila inflacijsko indeksirana 

drţavna obveznica, ki ne zagotavlja nominalne stopnje donosa tako, kot ostale obveznice, 

temveč zagotavlja realno stopnjo donosa. Tako bi pri inflacijsko indeksirani obveznici, ki 

prinaša 3 % realne donosnosti ob 4 % inflaciji imeli 7 % nominalno donosnost, ob 2 % 

inflaciji pa 5 % nominalno donosnost (Damodaran 2002, 114). 

Tržna premija za tveganje. Trţna premija za tveganje, ki jo je mogoče poimenovati tudi 

premija za tveganje lastniškega kapitala, v modelu CAPM meri dodaten donos, ki ga 

zahtevajo investitorji, da prenesejo svoje premoţenje iz netvegane naloţbe v naloţbo s 

tveganjem.  

Trţna premija za tveganje je posledica nenaklonjenosti investitorjev k tveganju. Ker je večina 

investitorjev tveganju nenaklonjena, ti zahtevajo višjo donosnost pri bolj tveganih (naloţbe v 

delnice) kot pri netveganih naloţbah (drţavne obveznice) (Brigham in Ehrhardt 2005, 313). 

Trţna premija za tveganje je opredeljena kot razlika med pričakovano trţno donosnostjo in 

netvegano stopnjo donosa. Sposobnost delnic, da lahko na dolgi rok prinašajo višje donose 

kot netvegane drţavne obveznice, ima vpliv na vrednotenje podjetij, oblikovanje portfelja in 

na različne oblike pokojninskega varčevanja. Vendar pa enostavnega modela za določitev 

trţne premije za tveganje ni. Prav zaradi tega je področje trţne premije za tveganje eno 

najbolj debatnih področij v finančnem svetu (Koller, Goedhart in Wessels 2010, 242). 

Zgodovinska tržna premija za tveganje. Je eden od modelov, s katerim je mogoče oceniti 

trţno premijo za tveganje, ki temelji na zgodovinskih podatkih. Za to analizo je nujna dolga 

časovna vrsta podatkov (lahko tudi do 100 let), če se iz analize ugotovi, da se naklonjenost 

tveganju v obravnavanem obdobju ni veliko spreminjala, potem bi moral biti ta podatek 

uporaben tudi za določanje prihodnjih trţnih premij za tveganje (Koller, Goedhart in Wessels 

2010, 242). 

Za izračun trţne premije za tveganje je pomembna izbira pravilnega vrednostnega papirja, iz 

katerega je treba ugotoviti trţno premijo za tveganje in dolţino časovne vrste podatkov. Kako 

dolga časovna vrsta bo izbrana za analizo, pa je pomembno od intenzivnosti spreminjanja 

trţne premije za tveganje v preteklih obdobjih. Tako je v primeru, ko se trţna premija za 

tveganje skozi obdobje ne spreminja intenzivno, bolje vzeti čim daljšo časovno vrsto 

podatkov, saj je le tako mogoče zmanjšati standardno napako (standardni odklon vzorca), v 

primeru, da se je trţna premija za tveganje skozi obdobje intenzivneje spreminjala, pa je bolje 

vzeti krajše časovno obdobje. Na koncu se pojavi še vprašanje, ali je bolje za analizo vzeti 

aritmetično ali geometrijsko povprečje. Damodaran (2006, 39) navaja, da je aritmetično 

sredino priporočljivo uporabiti takrat, ko se išče trţna premija za tveganje za naslednje leto, 



 

20 

geometrično sredino pa takrat, ko je treba poiskati premijo za trţno tveganje za daljše časovno 

obdobje.  

Izračun zgodovinske premije za tveganje je omejen na finančne trge, kjer so zgodovinski 

podatki o gibanju cen za najmanj 50 let. Premijo za tveganje za zrele trge, npr. za Zdruţene 

drţave Amerike, izračunamo s pomočjo podatkov za dolgo časovno obdobje, in sicer za 50 let 

ali več (Damodaran 2006, 42).  

Za slovenski trg kapitala opisane metode zaradi prekratke zgodovine gibanja vrednosti delnic 

in drţavnih obveznosti ni mogoče uporabiti. Za nerazvite finančne trge, kamor spada tudi 

slovenski trg kapitala, je mogoče trţno premijo za tveganje določiti na način, kot je to 

prikazano v sledeči enačbi, pri čemer se trţni premiji za tveganje razvitega finančnega sistema 

prišteje še tveganje za drţavo. 

 

kjer je: 

- RP = (rm – rf) = trţna premija za tveganje, 

- RPzt = trţna premija za tveganje na razvitem trgu, 

- RPd = dodatna premija za drţavo oz. pribitek k trţni premiji za tveganje za zreli trg. 

Razlika med donosnostjo drţavnih obveznic obravnavane drţave in drţave z zrelim finančnim 

trgom je pribitek na premijo zaradi tveganja neplačila. Eno najbolj enostavnih in najbolj 

dostopnih meril tveganja za drţave je rating kreditne sposobnosti drţave. Določijo ga 

podjetja, ki se ukvarjajo z ocenami kreditnih sposobnosti oz. bonitet drţav. Takšna podjetja 

so: Standard&Poor's, Moody's, Investors Service in druga. Navedeni bonitetne ocene merijo 

skozi tveganje neplačila oz. stečaja in so odvisne od številnih dejavnikov. Slednji 

opredeljujejo tudi tveganje naloţb lastniškega kapitala. To so stabilnost drţavne valute, 

drţavni proračun, plačilna bilanca drţave in njene politične usmeritve (Damodaran 2006, 41). 

Mera sistematičnega tveganja beta pove, kolikšno je tveganje posamezne naloţbe v 

primerjavi s trţnim portfeljem. beta celotnega trţnega portfelja je enaka 1. Torej, če je beta 

naloţbe enaka 1, to pomeni, da je naloţba povprečno tvegana, v kolikor je beta manjša od 1, 

pa je naloţba podpovprečno tvegana. Če je beta večja od 1, gre za nadpovprečno tvegano 

naloţbo.  

V modelu CAPM je koeficient beta edini dejavnik, ki je neposredno povezan z obravnavano 

naloţbo. Znani so tri pristopi k izračunu koeficienta beta, in sicer: 

- izračun koeficienta beta na podlagi zgodovinskih podatkov o trţnih cenah posameznih 

naloţb (zgodovinska beta); 

- izračun koeficienta beta na podlagi temeljnih značilnosti naloţb (temeljna beta); 

- izračun koeficienta beta na podlagi računovodskih podatkov (računovodska beta).  
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Zgodovinska beta. Tradicionalni pristop za ocenjevanje koeficienta beta je regresija 

zgodovinske donosnosti posameznih naloţb v primerjavi s trţno donosnostjo. Gledano skozi 

teorije bi bilo treba obravnavano naloţbo primerjati s celotno trţno donosnostjo, to je 

donosnost vseh sredstev, s katerimi se trguje. V praksi pa se za primerjavo najpogosteje 

vzame borzni indeks (kot je S&P 500), ki predstavlja pribliţek trţnega portfelja. Nato lahko 

ocenimo koeficient beta posamezne naloţbe v primerjavi z indeksom (Damodaran 2006, 251).  

 

kjer je: 

- Ri = donosnost naloţbe, 

- Rm = donosnost trţnega premoţenja, 

- α = presečišče osi donosnosti posamezne naloţbe (začetna vrednost), 

- β = smerni koeficient regresijske premice – mera sistematičnega tveganja. 

 

kjer je: 

- β = mera sistematičnega tveganja, 

- Cov (Rj, Rm) = kovarianca donosnosti med posamezno naloţbo in trţnim premoţenjem, 

-  
= varianca donosnosti trţnega premoţenja. 

Damodaran (2006, 257) navaja, da je treba pred začetkom regresijske analize sprejeti tri 

odločitve, ki vplivajo na končni rezultat.  

Prva odločitev se nanaša na dolţino opazovanega obdobja. Večina finančnih ustanov, 

vključno z Value Line in Standard and Poor's, za analiziranje bete uporablja podatke za 

preteklih pet let. Izjema je le Bloomberg, ki za izračun bete uporablja podatke za pretekli dve 

leti.  

Druga odločitev, ki jo je treba sprejeti še preden se začne z analizo, pa se nanaša na intervale 

opazovanih obdobij. Podatki o gibanju cen posameznih delnic so na voljo na letni, mesečni, 

tedenski, dnevni in celo na različnih ravneh znotraj posameznega dneva. Z uporabo dnevnih 

obdobij ali obdobij znotraj posameznega dneva se poveča število opazovanj, ki jih je mogoče 

uporabiti v regresijski analizi, toda s tako pogostimi opazovanji je mogoče priti tudi do 

pristranske bete, saj se v tako opredeljenih obdobjih vrednosti posameznih delnic ne 

spreminjajo, vrednost trţnega premoţenja oz. opazovanega indeksa pa se spreminja. Posledica 

tovrstnega pristopa k analiziranju bete je zmanjšana korelacija med opazovano delnico in 

trţnim premoţenjem. S takšnim pristopom je mogoče zniţati vrednost bete predvsem za 

manjša podjetja, za katere je značilen nizek borzni promet. Z uporabo tedenskih ali mesečnih 

intervalov opazovanja je mogoče zmanjšati pristranskost, ki je navzoča pri uporabi krajših 

intervalov opazovanja.  
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Tretja odločitev, ki jo je treba sprejeti še preden se začne z regresijo, pa se nanaša na izbiro 

trţnega indeksa, ki bo uporabljen v regresiji. Finančne ustanove, ki ocenjujejo beto, običajno 

za oceno te vzamejo indeks trga, na katerem kotira posamezno podjetje (tako je tudi v 

obravnavani raziskavi, izdelani za potrebe naloge, za regresijo upoštevan borzni indeks 

SBI20). 

Temeljna beta. Druga metoda za ocenitev bete temelji na temeljih poslovanja podjetja.  

Prednost določanja temeljne bete je v tem, da je mogoče določiti beto za podjetja, ki nimajo 

zgodovine trgovanja svojih delnic na borzi. Pomembno je le področje poslovanja in operativni 

ter finančni vzvod podjetja. To pomeni, da lahko določimo bete tudi za podjetja, ki ne kotirajo 

na borzi, ter za posamezne oddelke v podjetjih (Damodaran 2006, 54). 

Nakazano je ţe, da temeljno beto določajo tri spremenljivke, in sicer: 

- panoga, v kateri deluje podjetje; 

- operativni vzvod podjetja; 

- finančni vzvod podjetja. 

Podjetja, ki delujejo znotraj panog, ki so bolj občutljive na ekonomska gibanja, imajo 

običajno višjo beto.  

Operativni vzvod podjetja je funkcija strukture stroškov podjetja, in sicer razmerja stalnih in 

spremenljivih stroškov. Večji deleţ stalnih stroškov v celotnih stroških pomeni tudi večji 

operativni vzvod. Večji operativni vzvod pa pomeni večje tveganje, saj mora podjetje 

pokrivati stalne stroške, ne glede na obseg gospodarske aktivnosti. Večji operativni vzvod 

pomeni večjo beto. 

Velik vpliv na tveganje ima stopnja finančnega vzvoda podjetja, ki je razmerje med uporabo 

dolţniškega in lastniškega financiranja podjetja. S povečevanjem stopnje zadolţenosti 

podjetja se povečuje tudi finančni vzvod.  

Temeljno beto je mogoče določiti zgolj na trgih, kjer so medsebojno primerljiva podjetja, 

katerih posamezne regresijske bete so osnova za določanje temeljne bete. Postopek izračuna 

temeljne bete je natančno prikazan v gradivu Damodaran on valuation (Damodaran 2006, 53). 

Za slovenska podjetja temeljne bete ni mogoče določiti, saj je premalo med seboj primerljivih 

podjetij.  

Računovodska beta. Kot tretjo metodo izračunavanja bete Damodaran (2006, 281) navaja 

metodo, ki se navezuje na računovodske podatke. Računovodsko beto je mogoče izračunati s 

pomočjo regresije dobičkov podjetja, ki so lahko na četrtletni, polletni ali letni ravni in 

kumulativno dobičkov na trgu. Pri beti, dobljeni iz računovodskih podatkov, se je treba 

zavedati treh pomanjkljivosti, in sicer: 
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- računovodska beta je v primerjavi z ostalimi metodami vedno bliţje vrednosti 1, ki 

predstavlja beto trţnega portfelja: računovodski podatki so običajno zglajeni, zaradi česar 

se običajno za bolj tvegana podjetja dobi prenizka beta, za manj tvegana podjetja pa 

previsoka; 

- na računovodski dobiček lahko podjetja vplivajo tudi z neoperativnimi dejavniki, kot je 

sprememba računovodskih metod, predvsem tistih, ki se nanašajo amortizacijo in 

vrednotenje sredstev; 

- pri izvedbi regresije je pri izračunavanju računovodske bete na voljo malo podatkov, saj 

nekatera podjetja poročajo o svojih dobičkih samo na letni ravni. Tudi, če so vzeti 

podatki za daljše časovno obdobje, bo še vedno na voljo malo podatkov za izvedbo 

regresijske analize. Takšna regresijska analiza ima zelo nizko pojasnjevalno moč in 

veliko standardno napako.  

Panožna beta. Za izboljšanje ocene bete je mogoče namesto bete za posamezno podjetje 

oceniti beto za panogo, v kateri obravnavano podjetje deluje. Podjetja znotraj iste panoge 

imajo podobno operativno tveganje, torej imajo tudi podobno beto. Pri določanju panoţne 

bete je treba upoštevati tudi finančno tveganje, saj podjetja znotraj iste panoge uporabljajo 

različne strukture financiranja. Delničarji podjetij, ki uporabljajo več dolga, nosijo tudi večje 

tveganje, kar se odraţa v višji beti. Panoţno beto moramo izračunati na način, kjer izničimo 

učinek zadolţenosti, pri čemer si pomagamo z Modigliani-Millerjevo teorijo, ki pravi, da je 

tehtano povprečno tveganje finančnih virov podjetja enako tehtanemu povprečnemu tveganju 

sredstev podjetja (Koller, Goedhart in Wessels 2010, 254–255). 

Postopek izračuna je natančno opisan v gradivu Valuation (Koller, Goedhart in Wessels 2010, 

254–257). 

Ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala s pomočjo diskontiranih pričakovanih denarnih 

tokov 

Ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala s pomočjo diskontiranih denarnih tokov izhaja iz 

dividendnega modela rasti.  

 

kjer je:  

- P0 = sedanja vrednost delnice, 

- D1 = pričakovana dividenda na delnico, 

- Rs = zahtevana donosnost na lastniški kapital, 

- g = pričakovana stopnja rasti dividend. 
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Enačbo dividendnega modela rasti je mogoče preoblikovati in z njo izraziti zahtevano stopnjo 

donosa na lastniški kapital.  

 

Za določitev stroškov lastniškega kapitala po modelu diskontiranih pričakovanih denarnih 

tokov je treba imeti tri vhodne podatke, ki so: trenutna trţna cena delnice, vrednost zadnje 

dividende in pričakovana rast dividend.  

Izmed potrebnih vhodnih podatkov je stopnja rasti dividend za določitev najzahtevnejša. 

Stopno rasti dividend je mogoče določiti na tri različne načine (Brigham in Daves 2007, 329–

331), in sicer: 

- zgodovinska stopnja rasti: ta metoda je uporabna za podjetja, katerih rast dividend je 

stabilna. Če investitorji pričakujejo, da se bo trend enakomerne rasti dividend nadaljeval, 

je mogoče predpostaviti, da se bo trend rasti dividend nadaljeval tudi v prihodnje; 

- s pomočjo zadrţanih dobičkov: prihodnja rast dividend je zmnoţek donosnosti na kapital 

(ROE) in deleţa zadrţanega čistega dobička. Za uspešno uporabo te metode je treba 

upoštevati štiri pomembne predpostavke, in sicer so te: konstantna stopnja zadrţanosti 

dobičkov, stopnja donosa na lastniški kapital se z novimi investicijami ne spreminja, 

podjetje ne načrtuje izdaje novih navadnih delnic, če pa ţe pride do izdaje novih navadnih 

delnic, se te prodajajo po knjigovodski vrednosti, prihodnji projekti pa imajo enako 

stopnjo tveganja kot obstoječi projekti; 

- s pomočjo ocen finančnih analitikov: pri tej metodi je treba upoštevati izračune finančnih 

analitikov. Na takšen način je mogoče dobiti podatke o pričakovani stopnji rasti dividend 

za vsa večja svetovna podjetja. V preteklosti so se napovedi finančnih analitikov izkazale 

kot izjemno natančne in primerne za analizo pričakovane donosnosti lastniškega kapitala. 

Drugi modeli za ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala 

V strokovni literaturi je moţno zaslediti še dva modela za ocenjevanje stroškov lastniškega 

kapitala, in sicer:  

- Fama-French – 3-faktorski model, ki izhaja iz ugotovitve, da je donosnost lastniškega 

kapitala obratno sorazmerna z velikostjo podjetja (merjeno s trţno kapitalizacijo) in 

pozitivno povezana z razmerjem med knjigovodsko in trţno vrednostjo lastniškega 

kapitala podjetja (Koller, Goedhart in Wessels 2010, 257–259); 

- model APT (arbitrage pricing theory), ki je več faktorski model in uporaben zgolj v 

teoriji. Če se model poskuša prenesti v prakso, se zelo hitro pojavijo vprašanja, kot so: 

koliko faktorjev vzeti, kaj predstavljajo posamezni faktorji in kako izmeriti faktorje 

(Koller, Goedhart in Wessels 2010, 259–260). 
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4.2 Strošek dolţniškega kapitala 

Strošek dolga meri stroške podjetja na izposojena sredstva, uporabljene za financiranje 

projektov. Višino stroškov dolţniškega kapitala določajo predvsem trije dejavniki, in sicer 

(Brigham in Houston 1998, 354–355): 

- obrestne mere, ki so sorazmerne s stroški dolga
2
, kar pomeni, da se ob povišanju obrestne 

mere tudi strošek dolţniškega financiranja poveča in obratno; 

- kreditno tveganje podjetja: če se to poveča, se poveča tudi strošek dolţniškega 

financiranja in obratno; 

- davčne olajšave povezane z dolgom, ki izhajajo iz tega, da so obresti odbitna postavka od 

davčne osnove. 

Strošek dolţniškega financiranja je običajno niţji kot strošek lastniškega financiranja. Coyle 

(2000, 34) navaja, da so stroški dolţniškega financiranja niţji predvsem zaradi vnaprej 

dogovorjenih pogojev, po katerih se bodo sredstva vračala posojilodajalcu, in zato, ker so 

obresti odbitna postavka od davčne osnove.  

4.2.1 Usklajevanje različnih ročnosti dolga 

Podjetja za svoje financiranje uporabljajo tako dolgoročni kot tudi kratkoročni dolg. Pri 

analizi stroškov dolţniškega financiranja pa se pojavi vprašanje, kateri dolg je najprimernejši 

za analizo. Teţava je predvsem v tem, da so posojila z različno ročnostjo prejeta pod 

različnimi pogoji in različno obrestno mero.  

V strokovni literaturi je mogoče najti dva različna odgovora na to vprašanje. Berk in drugi 

(2006, 82) navajajo, da je treba za analizo tehtanih povprečnih stroškov kapitala vzeti zgolj 

dolgoročni dolg, pri čemer avtorji predpostavljajo, da podjetja dolgoročne projekte oz. 

investicije financirajo z dolgoročnimi finančnimi viri.  

Damodaran (2006, 281) navaja, da je pri analizi smiselno zdruţiti dolgoročni in kratkoročni 

dolg, ki mu je treba pripisati dolgoročno obrestno mero. Takšna posplošitev je sicer z vidika 

podjetij sporna, saj se lahko efektivni strošek dolga zniţa z uporabo kratkoročnih posojil, ki 

imajo običajno niţjo obrestno mero. Koncept zdruţevanja različnih ročnosti dolgov je 

utemeljen s tem, da je dejanska dolgoročna obrestna mera tista, ki jo morajo dolgoročne 

investicije podjetja preseči, če naj bi jih obravnavali kot uspešne. Osrednji dejavnik, ki 

privede do uporabe metode zdruţevanja različnih ročnosti dolga, pa je v tem, da bodo morala 

podjetja, ki financirajo dolgoročne projekte s kratkoročnimi posojili v vsakem primeru 

posojila obnavljati za nadaljnje financiranje projekta.  

                                                 
2
 Potrebno je poudariti, da stroška dolţniškega kapitala ne smemo enačiti z obrestno mero, ki jo 

podjetje plačuje na najeta posojila, saj med stroške dolga poleg same obrestne mere uvrščamo tudi vse 

ostale stroške, ki so povezani s pridobitvijo in odplačevanjem posojila.  
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4.2.2 Ocenjevanje stroška dolga na podlagi donosa do dospetja izdanih obveznic 

Najenostavnejša in v praksi največkrat uporabljena metoda za določitev stroškov dolţniškega 

kapitala je metoda donosnosti do dospetja (angl. yield to maturity) novo izdanega dolga 

podjetja. Ta metoda je uporabna zgolj za podjetja, ki imajo na trgu vrednostnih papirjev 

izdane obveznice in se z njimi trguje. Trţna vrednost obveznic v povezavi s kuponsko 

donosnostjo in časom do dospetja sluţi za izračun stroška dolţniškega financiranja 

(Damodaran 2002, 288). 

Na podlagi navedenega je mogoče strošek dolga izračunati z naslednjo enačbo. 

 

kjer je: 

- V0 = trţna vrednost obveznice, 

- Ct = vrednost kuponov v času t, 

- Ft = nominalna vrednost glavnice, 

- YTM = donosnost do dospetja dane obveznice. 

Na razvijajočih se finančnih trgih (kamor spada tudi slovenski trg kapitala) le redka podjetja 

izdajajo obveznice, a tudi če jih izdajo, te niso likvidne. Cena nelikvidne obveznice pa ne 

odraţa trenutnega donosa do zapadlosti. V takšnem primeru se lahko uporabi donosnost do 

dospetja obveznice, ki jih izda podobno podjetje (predvsem z vidika tveganja) (Dolenc, 

Stubelj in Jerman 2010, 8).  

4.2.3 Ocenjevanje stroškov dolžniškega kapitala s pomočjo sistematičnega ratinga  

Pri ocenjevanju stroška dolţniškega kapitala s pomočjo sistematičnega ratinga se prevzema 

vloga profesionalne ocenjevalne agencije, kjer se oceni rating podjetja.  

Pri obeh modelih ocenjevanja stroškov dolţniškega kapitala, kakor je to opisano v 

nadaljevanju, je v ospredje postavljen obrestni multiplikator, ki pokaţe, za koliko lahko pade 

dobiček pred obrestmi in davki, da bo podjetje še vedno sposobno poravnati svoje obveznosti 

iz naslova obresti. 

 

Uporaba obrestnega multiplikatorja za določanje sistematičnega ratinga je smiselna iz treh 

razlogov, in sicer (Damodaran 2005, 335): 

- isti kazalnik uporabljata Standard&Poor's in Moody's pri določanju ratingov obveznic; 
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- obstaja pomembna korelacija med obrestnim multiplikatorjem in ostalimi kazalci, ki se 

uporabljajo pri ocenjevanju podjetij; 

- obrestni multiplikator se spreminja skladno s spreminjanjem strukture financiranja 

podjetja. To pomeni, da se obrestni multiplikator zniţuje, ko stopnja zadolţenosti narašča 

in narašča, ko stopnja zadolţenosti pada.  

Ko se izračuna obrestni multiplikator, se s pomočjo preglednice, prikazane v prilogi 2, določi 

bonitetno oceno, ki ustreza dobljenemu obrestnemu multiplikatorju, iz katere izhaja pribitek 

za kreditno tveganje podjetja. 

Ocenjevanje stroškov dolžniškega kapitala s pomočjo sistematičnega ratinga in pribitkov za 

kreditno tveganje 

Pri tem pristopu gre za najenostavnejši pristop k ocenjevanju stroškov dolţniškega kapitala. 

Pridobiti je treba zgolj bonitetno oceno podjetja, iz katere je mogoče ugotoviti pribitek za 

kreditno tveganje, prišteje pa se tudi netvegana stopnja donosa.  

Ocenjevanje stroškov dolžniškega kapitala s pomočjo sistematičnega ratinga in finančnega  

vzvoda 

Pri ocenjevanju stroškov dolţniškega kapitala s pomočjo sistematičnega ratinga in finančnega 

vzvoda gre za nekoliko boj zapleten model kot to velja za predhodni model. Ta model je 

primeren za celovitejše analize, saj omogoča izračun stroškov dolga pri različnih stopnjah 

zadolţenosti.  

Pri tem modelu je pomembno, da dobiček pred obrestmi in davki (EBIT) pri različnih 

stopnjah zadolţenosti ostaja nespremenjen. V primeru, če se dobiček pred obrestmi in davki 

spreminja skladno s spreminjanjem kreditnega tveganja, se  postopek analize ne spremeni 

bistveno, vendar pa se v tem primeru poruši ena bistvenih predpostavk v poslovnih financah, 

tj., da je vrednost lastniškega kapitala maksimalna pri minimalnem tehtanem povprečnem 

strošku kapitala. To je posledica dejstva, da bi v tem primeru vrednost podjetja določali tako 

strošek kapitala kot tudi spreminjajoči se denarni tok. Da zagotovimo efekt, kjer na 

maksimalno vrednost enote lastniškega kapitala vpliva samo sprememba strukture 

financiranja, je treba predpostaviti naslednje (Damodaran 2005, 352): 

- s procesom dokapitalizacije je treba zagotoviti, da stopnja zadolţenosti pada tako, da s 

sredstvi, ki jih podjetje pridobi z dodatno izdajo delnic, poplača del dolţniškega kapitala, 

in obratno, da stopnja zadolţenosti raste tako, da s sredstvi, ki jih podjetje prejme z 

dodatnim zadolţevanjem, odkupi del lastnih delnic; 

- na višino dobička iz poslovanja ne vplivata niti struktura financiranja podjetja niti 

bonitetna ocena podjetja. 
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Za uspešno izdelavo modela je nujno kroţno razmišljanje. To se kaţe skozi dejstvo, da je za 

izračun obrestnega multiplikatorja treba poznati obrestno mero, po drugi strani pa je obrestni 

multiplikator potreben za izračun obresti. Tej prepreki se je mogoče izogniti tako, da se rating 

podjetja predpostavi pri določeni stopnji zadolţenosti (predpostavka je, da je rating podjetja 

pri stopnji zadolţenosti blizu 0 % AAA), nato se izračunajo plačane obresti in obrestni 

multiplikator. S povečevanjem stopnje zadolţenosti se povečujejo plačane obresti, kar vpliva 

na obrestni multiplikator, zaradi česar je moč v analizi predpostaviti novo bonitetno oceno, ali 

pa se obdrţi bonitetna ocena, ki je veljala za niţjo stopnjo zadolţenosti. Če se predpostavljena 

bonitetna ocena ujema z obrestnim multiplikatorjem, je mogoče nadaljevati s povečevanjem 

dolga, če pa se bonitetna ocena z novim obrestnim multiplikatorjem ne ujema, je treba 

predpostaviti drugačno bonitetno oceno. Ta postopek se ponavlja, dokler se bonitetna ocena 

ne ujema z obrestnim multiplikatorjem. Ocenjevanje stroškov dolţniškega kapitala s pomočjo 

sistematičnega ratinga in pribitkov za kreditno tveganje je prikazano v Prilogi 1 v vsaki sodi 

preglednici.  

Za veljavnost izračunov je treba predpostaviti, da lahko pri vsaki stopnji zadolţenosti 

obstoječi dolg podjetje refinancira po novi obrestni meri, ki velja pri spremenjeni strukturi 

kapitala (Damodaran 2005, 352). 

4.2.4 Davčni ščit 

Modigliani in Miller (1963, 433–443) sta v popravku prvotnega članka iz leta 1958 kot prva 

pokazala, da si podjetje v finančnem sistemu, kjer obstajajo podjetniški davki, z dolţniškim 

kapitalom ustvari davčni ščit. Do tega pride, ker so obresti odbitna postavka od davčne 

osnove in tako podjetja plačajo manj davka. 

Če je bil doslej velik poudarek na strošku dolţniškega kapitala, se je zdaj mogoče osredotočiti 

na strošek dolţniškega kapitala po davkih, ki je dejanski strošek in ga podjetje plačuje za 

uporabo dolţniškega kapitala. Če je cilj iz stroškov dolţniškega kapitala dobiti stroške 

dolţniškega kapitala po davkih, je treba predhodno pridobljeni strošek dolţniškega kapitala, 

ki ga je mogoče pridobiti s katerokoli od ţe opisanih metod, pomnoţiti z davčnim ščitom, 

kakor je to prikazano v spodnji enačbi. 

 

kjer je: 

- T = davčna stopnja. 

Davčni ščit ima posredni vpliv tudi na donosnost lastniškega kapitala. Podjetje za najem 

posojila plačuje obresti, ki zmanjšujejo njegovo davčno osnovo, kar pomeni, da pri večjem 

deleţu dolţniškega kapitala podjetje plačuje manj davkov in je zato donos lastniškega kapitala 

večji. Hkrati velja, da se donos na lastniški kapital s povečevanjem deleţa dolţniških 



 

29 

vrednostnih papirjev poveča bolj, kot to zaradi večjega tveganja zahtevajo lastniki podjetja 

(Mramor 1991, 91). 

O uporabi davčnega ščita in njegovih posledicah je moţno govoriti zgolj pri podjetjih, ki 

ustvarjajo dobiček pred davki, saj se davčni ščit nanaša na zniţevanje plačila davka iz naslova 

dobička. Pri podjetjih, ki ustvarjajo izgubo, ali pa so zaradi preteklih izgub oproščena 

plačevanja davkov, ni mogoče govoriti o uporabi davčnega ščita, saj je njihova efektivna 

davčna stopnja v vsakem primeru 0 %, ali pa celo negativna.  

4.3 Ocenjevanje tehtanih povprečnih stroškov kapitala 

Za ocenjevanje stroškov financiranja podjetja se običajno uporablja model tehtanih 

povprečnih stroškov kapitala (angl. weighted average cost of capital). Pri tem je treba 

opozoriti, da tehtani povprečni stroški kapitala ne predstavljajo povprečnega stroška kapitala, 

temveč mejni strošek kapitala, saj je za vse vlagatelje kapitala zahtevana stopnja donosa 

enaka ne glede pod kakšnimi pogoji so sredstva investirali, ločijo se le po vrsti vloţenega 

kapitala, ki se loči na dolţniški in lastniški kapital.  

 

kjer je: 

- Wd = deleţ dolţniškega financiranja, 

- Ws = deleţ lastniškega financiranja z navadnimi delnicami, 

- Wps = deleţ lastniškega financiranja z prednostnimi delnicami, 

- Rd = strošek dolţniškega financiranja, 

- Rs = strošek navadnega lastniškega kapitala, 

- Rps = strošek prednostnega lastniškega kapitala, 

- 1-T = davčni ščit. 

Prikazani model v zgornji enačbi je moţno prilagajati glede na vrste financiranja, ki jih 

uporablja posamezno podjetje. Večina podjetij uporablja različne kombinacije dolţniškega, 

navadnega lastniškega in prednostnega kapitala, zato je tudi model v obliki, kot je 

predstavljen, največkrat uporabljen.  

Strošek financiranja je odvisen od večjega števila dejavnikov. Pri tem podjetje lahko vpliva le 

na nekatere dejavnike, na druge pa nima vpliva.  

Brigham in Ehrhardt (2005, 323–324) navajata dejavnike, ki določajo strošek kapitala, nad 

katerimi podjetje ima nadzor in tiste, nad katerimi podjetje nima nazora. 

Podjetje ne more vplivati predvsem na tri dejavnike, ki so: 
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- raven obrestne mere: če obrestna mera narašča, bo podjetje moralo za uporabo 

dolţniškega kapitala plačevati višje obresti, kar podraţi uporabo dolga;  

- trţna premija za tveganje: s povečevanjem trţne premije za tveganje se povečuje tudi 

zahtevana stopnja donosa na lastniški kapital, s učinkom substitucije pa tudi na strošek 

dolţniškega kapitala; 

- davčna stopnja: ta vpliva na tehtano povprečje stroškov kapitala predvsem skozi davčni 

ščit. Po drugi strani davčna stopnja vpliva tudi neposredno na investitorje v lastniški 

kapital, saj niţja kot je, niţje donose bodo lastniki zahtevali, saj bo njihov davek na 

dobiček niţji.  

Podjetje ima neposreden vpliv na preostale tri dejavnike, ki so: 

- struktura kapitala: podjetje ima vnaprej opredeljeno ciljno strukturo kapitala, s katero 

lahko prek bete (vpliva na strošek lastniškega financiranja)  in davčne stopnje (vpliva na 

strošek dolţniškega financiranja) vpliva na tehtani povprečni strošek kapitala. Ob 

spreminjanju dejavnikov, na katere podjetje nima vpliva, se lahko struktura financiranja 

prilagodi glede na nove okoliščine. Glavna omejitev tega dejavnika je, da podjetje 

običajno ne more v kratkem času prilagoditi svoje strukture financiranja, saj vsi viri niso 

nenehno na voljo; 

- dividendna politika: podjetje lahko prek dividendne politike vpliva na stroške kapitala, 

predvsem skozi izplačani odstotek dobička v obliki dividend. Če je odstotek izplačanega 

dobička visok, lahko povzroči potrebo po izdaji novih delnic, kar poveča stroške kapitala; 

- investicijska politika: strošek kapitala izraţa tveganost naloţb podjetja. Če podjetje 

investira v novi projekt, katerega tveganje je bistveno večje kot to velja za dosedanje 

projekte, se bodo tudi stroški financiranja povečali. 

4.3.1 Kratkoročni in dolgoročni tehtani povprečni strošek kapitala 

Pred predstavitvijo analize tehtanega povprečnega stroška kapitala se pojavi vprašanje, kako 

dolgo časovno vrsto podatkov je treba vzeti za analizo. To vprašanje je še posebej pomembno 

v obdobjih močnejše gospodarske rasti ali recesije, saj se skozi posamezne gospodarske cikle 

podatki, ki so pomembni za analizo, zelo spreminjajo. Tako je v času gospodarske krize 

zaradi negotovosti na finančnih trgih zahtevana stopnja donosa na lastniški in dolţniški 

kapital višja, kar je posledica večjega trţnega tveganja, kot to velja za obdobje gospodarske 

rasti.   

Za analizo je primernejša analiza dolgoročnega tehtanega povprečnega stroška kapitala. 

Naloţbe (tako v lastniški kot dolţniški kapital) so praviloma dolgoročno usmerjene. Zato ne 

bi bilo smiselno dolgoročno donosnost kapitala ocenjevati s tehtanim povprečnim stroškom 

kapitala, ki ga je mogoče oceniti na podlagi zgolj trenutnih podatkov, ampak je treba v analizo 

vključiti daljšo časovno serijo podatkov, s čimer se pridobi tehtani povprečni strošek kapitala, 

ki predstavlja dolgoročno stopnjo donosa. Vhodne spremenljivke, na katere vplivajo 
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ekonomski cikli, so se izkazale kot stacionarne spremenljivke (če se analizira obdobje, ki 

vključuje enega ali več ekonomskih ciklov). Zato lahko trdimo, da v primeru izbire pravilne 

statistične cenilke (npr. aritmetična sredina) dobimo zelo dobro oceno dolgoročne vrednosti 

za posamezno spremenljivko (Dolenc, Stubelj in Jerman 2010, 5). 

4.3.2 Pomen optimalne strukture financiranja 

Povprečni tehtani strošek kapitala je pomemben predvsem za lastnike podjetja. Za lastnike je 

povprečni tehtani strošek financiranja podjetja pomemben predvsem z vidika maksimiziranja 

njihovega premoţenja. Iz slike 3 je razvidno, da je vrednost podjetja najvišja v točki, kjer so 

tehtani povprečni stroški financiranja najniţji. Skladno z interesi lastnikov morajo managerji 

(predvsem finančni direktor) voditi politiko financiranja v smeri zagotavljanja najniţjih 

tehtanih stroškov financiranja. Struktura financiranja, kjer je tehtani povprečni strošek 

financiranja najniţji in vrednost podjetja najvišja, se imenuje optimalna struktura financiranja.  

 

 

Slika 3: Vpliv strukture financiranja na vrednost podjetja 

Vir: Prirejeno po Brigham in Ehrhardt 2008, 596. 

Iz slike 3 je razvidno, da tehtani povprečni strošek kapitala doseţe najniţjo vrednost pri 

uporabi kombinacije lastniškega in dolţniškega financiranja, v obravnavanem primeru je to 
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pri uporabi 40 % dolţniškega in 60 % lastniškega kapitala. Ko podjetje (ob nespremenjenih 

pogojih) spremeni strukturo financiranja, se bodo tudi stroški financiranja povečali. S 

povečanjem stroškov financiranja pa se zmanjšuje tudi vrednost podjetja in s tem vrednost za 

lastnike.  

4.3.3 Določitev uteži in izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala 

V nadaljevanju je prikazan teoretičen opis določanja uteţi različnim vrstam kapitala. 

Določitev uteži 

Poleg ţe opisanega je za izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala pomembno pravilno 

določanje uteţi posameznih vrst uporabljenega kapitala. 

Prva dilema pri določevanju uteţi temelji na vprašanju, ali naj bo upoštevana knjigovodska ali 

trţna vrednost kapitala. Avtorji strokovne literature so o tem vprašanju enotnega mnenja, saj 

zagovarjajo uporabo trţne vrednosti kapitala. Damodaran (2002, 297) kot enega glavnih 

razlogov za uporabo trţnih vrednosti kapitala navaja niţjo stopnjo zadolţenosti podjetij po 

trţni vrednosti kapitala in tako, kot to velja za računovodsko vrednost.  

Določitev tržne vrednosti lastniškega kapitala 

Določitev trţne vrednosti lastniškega kapitala za javne delniške druţbe ni problematično, saj 

je treba pridobiti le podatke o številu izdanih delnic, številu lastnih delnic podjetja in trţni 

ceni delnice. Vsi potrebni vhodni podatki so javno dostopni v letnih poročilih posameznih 

podjetji in na spletni strani borze, na kateri se trguje z delnicami obravnavanega podjetja.  

Trţna vrednost lastniškega kapitala = (št. izdanih delnic - št. lastnih delnic) trţna cena delnice 

Določitev tržne vrednosti dolžniškega kapitala 

Trţno vrednost dolga običajno ni mogoče pridobiti tako neposredno kot vrednost lastniškega 

kapitala, saj ima zelo malo podjetij ves dolg v obliki obveznic, s katerimi se trguje (v 

Sloveniji ni takšnega podjetja).  

Trţno vrednost dolţniškega kapitala je najenostavneje izračunati po enačbi, ki jo navaja 

Damodaran (2002, 298): 
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kjer je: 

- strošek obresti: vrednostno izraţen strošek obresti, 

- Rd = strošek dolga, 

- Dbv = knjigovodska vrednost dolga, 

- t = čas do dospetja. 

Določanje uteži  

Ko je višina lastniškega in dolţniškega kapitala natančno opredeljena, je treba tej postaviti še 

uteţi, ki bodo uporabljene v analizi. 

 

 

 

kjer je: 

- Wd – deleţ dolţniškega financiranja, 

- We – deleţ financiranja z navadnim lastniškim kapitalom, 

- Wps – deleţ financiranja s prednostnim lastniškim kapitalom, 

- D – vrednost dolga, 

- E – vrednost navadnega lastniškega kapitala, 

- PS – vrednost prednostnega lastniškega kapitala. 

Izračun  tehtanega povprečnega  stroška kapitala pri uporabljeni strukturi financiranja 

V kolikor je namen oceniti zgolj tehtani povprečni strošek kapitala pri strukturi financiranja, 

ki jo podjetje uporablja, so do tu opredeljeni vsi potrebni podatki, ki jih je treba zgolj vstaviti 

v enačbo tehtanega povprečnega stroška kapitala. 

4.3.4 Formula Hamada  

Za izračun tehtanega povprečnega stroška kapitala pri alternativnih strukturah financiranja je 

treba v analizo vključiti še mero sistematičnega tveganja beta, ki izraţa stopnjo sistematičnega 

tveganja pri posamezni obravnavani strukturi financiranja. To je mogoče dobiti s pomočjo 

formule Hamada.  
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Beta je po formuli Hamada izraţena tako, kot je to prikazano v spodnji enačbi (Damodaran 

2002, 268). 

 

kjer je: 

- b = beta zadolţenega podjetja, 

- bu = beta nezadolţenega podjetja, 

- T = davčna stopnja, 

- D = trţna vrednost dolga, 

- S = trţna vrednost lastniškega kapitala. 

Če je namen izračunati beto za podjetje brez vpliva finančnega vzvoda, je mogoče formulo 

Hamada preoblikovati v obliko, kot je prikazana v spodnji enačbi. 

 

Izračun bete za alternativne strukture financiranja je potreben, saj povečevanje finančnega 

vzvoda povečuje tudi tveganje za imetnike lastniškega kapitala, zaradi česar se beta poveča.  
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5 RAZISKAVA 

V nadaljevanju so opisani nameni in cilji raziskave, načrt raziskave in njen potek. 

5.1 Nameni in cilji raziskave 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je oceniti dolgoročno optimalnost strukture 

financiranja izbranih slovenskih podjetij. Z dolgoročno analizo optimalnosti strukture 

financiranja bo izničen vpliv posameznih gospodarskih ciklov, ki so imeli močan vpliv na 

njihovo poslovanje v zadnjih letih. Po drugi strani je dolgoročna raziskava optimalnosti 

strukture financiranja slovenskih podjetij nujna tudi z vidika investitorjev, saj te običajno 

zanimajo dolgoročne investicije v podjetje in s tem povezano maksimiziranje premoţenja na 

daljši rok. 

Cilji empiričnega dela magistrske naloge so:  

- Oceniti strošek lastniškega financiranja po modelu CAPM; 

- Oceniti strošek dolţniškega financiranja s pomočjo sistematičnega ratinga in pribitkov za 

kreditno tveganje; 

- Ugotoviti trţno vrednost lastniškega in dolţniškega kapitala posameznih podjetij; 

- Oceniti tehtani povprečni strošek kapitala posameznih podjetij; 

- Oceniti tehtani povprečni strošek kapitala pri različnih strukturah financiranja; 

- Oceniti optimalno strukturo financiranja. 

5.2 Načrt raziskave 

V nadaljevanju je opisana metoda pridobivanja in zbiranja podatkov, nadalje pa še načrt 

vzorčenja ter raziskovalne metode. 

5.2.1 Metode pridobivanja in zbiranja podatkov 

Za izvedbo analize stroškov in strukture financiranja so uporabljeni sekundarni podatki iz 

izkazov poslovnega izida in bilanc stanja posameznega podjetja od leta 2002 do vključno 

2010. Podatki so pridobljeni iz letnih poročil obravnavanih podjetij, ki so prosto dostopna na 

njihovih spletnih straneh, ter podatkovne baze Gvin. Zaradi prehoda na evro so podatki, ki se 

nanašajo na leta pred njegovo uvedbo, preračunani iz tolarjev v evre, in sicer po srednjem 

tečaju Banke Slovenije na dan 31. decembra posameznega leta, na katerega se podatki 

nanašajo. 
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5.2.2 Načrt vzorčenja 

Za analizo stroškov in strukture financiranja je zbranih 20 slovenskih delniških druţb, ki na 

dan 16. avgust 2011 predstavljajo 76,5 % celotne trţne kapitalizacije Ljubljanske borze, d. d. 

V analizo je vključenih 7 (od skupaj 8) podjetij iz prve kotacije,
3
 12 (od skupaj18) iz 

standardne kotacije
4
 in 2 (od skupaj 44) podjetji iz vstopne kotacije.

5
 Iz analize so izločene 

vse delniške druţbe, ki delujejo na področju bančništva, zavarovalništva in pozavarovalništva, 

saj imajo značilen specifičen način računovodskega poročanja, ki ni zdruţljiv z uporabljenimi 

metodami. Podjetja, ki delujejo na finančnem področju, so na dan 16. avgust 2011 

predstavljala 20,42 % celotne trţne kapitalizacije Ljubljanske borze. V analizo sta vključeni 

tudi dve podjetji iz začetne kotacije, za kateri velja ocena, da sta med delniškimi druţbami, ki 

so bile uvrščene v začetno kotacijo, najbolj likvidni ter imata znotraj začetne kotacije najvišjo 

trţno kapitalizacijo na dan 16. avgust 2011. Obravnava ostalih podjetij iz vstopne kotacije ni 

smiselna, saj gre za podjetja, ki predstavljajo izjemno nizke deleţe znotraj celotne trţne 

kapitalizacije Ljubljanske borze. Preostalih 33 delniških druţb namreč predstavlja zgolj 

3,19 % celotne trţne kapitalizacije Ljubljanske borze na dan 16. avgust 2011.   

5.2.3 Raziskovalne metode 

Pridobljeni sekundarni podatki so vneseni v programsko opremo Excel, s pomočjo katerega 

so izdelani modeli za ocenjevanje tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih 

strukturah financiranja. Za izvedbo linearne regresije, s pomočjo katere je pridobljena mera 

sistematičnega tveganja beta, je uporabljena programska oprema SPSS. Ker je namen 

raziskovalnega dela magistrske naloge izdelati dolgoročno analizo optimalnosti financiranja 

slovenskih podjetij, so za vhodne podatke, potrebne za izračun tehtanega povprečnega stroška 

kapitala, izračunane aritmetične sredine vseh zahtevanih podatkov za obdobje od leta 2002 do 

2010. Tako so za vhodne podatke uporabljene povprečne vrednosti.  

Na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih predvidevanj so oblikovane tri hipoteze, testirane na 

podlagi podatkov, pridobljenih z raziskavo. Z namenom, da so zastavljene hipoteze lahko 

potrjene ali ovrţene, so s pomočjo programske opreme SPSS opravljeni različni statistični 

preizkusi, ki pokaţejo, ali so rezultati statistično pomembni oziroma, ali jih je mogoče 

posplošiti na celotno populacijo.   

                                                 
3
  Prva kotacija je najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen druţbam, ki najbolj izstopajo po svoji 

likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslovanja. Ta podjetja se imenujejo blue chip podjetja. 
4
 Standardna kotacija je namenjena delnicam druţb, ki zagotavljajo višjo stopnjo transparentnosti 

poslovanja in izpolnjujejo višje zahteve po velikosti ter razpršenosti. 
5
 Druţbe v vstopni kotaciji izpolnjujejo standarde obveščanja, kot jih predpisuje slovenska 

zakonodaja. Za razvrstitev delnic v vstopno kotacijo ni posebnih dodatnih pogojev. 
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5.3 Predstavitev obravnavanih podjetij 

V preglednici 1 so predstavljeni pomembnejših podatki obravnavanih podjetij. 

Preglednica 1: Predstavitev obravnavanih podjetij 

Podjetje I II III IV V 

Aerodrom Ljubljana, d. d. 97.867 176.096 1,79934 1 % 8.049 

Cinkarna Celje, d. d. 97.109 79.498 0,818647 30 % 6.986 

Salus, d. d. 46.024 68.413 1,486464 0 % 7.243 

Skupina Delo Prodaja, d. d. 20.407 13.938 0,683001 30 % 1.151 

Skupina Etol, d. d. 42.428 44.680 1,053078 13 % 3.581 

Skupina Gorenje, d. d. 306.552 268.121 0,874635 42 % 31.551 

Skupina Helios, d. d.  145.454 177.671 1,221493 14 % 12.004 

Skupina Intereuropa, d. d.  167.488 157.283 0,93907 35 % -1.262 

Skupina Iskra Avtoelektrika, d. d. 42.573 56.239 1,321002 40 % 5.866 

Skupina Istrabenz, d. d. 197.147 193.282 0,980395 60 % 17.206 

Skupina Krka, d. d. 635.674 1.861.374 2,92819 7 % 148.599 

Skupina Luka Koper, d. d. 272.080 486.127 1,786706 13 % 9.035 

Skupina Mercator, d. d. 599.077 622.058 1,038361 50 % 67.934 

Skupina Mlinotest, d. d. 26.095 15.994 0,612914 27 % 1.078 

Skupina Petrol, d. d. 367.507 739.826 2,013094 25 % 41.630 

Skupina Pivovarna Laško, d. d. 252.440 325.298 1,288615 34 % 13.851 

Skupina Sava, d. d. 379.139 447.399 1,18004 25 % 1.190 

Skupina Telekom Slovenije, d. d. 938.053 1.388.229 1,479905 20 % 69.240 

Skupina Terme Čateţ, d. d. 95.540 99.211 1,038424 27 % 7.298 

Skupina Ţito, d. d. 71.273 52.063 0,730473 15 % 3.360 

I. Povprečna računovodska vrednost lastniškega kapitala v 000 EUR, za obdobje od leta 2002 do 

vključno 2010. 

II. Povprečna trţna vrednost lastniškega kapitala v 000 EUR, za obdobje od leta 2002 do 

vključno 2010. 

III. Povprečno razmerje med trţno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala, od leta 2002 

do vključno 2010. 

IV. Povprečni deleţ uporabe dolţniškega financiranja, izračunan na podlagi trţne vrednosti 

lastniškega in dolţniškega kapitala, od leta 2002 do vključno 2010. 

V. Povprečni dobiček pred obrestmi in davki (EBIT) v 000 EUR, za obdobje od leta 2002 do 

vključno 2010. 

Vir: Aerodrom Ljubljana 2011; Cinkarna Celje 2011; Delo Prodaja 2011; Etol 2011; Gorenje 2011; 

Helios 2011; Intereuropa 2011; Iskra Avtoelektrika 2011; Istrabenz 2011; Krka 2011; Luka Koper 

2011; Mercator 2011;  Mlinotest 2011;  Petrol 2011; Pivovarna Laško 2011;  Salus 2011;  Sava 2011;  

Telekom Slovenije 2011; Ţito 2011. 

Iz preglednice 1 je razvidno naslednje: 

- Obravnavana podjetja oz. skupine: V raziskavo je zajetih 17 skupin podjetji, ki so 

zavezana h konsolidaciji, in 3 podjetja (delniške druţbe), ki nimajo odvisnih podjetij ter 

niso zavezana h konsolidaciji. V nadaljevanju raziskave so v besedilu pred posameznimi 

subjekti uporabljeni navedki »podjetje« in »skupina«, medtem ko v preglednicah zaradi 
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preglednosti teh navedkov ni navedenih, in sicer zato, ker je zadosten poudarek med 

ločevanjem skupine podjetij in podjetji podan v besedilu. Prav tako ni ločevanja med 

skupino in podjetjem, ko je sklic na vse obravnavane subjekte. Izjema je preglednica 1.  

- Povprečna računovodska vrednost lastniškega kapitala obravnavanih podjetij skozi zajeto 

obdobje. 

- Povprečna trţna cena lastniškega kapitala obravnavanih podjetij skozi zajeto obdobje. Pri 

tem je aritmetična sredina izračunana na podlagi števila delnic, ki kotirajo na Ljubljanski 

borzi, d. d., na dan 31. 12. posameznega leta, pomnoţena s trţno ceno delnice na dan 31. 

12. posameznega leta. Od skupnega števila izdanih delnic so odštete lastne delnice 

podjetja. 

- Razmerje med trţno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala v obravnavanem 

obdobju: Za izračun razmerja med trţno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala 

izhajamo iz predpostavke, da imajo prednostne delnice enako ceno kot navadne delnice. 

Izmed rezultatov najbolj izstopa razmerje med trţno in knjigovodsko vrednostjo pri 

Skupini Krka, d. d., saj je trţna vrednost kar 2,33-krat višja od računovodske. Najniţje 

razmerje med trţno in knjigovodsko vrednostjo ima Skupina Mlinotest, d. d., ki znaša 

0,61. 

- Deleţ uporabe dolţniškega financiranja: Deleţ uporabe dolţniškega financiranja pove, 

kolikšen deleţ dolţniškega financiranja podjetje uporablja izmed celotnih virov 

financiranja. Najvišji uporabljeni deleţ dolţniškega financiranja (glede na trţno vrednost 

dolga) v obravnavanem obdobju ima Skupina Istrabenz, d. d., najniţjega pa podjetje 

Salus, d. d., ki za svoje financiranje ne uporablja dolţniškega kapitala. 

- Dobiček pred obrestmi in davki (EBIT): Dobiček pred obrestmi in davki pove, kolikšen 

dobiček je podjetje ustvarilo iz poslovanja. V obravnavanem obdobju je najvišji 

povprečni dobiček pred obrestmi in davki imela Skupina Krka, d. d., in znaša 148.599 

tisoč evrov. Skupina Intereuropa, d. d., pa je imela v obravnavanem obdobju povprečni 

dobiček pred obrestmi in davki negativen in znaša -1.262 tisoč evrov. Čeprav je Skupina 

Intereuropa, d. d., imela negativen dobiček pred obrestmi in davki zgolj v letih 2009 in 

2010, je bil ta tolikšen, da je izničil pozitivne dobičke pred obrestmi in davki iz 

predhodnih sedem let. 

Deleţ uporabe dolţniškega financiranja je eden izmed najpomembnejših kazalnikov, 

potrebnih za analizo, na katerega lahko posamezna podjetja vplivajo. Iz slike 4 je razvidno 

gibanje deleţa uporabljenega dolţniškega financiranja vseh obravnavanih podjetji, ki je 

izračunan kot povprečni tehtani deleţ dolţniškega financiranja obravnavanih podjetji na 

skupno trţno vrednost lastniškega in dolţniškega kapitala.. V letih gospodarske rasti, od 2005 

do vključno 2007, je razvidno razdolţevanje podjetij. Čeprav se je trenutna gospodarska kriza 

v Sloveniji začela pojavljati proti koncu leta 2008, je ţe v tem letu opazno izjemno močno 

povišanje zadolţenosti obravnavanih podjetij. Prav tako je tudi v nadaljnjih letih prisoten 

trend zadolţevanja. Iz slike 4 je tudi razvidno, da se je deleţ uporabljenega dolţniškega 
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financiranja v obravnavanih podjetjih od leta 2002 do vključno 2010 povečal za 19,5 odstotne 

točke.  

 

Slika 4: Gibanje deleţa dolţniškega financiranja obravnavanih podjetij,  od leta 2002 do 

vključno 2010 

Vir: Aerodrom Ljubljana 2011; Cinkarna Celje 2011; Delo Prodaja 2011; Etol 2011; Gorenje 2011; 

Helios 2011; Intereuropa 2011; Iskra Avtoelektrika 2011; Istrabenz 2011; Krka 2011; Luka Koper 

2011; Mercator 2011;  Mlinotest 2011;  Petrol 2011; Pivovarna Laško 2011;  Salus 2011;  Sava 2011;  

Telekom Slovenije 2011; Ţito 2011. 

Iz slike 5 je razvidna majhnost in neuravnoteţenost slovenskega delniškega trga. Ta se kaţe 

skozi nizko število podjetij, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi, d. d., in se v zadnjih 

letih soočajo z izjemno nizko likvidnostjo. Iz raziskave je razvidno, da zgolj štiri podjetja 

predstavljajo 61,17 % celotne trţne kapitalizacije Ljubljanske borze, d. d., na dan 16. 8. 2011. 

Po trţni kapitalizaciji na ta dan močno izstopa Krka, d. d., ki predstavlja 36,33 % celotne 

trţne kapitalizacije Ljubljanske borze, d.d. (Ljubljanska borza 2011). 

 

Slika 5: Trţna kapitalizacija Ljubljanske borze, d. d., na dan 16. 8. 2011 

Vir: Ljubljanska borza 2011. 
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5.4 Ocenjevanje tehtanega povprečnega stroška kapitala obravnavanih podjetij 

V nadaljevanju sledi prikaz vseh potrebnih izračunov za ocenitev optimalnosti strukture 

financiranja v nalogi obravnavanih podjetij. Izračuni so prikazani na primeru podatkov 

Skupine Krka, d. d. 

5.4.1 Ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala obravnavanih podjetij 

Glede na primernost metode in razpoloţljivost podatkov je za ocenjevanje zahtevane 

donosnosti na lastniški kapital izbran model CAPM. Za ocenitev zahtevane donosnosti na 

lastniški kapital po modelu CAPM so potrebni tri vhodni podatki, in sicer: netvegana stopnja 

donosa, trţna premija za tveganje in mera sistematičnega tveganja beta.  

Netvegana stopnja donosa 

Skladno z opisano teorijo je za pridobitev netvegane stopnje donosa izbrana inflacijska 

indeksirana 30-letna ameriška drţavna obveznica z oznako TP30A29. Iz preglednice 2 je 

razvidno, da so podatki o donosnosti obravnavane obveznice zbrani na letni ravni za 

posamezna leta, in sicer od leta 2002 do vključno leta 2010. Ker pridobljeni podatki 

predstavljajo nominalno donosnost obveznice, sta tej donosnosti prišteti dve odstotni točki, 

kolikor znaša ciljna inflacija v evroobmočju. Na podlagi tako zbranih podatkov je izračunana 

aritmetična sredina pričakovane donosnosti v obravnavanem obdobju, ki znaša 4,31 %.  

Preglednica 2: Realna in nominalna donosnost 30-letne ameriške obveznice, od leta 2002 

do vključno 2010, v % 

Leto Realna donosnost do dospetja Nominalna donosnost do dospetja 

2010 1,77 3,77 

2009 2,31 4,31 

2008 2,24 4,24 

2007 2,34 4,34 

2006 2,26 4,26 

2005 1,94 3,94 

2004 2,23 4,23 

2003 2,56 4,56 

2002 3,15 5,15 

Povprečje 2,31 4,31 

Vir: FRED 2011. 

Tržna premija za tveganje 

Trţno premijo za tveganje, ki velja za slovenski trg kapitala, je mogoče izračunati zgolj na 

način, da se trţni premiji za tveganje za zrel finančni trg prišteje še tveganje za Slovenijo. 
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Tako je za določitev trţne premije za tveganje za slovenski trg potrebna še bonitetna ocena 

drţave, ki poda pribitek za tveganje neplačila (bonitetne ocene so povzete po bonitetni 

agenciji Moody's), razmerje med standardnim odklonom delnic in standardnim odklonom 

obveznic ter trţno premijo za tveganje ene izmed drţav v najboljšem bonitetnem razredu (v 

obravnavanem primeru je uporabljena trţna premija za tveganje Zdruţenih drţav Amerike, ki 

se skozi celotno obdobje uvrščajo v bonitetni razred Aaa). Vse potrebne podatke je moč 

pridobiti na spletni strani Aswatha Damodaraba (Damodaran 2011a).  

Preglednica 3: Trţno tveganje za ZDA, bonitetna ocena Slovenije in pribitek za tveganje 

neplačila za Slovenijo 

Leto Trţno tveganje za 

ZDA, v % 

Bonitetna ocena 

Slovenije 

Pribitek za tveganje neplačila 

za Slovenijo, v % 

2010 5,00  Aa2 0,50  

2009 4,50  Aa2 0,60  

2008 5,00  Aa2 1,00  

2007 4,79  Aa2 0,50  

2006 4,91  Aa2 0,50  

2005 4,80  Aa3 0,60  

2004 4,84  Aa3 0,70  

2003 4,82  Aa3 0,70  

2002 4,51  Aa3 0,90  

Vir: Damodaran 2011a. 

Razmerje med standardnim odklonom delnice in standardnim odklonom obveznice za 

globalni trg se v obravnavanem ni spreminjal in je znašal 1,5. 

Iz pridobljenih podatkov je moţno po spodnji enačbi izračunati pribitek za Slovenijo na trţno 

premijo za tveganje na zreli trg. Prav tako je iz spodnje enačbe razviden izračun pribitka na 

trţno premijo za tveganje za Slovenijo na zreli trg za leto 2010, ki znaša 0,75 %. 

 

kjer je:  

- RPs = pribitek za trţno premijo za tveganje za zreli trg, 

- PTtn = pribitek za tveganje zaradi tveganja neplačila, 

- σgd = standardni odklon donosnosti delnic globalnega trga, 

- σgo = standardni odklon donosnosti obveznic globalnega trga. 

Ko je izračunan pribitek, je moţno po spodnji enačbi izračunati trţno premijo za tveganje za 

Slovenijo. 

 

kjer je: 
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- RP = (rm – rf) = trţna premija za tveganje, 

- RPzt = trţna premija za tveganje na razvitem trgu, 

- RPd  = dodatna premija za drţavo oz. pribitek k trţni premiji za tveganje za zreli trg. 

Trţna premija za Slovenijo za leto 2010 tako znaša 5,75 %. 

Iz preglednice 4 so razvidni pribitki za Slovenijo na trţno premijo za tveganje za zreli trg in 

trţne premije za tveganje za posamezna leta.  

Preglednica 4: Pribitki z Slovenijo na trţno tveganje za zreli trg in trţna premija za 

tveganje za Slovenijo, za obdobje od leta 2002 do vključno 2010, v % 

Leto Pribitek za Slovenijo na trţno 

tveganje za zreli trg, 

Trţna premija za tveganje za 

Slovenijo 

2010 0,75  5,75  

2009 0,90  5,40  

2008 1,50  6,50  

2007 0,75  5,54  

2006 0,75  5,66  

2005 0,90  5,70  

2004 1,05  5,89  

2003 1,05  5,87  

2002 1,35  5,86  

Povprečje 1,00  5,80  

Iz preglednice 3 je razvidno, da se je za leto 2008 pribitek za tveganje neplačila za Slovenijo 

povečal za 0,5 odstotne točke, zaradi česar se je v tem letu povečala tudi trţna premija za 

tveganje za Slovenijo za 0,96 odstotne točke, kar je razvidno iz preglednice 4. Razlog za 

močan dvig pribitka za tveganje neplačila za Slovenijo in posledično trţne premije za 

tveganje gre iskati v sliki 4, iz katere je razvidno, da se je zadolţenost obravnavanih podjetij v 

letu 2008 močno povečala, zaradi česar se je tudi povečal pribitek za tveganje neplačila za 

Slovenijo. 

Za potrebe modela CAPM je iz dobljenih trţnih premij za tveganje za obravnavano obdobje 

izračunana aritmetična sredina, ki znaša 5,80 %. 

Mera sistematičnega tveganja beta 

Mera sistematičnega tveganja beta je pridobljena na podlagi zgodovinskih podatkov, kar 

pomeni, da gre za zgodovinsko beto. Za izračun je uporabljena metoda linearne regresije. Za 

trţni indeks je uporabljen indeks Ljubljanske borze, d.  d., SBI20, ki je v analizi predstavljal 

neodvisno spremenljivko, odvisne spremenljivke pa so predstavljale delnice posameznih 

obravnavanih podjetij.  
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Uporaba borznega indeksa SBI20 je uporabljena kljub temu, da je Ljubljanska borza, d.  d., 

31. marca 2010 ukinila obravnavani indeks in je v ospredje postavila borzni indeks SBITOP, 

v katerega so zajete delnice slovenskih blue chip podjetij. Zato je obveljala ocena, da je za 

izračun bete bolj smiselna uporaba borznega indeksa SBI20, saj ta zajema večji deleţ trţne 

kapitalizacije, zanj pa je na voljo tudi daljša časovna serija podatkov, kot to sicer velja za 

borzni indeks SBITOP.  

Za analizo so potrebni podatki gibanja borznega indeksa in posameznih delnic od 4. januarja 

1999 do 31. marca 2010 (do ukinitve indeksa). Podatke o gibanju borznega indeksa SBI20 je 

v obliki, primerni za obdelavo, prek elektronske pošte posredoval usluţbenec Ljubljanske 

borze, d. d., saj na borzni spletni strani ti niso več dostopni. Podatki o gibanju vrednosti delnic 

obravnavanih podjetji so bili pridobljeni neposredno na spletni strani Ljubljanske borze, d. d., 

pri čemer je za analizo uporabljen zaključni tečaj, ki je tudi uradni tečaj. Upoštevano je 4-

letno opazovano obdobje in mesečni zajem podatkov, pri čemer je zadnji dan prvega intervala 

prvi dan naslednjega intervala. Zaradi prenehanja izračunavanja indeksa SBI20 je beta za leto 

2010 izračunana na podlagi podatkov za preteklih 39 mesecev in ne 48 mesecev (4 leta), kot 

to velja za vsa ostala obdobja.  

 

kjer je:  

- ri = donosnost delnice oz. indeksa v določenem intervalu, 

- V0 = vrednost delnice oz. indeksa na začetni datum intervala, 

- V0+t = dolţina intervala (v obravnavanem primeru je odvisna od števila delavnih dni v 

posameznem mesecu). 

Tako je s pomočjo zgornje enačbe izračunana odstotna sprememba cene opazovanih delnic in 

borznega indeksa za posamezna mesečna obdobja od januarja 1999 do konec marca 2010. 
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Preglednica 5: Primer izračuna donosnosti delnice Skupine Krka, d. d., in borznega 

indeksa SBI20 ter priprava podatkov za regresijsko analizo, za leto 

2009 

Datum Vrednost 

indeksa SBI20 
Trţna cena delnice 

Krke, d. d. 
Donosnost indeks 

SBI20 
Donosnost Krke, d. d. 

31. 12. 2008 3695,72 48,03 / / 

30. 1. 2009 3836,27 54,27 0,038 0,1299 

27. 2. 2009 3617,26 52,71 -0,0571 -0,0287 

31. 3. 2009 3547,16 52,93 -0,0194 0,0042 

30. 4. 2009 3644,63 55,1 0,0275 0,041 

29. 5. 2009 4059,49 67,99 0,1138 0,2339 

30. 6. 2009 4263,54 69,97 0,0503 0,0291 

31. 7. 2009 4171,42 70,98 -0,0216 0,0144 

31. 8. 2009 4147,48 72,81 -0,0057 0,0258 

30. 9. 2009 4301,33 72,1 0,0371 -0,0098 

30. 10. 2009 4382,10 72,92 0,0188 0,0114 

30. 11. 2009 4179,05 66,71 -0,0463 -0,0852 

30. 12. 2009 4078,64 63,96 -0,024 -0,0412 

Vir: Ljubljanska borza 2011. 

V preglednici 5 je prikazana skrajšana časovna vrsta vrednosti in donosnosti borznega indeksa 

SBI20 in delnice Skupine Krka, d. d. Donosnosti borznega indeksa SBI20 in delnic 

obravnavanih podjetij so izračunane s pomočjo programske opreme Excel. Regresijska 

analiza je opravljena s pomočjo programske opreme SPSS.  

Preglednica 6:  Rezultati linearne regresije za izračun beta za delnico Skupine Krka, 

d. d., s podatki za 4 leta in mesečnim zajemom podatkov 

Model N R 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Standardna 

napaka ocene 

1 48 0,824 0,679 0,672 0,824 

 

 Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani  

koeficienti   

Model 

Regresijski 

koeficient 

Standardna 

napaka Beta t Značilnosti 

1 Konstanta     

SBI20od06do09 

0,012 0,007  1,643 0,107 

0,949 0,096 0,824 9,872 0,000 

Iz preglednice 6 so razvidni rezultati linearne regresije, pri kateri je neodvisna spremenljivka 

donosnost borznega indeksa SBI20 in odvisna spremenljivka donosnost delnice Skupine 

Krka, d. d., za obdobje od začetka leta 2006 do konca leta 2009. Iz prikazane linearne 

regresije je moţno ugotoviti, da je enačba regresijske premice takšna, kot je navedena v 

nadaljevanju. 
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kjer je: 

- RKrka = donosnost delnice Skupine Krka, d. d., 

- RSBI20 = donosnost borznega indeksa SBI20, 

- α = presečišče osi donosnosti naloţb, 

- β = smerni koeficient regresijske premice.  

Mera sistematičnega tveganja delnice Skupine Krka, d. d., na dan 31. 12. 2010, izračunana za 

štiriletno obdobje, pri donosnostih, izračunanih v mesečnih intervalih, znaša 0,949 (β = 

0,949).  

Preglednica 7: Mera sistematičnega tveganja beta za vsa obravnavana podjetja, po letih, 

od 2002 do vključno 2010 

Podjetje/Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Povp. β 

Aerodrom Ljubljana, d. d. 0,49 0,49 0,79 0,79 1,18 1,02 1,26 1,24 1,24 0,94 

Cinkarna Celje, d. d. 0,45 0,8 0,75 0,69 0,55 0,53 0,52 0,5 0,5 0,59 

Delo Prodaja, d. d. 0,92* 0,85* 1 0,37 0,6 0,42 0,27 0,28 0,26 0,55 

Etol, d. d. 0,34 0,23 0,2 0,31 0,35 0,3 0,21 0,2 0,21 0,26 

Gorenje, d. d. 1,2 1,24 1,32 1,28 1,18 1,05 1,13 1,2 1,21 1,2 

Helios, d. d. 0,78 0,72 0,76 0,95 0,75 0,78 0,79 0,76 0,75 0,78 

Intereuropa, d. d. 0,89 0,72 0,65 0,61 0,74 1,2 1,2 1,22 1,22 0,94 

Iskra Avtoelektrika, d. d. 1,48* 1,34* 1,4* 1,59* 1,52* 1,36* 0,32 0,25 0,25 1,06 

Istrabenz, d. d. 1,1 1,38 1,45 1,38 1,37 1,54 1,4 1,45 1,39 1,39 

Krka, d. d. 1,21 1,36 1,12 1,05 1,03 0,79 0,9 0,95 0,94 1,04 

Luka Koper, d. d. 0,72 0,81 1 0,96 1,33 1,16 1,26 1,33 1,31 1,1 

Mercator, d. d. 1,02 1,3 1,21 1,23 1,15 1,24 0,81 0,75 0,76 1,05 

Mlinotest, d. d. 0,66* 0,64* 0,4 0,48 0,29 0,16 0,14 0,17 0,17 0,35 

Petrol, d. d. 0,92 1,05 0,98 1,02 1,06 1,02 1,1 1,11 1,11 1,04 

Pivovarna Laško, d. d. 0,66* 0,32 0,65 0,65 0,84 1,17 0,83 0,7 0,71 0,72 

Salus, d. d. 0,88* 0,8 0,92 0,87 0,59 0,62 0,59 0,63 0,63 0,72 

Sava, d. d. 0,91* 0,8 0,8 0,77 0,89 0,77 0,81 0,7 0,7 0,79 

Telekom Slovenije, d. d. 1,62* 1,35* 1,32* 1,69* 1,43* 1,34* 1,43* 1,1 0,93 1,36 

Terme Čateţ, d. d. 0,38 0,45 0,42 0,54 0,82 0,66 0,6 0,51 0,5 0,54 

Ţito, d. d. 0,66* 0,64* 0,97 1,01 0,67 0,97 1,09 1,09 1,05 0,9 

*= panoţne bete  

Vir: Damodaran 2011a. 

Iz preglednice 7 je za vsa podjetja razvidno, ki imajo dovolj dolgo časovno serijo podatkov o 

gibanju vrednost delnic, razviden pa je tudi izračunan bete za vsako leto posebej, za celotno 

obdobje od leta 2002 do 2010. Nekatera obravnavana podjetja nimajo dovolj dolge časovne 

serije podatkov o vrednosti delnic, saj so bila na borzo uvrščena kasneje. Za ta podjetja je s 

spletne strani Aswatha Damodarana (Damodaran 2011a) pridobljena panoţna beta, ki je 

izračunana kot povprečje bet večjega števila podjetij v panogi. Ob primerjavi panoţne bete 

pridobljene iz spletne strani Aswatha Damodarana (Damodaran 2011a)  in bete izračunane po 
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opisani metodi, se pri nekaterih podjetjih pojavljajo večje razlike. Največjo razliko je moč 

opaziti pri skupini Iskra Avtoelektrika, d.d., kjer se panoţna beta za leto 2007 od izračunane 

bete za leto 2008 razlikuje za 1,04. Razlog za tako veliko odstopanje gre iskati predvsem v 

široko opredeljenih panogah, na podlagi katerih so izračunane panoţne bete, saj se lahko le 

manjši deleţ podjetij zajetih v posamezno panogo popolnoma ujema z obravnavanim 

podjetjem. Problem bi lahko rešili na način, da bi ločeno izračunali povprečno beto podjetji, 

ki se po dejavnosti popolnoma ujemajo z obravnavanim podjetjem. Ker je večje odstopanje 

moč opaziti zgolj v enem primeru smo v raziskavi obdrţali panoţne bete pridobljene iz 

spletne strani Aswatha Damodarana (Damodaran 2011a) . Tako pridobljeno panoţno beto, je 

v raziskavi smiselno obdrţati, saj kljub večjim odstopanjem vsebuje segment podjetij, ki 

popolnoma ustrezajo obravnavanemu. 

Beta, ki je uporabljena za izračun cene kapitala podjetja, je aritmetična sredina vseh 

izračunanih bet za posamezno podjetje skozi celotno obravnavano obdobje.  

Prikazani izračuni stopnje sistematičnega tveganja beta so primerni za izračun stroškov 

lastniškega kapitala po modelu CAPM, pri trenutni stopnji zadolţenosti. Ker je cilj raziskave 

oceniti tehtani povprečni strošek kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti, je treba oceniti 

vrednost koeficienta mere sistematičnega tveganja pri različnih stopnjah zadolţenosti. Ţe  v 

teoretičnem delu naloge pa je navedeno, da je to mogoče narediti s pomočjo formule Hamada. 

Prikaz izračuna bete Skupine Krka, d. d., brez uporabe dolţniškega financiranja izhajajoč iz 

uporabljene 7 % stopnje zadolţenosti je v spodnji enačbi. 

 

Primer izračuna bete Skupine Krka, d. d., pri uporabi 50 % dolţniškega financiranja je 

prikazan v spodnji enačbi. 

 

kjer je: 

- b = beta zadolţenega podjetja, 

- bu = beta nezadolţenega podjetja, 

- T = davčna stopnja, 

- D = trţna vrednost dolga, 

- S = trţna vrednost lastniškega kapitala. 
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Z zgornjima enačbama je prikazan izračun mere sistematičnega tveganja Skupine Krka, d. d., 

brez uporabe dolţniškega financiranja, in pri uporabi dolţniškega financiranja v višini 50 % 

celotnih obveznosti do virov sredstev.  

Iz preglednice 8 so razvidne ocenjene mere sistematičnega tveganja beta za delnico Skupine 

Krka, d. d., pri različnih stopnjah zadolţenosti. Tako izračunane bete so uporabljene pri 

izračunu stroška lastniškega kapitala po modelu CAPM. 

Preglednica 8: beta pri različnih stopnjah zadolţenosti Skupine Krka, d. d. 

D / (D+E) Beta pri posamezni stopnji zadolţenosti 

0 % 0,98 
7 %* 1,039 
10 % 1,067 
20 % 1,176 
30 % 1,316 
40 % 1,503 
50 % 1,764 
60 % 2,156 
70 % 2,809 
80 % 4,116 
90 % 8,035 

*Stopnja zadolţenosti Skupine Krka, d. d., znaša 7 %.  

Ocena stroška lastniškega kapitala po modelu CAPM  

Ocenjeni so vsi potrebni vhodni podatki za izračun stroškov lastniškega kapitala po modelu 

CAPM. Tako je mogoče izračunati stroške lastniškega kapitala pri različnih stopnjah 

zadolţenosti. 

Izračun stroška lastniškega kapitala po modelu CAPM za Skupino Krka, d. d., pri 50 % 

stopnji zadolţenosti je prikazan v spodnji enačbi. 

 4,31 % + 5,80 % ∙ 1,764 = 14,54 % 

kjer je:  

- ri = zahtevana donosnost investitorjev, 

- rf = netvegana stopnja donosa, 

- β = prispevek delnice k tveganju premoţenja, merilo sistematičnega tveganja delnice, 

- rm = trţna donosnost, 

- (rm – rf) = trţna premija za tveganje. 

Iz enačbe je razviden ocenjeni strošek lastniškega kapitala Skupine Krka, d. d., ki pri 50 % 

stopnji zadolţenosti znaša 14,54 %. 
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Preglednica 9: Ocenjeni strošek lastniškega kapitala po modelu CAPM za Skupino 

Krka, d. d., pri različnih stopnjah zadolţenosti, v % 

D / (D+E) Strošek lastniškega kapitala po modelu 

CAPM pri posamezni stopnji zadolţenosti 

0  9,99  

7 * 10,34  

10  10,50  

20  11,13  

30  11,94  

40  13,02  

50  14,54  

60  16,81  

70  20,60  

80  28,18  

90  50,91  

*Stopnja zadolţenosti Skupine Krka, d. d., znaša 7 %.  

Iz preglednice 9 je razvidno ocenjeno gibanje stroškov lastniškega kapitala po modelu CAPM 

v odvisnosti od stopnje zadolţenosti. Strošek lastniškega kapitala se s povečevanjem stopnje 

zadolţenosti zaradi povečanega kreditnega tveganja podjetja nenehno povečuje.  

5.4.2 Ocenjevanje stroška dolžniškega kapitala obravnavanih podjetij 

Pri ocenjevanju stroškov dolţniškega kapitala gre za ocenjevanje zahtevane donosnosti 

upnikov na posojena sredstva. Sam postopek ocenjevanja stroška dolţniškega kapitala je v 

primerjavi z ocenjevanjem stroška lastniškega kapitala bistveno bolj problematičen. To še 

posebej velja za gospodarstva, v katerih izdanih obveznic nima veliko podjetij, s pomočjo 

katerih bi lahko ocenili strošek dolţniškega financiranja.   

Skladno s ciljem magistrske naloge je bila izvedena ocena stroška dolţniškega financiranja s 

pomočjo sistematičnega ratinga in finančnega vzvoda, ki omogoča izračun ocene stroškov 

dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti posameznega obravnavanega 

podjetja. Za potrebe analize je bilo treba za vsa podjetja pridobiti podatek o vrednosti dobička 

pred obrestmi in davki (EBIT), kar je bilo pridobljeno iz računovodskih izkazov posameznih 

podjetij za obdobje od leta 2002 do vključno leta 2010. Iz tako pridobljenih vrednosti dobička 

pred obrestmi in davki je bila nato izračunana aritmetična sredina le-tega v obravnavanem 

obdobju in v modelu za ocenjevanje stroškov dolţniškega financiranja uporabljena kot 

neodvisna spremenljivka od stopnje zadolţenosti. Teţava se je pojavila le pri izračunu 

povprečne vrednosti dobička pred obrestmi in davki pri Skupini Intereuropa, d. d., kjer je 

povprečna vrednost zaradi močno negativnega dobička pred obrestmi in davki v letu 2009 

imela negativno vrednost. Uporaba negativne vrednosti dobička pred obrestmi in davki bi v 

modelu za ocenjevanje stroškov dolţniškega financiranja s pomočjo sistematičnega ratinga in 
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finančnega vzvoda privedla do najvišjega pribitka za kreditno tveganje ţe pri najniţji stopnji 

zadolţenosti. Kljub negativnemu dobičku pred obrestmi in davki ter posledično enakemu 

strošku dolţniškega financiranja pri vseh stopnjah zadolţenosti, je Skupina Intereuropa, d. d., 

ohranjena v raziskavi zgolj zaradi prikaza posledic negativnega dobička pred obrestmi in 

davki.  

Ker analiza temelji na daljšem časovnem obdobju, je oblikovana tudi dolgoročna raven 

pribitkov za kreditno tveganje, saj so se ti skozi obravnavano obdobje spreminjali. Ker po 

pregledu obseţne literature in raziskav, ki vključujejo pribitke za kreditna tveganja ter 

bonitetne ocene, ni bilo moč najti podatkov o pribitkih za kreditno tveganje, oblikovanih v 

letih 2005, 2006 in 2009, izhajamo iz predpostavke, da je v teh letih pribitek za kreditno 

tveganje ostal nespremenjen glede na predhodno leto. Preglednica z uporabljenimi pribitki za 

kreditna tveganja je razvidna iz priloge 2.  

Pri izračunu stroška dolţniškega kapitala obstaja predpostavka, da bi se lahko vsa podjetja pri 

stopnji zadolţenosti 0 % zadolţila po netvegani stopnji donosa in pribitku za kreditno 

tveganje v bonitetnem razredu AAA. V tem primeru znaša povprečni strošek dolţniškega 

financiranja v obravnavanem obdobju 4,95 %
6
. Določitev stroška dolţniškega financiranja pri 

strukturi financiranja, kjer podjetje ne uporablja dolţniških virov financiranja, omogoča tudi 

nadaljevanje analize določanja stroška dolţniškega financiranja pri ostalih stopnjah 

zadolţenosti. Tako so s pomočjo obrestnega multiplikatorja netvegane stopnje donosa in 

pribitka za kreditno tveganje postavljene bonitetne ocene dolga pri posameznih strukturah 

financiranja. 

Preglednica 10: Ocena povprečnih stroškov dolţniškega kapitala Skupine Krka, d. d., 

pri različnih stopnjah zadolţenosti, od 2002 do vključno 2010 

Deleţ dolţniškega 

kapitala, v % 

Bonitetna ocena 

dolga 

Strošek dolga, v 

% 

Strošek dolga po 

davkih, v % 

0  AAA 4,95  3,96  

7 * AAA 4,95  3,96  

10  AAA 4,95  3,96  

20  AAA 4,95  3,96  

30  A+ 5,56  4,45  

40  A- 6,02  4,82  

50  A- 6,02  4,82  

60  BB 7,63  6,10  

70  CCC 12,87  10,30  

80  C 16,63  16,63 ** 

90  C 16,63  16,63 ** 

Stopnja zadolţenosti Skupine Krka, d. d., znaša 7 %.  

 Zaradi negativnega poslovnega izida pred davki ni moţno več govoriti o strošku dolga po 

davkih. 

                                                 
6
 Razvidno iz priloge 2. 
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V preglednici 10 so prikazani stroški dolţniškega financiranja za Skupino Krka, d. d., ki so 

pridobljeni s pomočjo sistematičnega ratinga in finančnega vzvoda. Tako dobljene ocene 

stroškov dolţniškega financiranja pred davki se za Skupino Krka, d. d., gibljejo od 4,95 % v 

bonitetnem razredu AAA, do 16,63 % pri 90 % dolţniškega financiranja v bonitetnem razredu 

C.  

Pri izračunu stroškov dolga po davkih je za efektivno davčno stopnjo, kljub zniţevanju le-te v 

obravnavanem obdobju iz 25 na 20 %, uporabljena 20 % davčna obremenitev. Davčne 

obremenitve po posameznih letih zaradi samega metodološkega pristopa ni bilo mogoče 

uporabiti, saj smo za izračune uporabili povprečne vrednosti posameznih podjetji skozi 

celotno obravnavano obdobje. 

Strošek dolga po davkih je prikazan v spodnji enačbi. 

 = 4,95∙(1-0,20) = 3,96 % 

Stroški dolga po davkih so pridobljeni tako, kot je to navedeno v zgornji enačbi, kjer je 

prikazan izračun stroška dolga po davkih za Skupino Krka, d. d., za dolg v bonitetnem razredu 

AAA. Strošek dolga po davkih se pri Skupini Krka, d. d., giblje od 3,96 % v bonitetnem 

razredu AAA, do 10,30 % v bonitetnem razredu CCC. V nadaljevanju je razvidno, da za 

Skupino Krka, d. d., obstaja ocena
7
, da bi ob povečanju uporabe dolţniškega kapitala na 80 % 

ali več, plačane obresti privedle v negativen dobiček podjetja pred davki, kar bi imelo za 

posledico neplačevanje davka od dobička, s čimer podjetje ne bi bilo deleţno ugodnosti, ki jih 

prinaša davčni ščit. Pri strukturi financiranja, kjer podjetje ne ustvarja dobička pred davki, pa 

ni več mogoče govoriti o strošku dolga po davkih, temveč zgolj o strošku dolga.  

5.4.3 Določanje uteži lastniškega in dolžniškega kapitala 

Pravilen izračun in uteţitev lastniškega ter dolţniškega kapitala ima v analizi tehtanih 

povprečnih stroškov kapitala velik pomen, saj določa uteţ za porazdeljevanje stroškov 

lastniškega in dolţniškega kapitala med celoten kapital.  

Ţe v teoretičnem delu naloge je poudarjeno, da je prava vrednost lastniškega in dolţniškega 

kapitala trţna in ne knjigovodska vrednost, zato so določene uteţi kapitala na podlagi trţne 

vrednosti lastniškega ter dolţniškega kapitala. 

Določanje vrednosti lastniškega kapitala 

Določitev trţne vrednosti lastniškemu kapitalu za delniške druţbe običajno ni zahtevno 

opravilo. Treba je imeti zgolj podatke o številu izdanih delnic, od česar je treba odšteti lastne 

                                                 
7
 Gre zgolj za hipotetični izračun, ki temelji na predhodno opredeljenih predpostavkah. 
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delnice podjetja (delnice, ki jih ima v lasti njihov izdajatelj niso vir financiranja) in to 

pomnoţiti s trţno ceno delnice na ţeleni dan.  

Vrednost lastniškega kapitala na dan 31. 12. 2009 je prikazan v spodnji enačbi. 

Vrednost lastni. kap. =  (št. izdanih delnic - št. lastnih delnic) × trţna cena delnice  = 

(35.426.120 - 1.626.620) × 63,96 Eur = 2.161.816.020 Eur 

Skupina Krka, d. d., je imela na dan 31. 12. 2009 izdanih 35.426.120 navadnih kosovnih 

delnic, od tega je bilo 1.626.620 lastnih delnic (Krka, d. d. 2011). Tako je na dan 31. 12. 2009 

33.799.500 navadnih kosovnih delnic imelo funkcijo lastniškega financiranja podjetja. Trţna 

cena delnice je 31. 12. 2009 znašala 63,96 evra (Ljubljanska borza 2011). Trţna vrednost 

celotnega lastniškega kapitala Skupine Krka, d. d., na dan 31. 12. 2009, pa je bila 2.161.816 

tisoč evrov. 

Skladno s ciljem raziskave je treba imeti še podatke o trţni vrednosti lastniškega kapitala za 

leta od 2002 do vključno 2010 ter povprečno vrednost lastniškega kapitala, ki bo uporabljena 

v nadaljevanju raziskave. 

Preglednica 11: Trţna vrednost lastniškega kapitala Skupine Krka, d. d., od leta 2002 do  

2010, v 000 EUR 

Datum Trţna vrednost lastniškega 

kapitala Skupine Krka, d. d. 

31. 12. 2010 2.125.434 

31. 12. 2009 2.161.816 

31. 12. 2008 1.623.390 

31. 12. 2007 4.200.602 

31. 12. 2006 2.641.093 

31. 12. 2005 1.445.943 

31. 12. 2004 1.191.094 

31. 12. 2003 739.871 

31. 12. 2002 623.121 

Povprečje 1.861.374 

Vir: Krka 2011. 

Iz preglednice 11 je razvidno gibanje trţne vrednosti lastniškega kapitala Skupine Krka, d. d., 

od leta 2002 do vključno 2010, in povprečna vrednost le-tega v obravnavanem obdobju. 

Na enak način je izračunana trţna vrednost lastniškega kapitala za vsa obravnavana podjetja 

skozi celotno obravnavano obdobje. Izjemi sta le Skupina Luka Koper, d. d., ki je imela do 

leta 2007 izdane prednostne delnice, a jih je v letu 2007 po trţni ceni preoblikovala v navadne 

kosovne delnice, po načinu prednostna delnica = navadna kosovna delnica. Prednostne 

delnice Luke Koper, d. d., so izhajale še iz časov privatizacije, saj takrat ni bilo moţno oceniti 

vrednosti zemljišč in infrastrukture, zato je prišlo do izdaji prednostnih delnic, katerih 100 % 
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lastnica ja drţava (Jelerčič 2007, 5). Jelerčič (2007, 53) prav tako navaja, da je zgolj na 

podlagi dividendnega donosa izjemno problematično oceniti donos na prednostne delnice, s 

katerimi se nikoli ni trgovalo, ter meni, da je najrealnejša moţnost, da se prednostnim 

delnicam pripišeta enaka vrednost kot navadnim delnicam in enak strošek kapitala. Tako je 

tudi v pričujoči analizi prednostni kapital podjetja Luka Koper, d. d., obravnavan 

enakovredno kot navaden lastniški kapital.  Druga izjema je podjetje Aerodrom Ljubljana, 

d.d., ki ima skozi celotno obravnavano obdobje izdane prednostne delnice. Vendar  pa je iz 

letnih poročil moč razbrati zgolj podatek o višini izplačanih dividend, ki je od leta 2003 enaka 

za prednostne in navadne kosovne delnice, zato predpostavljamo, da je cena prednostnih 

delnic enaka ceni navadnih kosovnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d. d., in da jih je 

moţno obravnavati kot navaden lastniški kapital. 

Določanje vrednosti dolžniškemu kapitalu 

Določanje trţne cene dolga je nekoliko bolj zapleteno kot določanje trţne cene lastniškega 

kapitala. 

Skladno s teoretičnimi izhodišči je treba najprej določiti ustrezno višino računovodske 

vrednosti dolţniškega financiranja, ki sluţi kot dolgoročni vir financiranja. Usklajevanje 

različnih ročnosti dolga je izbrano zaradi sledenja zlatemu bilančnemu pravilu, ki določa, da 

morajo biti dolgoročna sredstva enaka dolgoročnim obveznostim. Tako je na podlagi 

podatkov iz bilanc stanja posameznih podjetij oz. skupin določena računovodska višina 

dolţniškega financiranja, ki sluţi kot vir financiranja.  

Iz preglednice 12 je razvidno, da so za podjetja/skupine, katerih seštevek računovodske 

vrednosti lastniškega kapitala in dolgoročnih obveznosti preseţe vrednost dolgoročnih 

sredstev, v analizo zajete zgolj dolgoročne obveznosti. Za podjetja, katerih seštevek 

lastniškega kapitala in dolgoročnih obveznosti ne preseţe vrednosti dolgoročnih sredstev, je v 

analizo vključen tudi del kratkoročnih obveznosti, ki jim je pripisana funkcija dolgoročnega 

financiranja. Tako je za Skupino Petrol, d. d., 29,14 % kratkoročnih obveznosti 

preoblikovanih v dolgoročne obveznosti. Takšen način določanja višine dolgoročnih 

obveznosti je smiseln, predvsem zato, ker bodo morala podjetja, ki s kratkoročnimi 

obveznostmi financirajo dolgoročna sredstva, del teh obveznosti refinancirati in tako 

spremeniti v dolgoročne obveznosti.  
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Preglednica 12: Določanje višine stroška dolţniškega financiranja za skupini Krka, d. d., 

in Petrol, d. d., za leto 2009 

Skupina / 

Vrednosti 

(v 000 €) 

Dolgoročna 

sredstva 

Lastniški 

kapital 

Dolgoročne 

obveznosti 

Kratkoročne 

obveznosti 

Deleţ 

preoblikovanih 

kratkoročnih 

obveznosti 

Vrednost dolga 

upoštevanega v 

analizi 

Skupina Krka, 

d. d. 808.022 920.369 237.834 182.829 0 % 237.834 

Skupina Petrol, 

d. d. 790.403 381.540 266.922 487.063 29,14 % 408.863 

Vir: Krka 2011 in Petrol 2011. 

Za uspešno določitev trţne vrednosti dolga Skupine Krka, d. d., za leto 2009, so uporabljeni 

naslednji podatki:  

- Tehtani povprečni čas do dospetja dolgoročnih dolgov: 3,8 leta oz. 46 mesecev (Krka 

2011). 

- Strošek dolga: 5,56 %. Pri tem netvegana stopnja donosa za leto 2009 znaša 4,31 %, na 

podlagi pridobljenega obrestnega multiplikatorja je dolgu dodeljena bonitetna ocena 

AAA, ki prinaša pribitek za kreditno tveganje v višini 1,25 %. Strošek dolga je tako 

dobljen s seštevkom netvegane stopnje donosa in pribitka za kreditno tveganje.  

- Plačane obresti v letu 2009 znašajo 5.141 tisoč evrov (Krka 2011). 

- Računovodska vrednost dolga na dan 31. 12. 2009 znaša 237.834 tisoč evrov (Krka 

2011). 

Primer izračuna trţne vrednosti dolga za Skupino Krka, d. d. je prikazan v spodnji enačbi. 

      

kjer je: 

- strošek obresti: vrednostno izraţen strošek obresti, 

- Rd = strošek dolga, 

- Dbv = knjigovodska vrednost dolga, 

- T = čas do dospetja. 

Ker je namen analize določiti dolgoročen tehtani povprečni strošek financiranja, je treba 

pridobiti še podatke o trţni vrednosti dolga za celotno obravnavano obdobje, katerega 

povprečna vrednost bo uporabljena v analizi. 
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Preglednica 13: Trţna vrednost dolga Skupine Krka, d. d., od leta 2002 do 2010, v 000 

EUR 

Leto Trţna vrednost dolga za 

Skupino Krka, d. d. 

2010 189.032 

2009 210.816 

2008 240.739 

2007 221.658 

2006 149.145 

2005 132.509 

2004 57.120 

2003 22.968 

2002 17.367 

Povprečje 137.928 

Iz preglednice 13 je razvidno gibanje trţne vrednost dolga za Skupino Krka, d. d., od leta 

2002 do 2010 in njegova povprečna vrednost v obravnavanem obdobju. 

Po enaki metodi je izračunana neto trţna vrednost dolga za vsa podjetja oz. skupine skozi 

celotno obravnavano obdobje. 

Določanje uteži lastniškemu in dolžniškemu kapitalu 

Ko je določena trţna vrednost lastniškega in dolţniškega kapitala, je treba postaviti še uteţi, 

ki so uporabljene v nadaljevanju analize. 

V sledečima enačbama je prikazana določitev uteţi za povprečne dolgoročne vrednosti 

dolţniškega in lastniškega kapitala Skupine Krka, d. d. 

 

 

kjer je: 

- Wd – deleţ dolţniškega financiranja, 

- We – deleţ financiranja z navadnim lastniškim kapitalom, 

- D – dolg, 

- E – navadni lastniški kapital. 

Iz enačbe je razvidno, da je Skupina Krka, d. d., v obdobju od 2002 do konca leta 2010 za 

svoje financiranje v povprečju uporabljala 7 % dolţniškega in 93 % lastniškega kapitala.  

Za potrebe izračuna zneska dolţniškega kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti je enačba 

preurejena, in sicer zato, da je lahko izraţena vrednost dolţniškega kapitala. 
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V spodnji enačbi je prikazana vrednost dolţniškega kapitala pri alternativni stopnji 

zadolţenosti. 

 

Iz enačbe je razvidno, da bi znesek dolga Skupine Krka, d. d., pri 50 % stopnji zadolţenosti 

znašal 999.651 tisoč Eur. 

Na enak način je mogoče izračunati tudi znesek lastniškega financiranja pri ţeleni stopnji 

lastniškega financiranja, pri čemer je treba Wd zgolj zamenjati z We in D (na levi strani 

enačaja) zamenjati z E. 

5.5 Ocenjevanje optimalne strukture financiranja 

Do tu so opredeljeni vsi potrebni elementi za izračun dolgoročnega tehtanega povprečnega 

stroška kapitala, tako pri trenutni stopnji zadolţenosti, kot pri alternativnih stopnjah 

zadolţenosti. 

V sledeči enačbi je viden izračun dolgoročnega tehtanega povprečnega stroška kapitala pri 

50 % stopnji zadolţenosti. 

 

Dolgoročni tehtani povprečni strošek kapitala Skupine Krka, d. d., pri 50 % stopnji 

zadolţenosti znaša 9,68 %. Tako podan rezultat analize dolgoročnega tehtanega povprečnega 

stroška kapitala v obravnavanem primeru nima velike interpretacijske vrednosti, saj je treba 

poiskati še strukturo financiranja, kjer so tehtani povprečni stroški kapitala najniţji.  

Preglednica 14: Prikaz rezultatov dolgoročnega gibanja tehtanega povprečnega stroška 

kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za Skupino Krka, d. d. 

Deleţ dolţniškega 

financiranja, v % 

WACC, 

v % 

0 9,99 

7* 9,89 

10 9,84 

20 9,70 

30 9,69 

40 9,74 

50 9,68 

60 10,39 

70 13,39 

80 18,94 

90 20,06 
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Slika 6: Grafičen prikaz povprečnega gibanja dolgoročnega tehtanega povprečnega 

stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti, od leta 2002 do 2010 

Iz slike 6 je razvidno, da strošek dolţniškega kapitala s povečevanjem zadolţenosti raste 

počasneje kot to velja za strošek lastniškega kapitala. Prav tako je strošek dolţniškega 

kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti niţji kot strošek lastniškega kapitala. Pri 80 % 

uporabi dolţniškega financiranja je opazen močan porast stroškov dolţniškega kapitala, ki je 

posledica prenehanja delovanja davčnega ščita. Prav tako se stroški dolţniškega financiranja s 

povečevanjem zadolţenosti nad 80% ne povečujejo, saj je bila doseţena najslabša bonitetna 

ocena, ki prinaša najvišji pribitek za kreditno tveganje. Vrednosti dolgoročnega tehtanega 

povprečnega stroška kapitala se gibljejo med vrednostjo stroška dolţniškega kapitala po 

davkih in vrednostjo stroška lastniškega kapitala Skupine Krka, d. d. Dolgoročni tehtani 

povprečni strošek kapitala pri niţjih stopnjah zadolţenosti pada in doseţe svoj minimum pri 

30 % stopnji zadolţenosti, kjer znaša 9,69 %. S povečevanjem stopnje zadolţenosti nad 30 % 

se tehtani povprečni strošek kapitala nenehno povečuje. Zgolj na podlagi teh izračunov je 

mogoče zatrditi, da je optimalna struktura financiranja Skupine Krka, d. d., za obdobje od leta 

2002 do 2010, pri uporabi 30 % dolţniškega in 70 % lastniškega kapitala.  

Skupina Krka, d. d., je v obdobju od leta 2002 do 2010 za svoje financiranje uporabljala zgolj 

7 % dolţniškega in 92 % lastniškega kapitala. Najniţji tehtani povprečni strošek kapitala se 

pojavi pri strukturi financiranja s 30 % dolţniškega in 70 % lastniškega kapitala. To pomeni, 

da je deleţ uporabe dolţniškega kapitala Skupine Krka, d. d., niţji od tistega, kjer so 

povprečni tehtani stroški kapitala najniţji. V kolikor bi prišlo do ocenjevanja optimalne 

strukture financiranja zgolj na podlagi ţe prikazanih izračunov, bi bilo mogoče reči, da 

Skupina Krka, d. d., ne uporablja optimalne strukture financiranja, saj se ta razlikuje od tiste v 

točki, kjer tehtani povprečni strošek kapitala doseţe najmanjšo vrednost. Vendar pa tako 

enoličnega odgovora ni mogoče podati, saj je treba izračune natančneje pregledati in narediti 

primerjavo tudi s panogo. 
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Primerjava s panogo 

Za primerjavo dobljenih rezultatov s panogo so uporabljeni podatki o povprečnih vrednostih 

deleţa dolţniškega financiranja, stroških lastniškega financiranja, stroških dolţniškega 

financiranja in povprečni vrednosti tehtanih povprečnih stroškov financiranja, ki so 

pridobljeni s spletne strani Aswatha Damodarana (Damodaran 2011a). Za potrebe analize so 

vsi podatki zbrani za obdobje od leta 2002 do 2010. Na podlagi tako zbranih podatkov je 

izračunana povprečna vrednost posameznega kazalnika, ki je primerjana z dobljenimi 

rezultati. Primerjava podjetja s povprečjem panoge je vsekakor smiselna, saj je le tako 

mogoče oceniti, kje se podjetje nahaja v primerjavi s panogo. Takšna primerjava pa ima tudi 

slabosti, saj bi bila bolj smiselna primerjava z vodilnim podjetjem v panogi, kjer je moţno 

podati primerjavo obravnavanega podjetja z vodilnim podjetjem.  

Preglednica 15: Povprečni podatki za panogo farmacija, od leta 2002 do 2010  

Komponente Vrednosti 

Št. podjetij, vključenih v raziskavo* 317 

Deleţ dolţniškega financiranja 12 % 

Strošek dolga po davkih 5,82 % 

Strošek lastniškega financiranja (po modelu CAPM) 8,51 % 

Tehtani povprečni strošek kapitala 8,18 % 

*Povprečno število podjetij, vključenih v raziskavo med leti 2002 in 2010. 

Vir: Damodaran 2011a. 

Skupina Krka, d. d., za svoje financiranje uporablja 5 odstotnih točk manj dolţniškega 

kapitala kot to velja za povprečje farmacevtske panoge. Strošek dolga po davkih je pri 

Skupini Krka, d. d.,  za 1,86 odstotne točke niţji, kot to velja za povprečje panoge v 

obravnavanem obdobju. Na nizke stroške dolga po davkih je pri Skupini Krka, d. d., imel 

močan vpliv dobri poslovni rezultati v obravnavanem obdobju, kar ima vpliv tudi na nizko 

kreditno tveganje podjetja. Stroški lastniškega kapitala v Skupini Krka, d. d., so v 

obravnavanem obdobju za 1,83 odstotne točke višji kot to velja za povprečje panoge. Na 

nekoliko višji strošek lastniškega kapitala je imela največji vpliv trţna premija za tveganje, ki 

je za slovenski trg višja kot to velja za zrele finančne trge, iz katerih so skorajda vsa podjetja, 

zajeta v raziskavo, na povprečjih panoge. Tehtan povprečni strošek kapitala je pri Skupini 

Krka, d. d., za 1,71 odstotne točke višji kot to velja za povprečje panoge.  

5.5.1 Rezultati analize strukture financiranja in tehtanih povprečnih stroškov kapitala 

V preglednici 16 so prikazani dolgoročni tehtani povprečni stroški kapitala obravnavanih 

podjetij. Prav tako so prikazani stroški dolga po davkih, stroški lastniškega kapitala in mera 

sistematičnega tveganja beta.  
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Preglednica 16: Analiza povprečne strukture financiranja in tehtanih povprečnih 

stroškov kapitala pri uporabljenih strukturah financiranja 

obravnavanih podjetij, od leta 2002 do 2010 

Podjetje D / (D+E), v 

% 

Rd (1-T), Rs, v % Beta WACC, v 

% v % 

Aerodrom Ljubljana, d. d. 1 3,96 9,78 0,9 9,73 

Cinkarna Celje, d. d. 30 4,62 7,75 0,6 6,81 

Delo Prodaja, d. d. 30 4,82 7,5 0,6 6,69 

Etol, d. d. 13 3,96 5,83 0,3 5,58 

Gorenje, d. d. 42 5,14 11,21 1,2 8,66 

Helios, d. d. 14 3,96 8,82 0,8 8,14 

Intereuropa, d. d. 32 21,42* 9,32 0,9 13,19 

Iskra Avtoelektrika, d. d. 40 4,82 10,3 1 8,11 

Istrabenz, d. d. 63 16,63* 12,29 1,4 15,02 

Krka, d. d. 7 3,96 10,34 1 9,89 

Luka Koper, d. d. 15 10,3 10,77 1,1 10,7 

Mercator, d. d. 50 10,3 10,3 1 10,3 

Mlinotest, d. d. 27 4,82 6,32 0,4 5,91 

Petrol, d. d. 25 4,82 10,37 1 8,98 

Pivovarna Laško, d. d. 34 16,63* 8,52 0,7 11,28 

Salus, d. d. 0 3,96 8,51 0,7 8,51 

Sava, d. d. 25 21,42* 8,92 0,8 12,04 

Telekom Slovenije, d. d. 20 4,62 12,16 1,4 10,65 

Terme Čateţ, d. d. 27 4,62 7,45 0,5 6,69 

Ţito, d. d. 15 3,96 9,64 0,9 8,79 

*Zaradi negativnega dobička pred obrestmi in davki gre za strošek dolga in ne strošek dolga po 

davkih. 

Obravnavana podjetja uporabljajo različne kombinacije lastniškega in dolţniškega 

financiranja. Podjetje Salus, d. d., za svoje financiranje ne uporablja dolţniškega kapitala, 

največji deleţ dolţniškega kapitala za svoje financiranje pa uporablja Skupina Istrabenz, d. d., 

kar 63 % dolţniškega kapitala. Povprečna stopnja uporabe dolţniškega kapitala znaša 

25,50 %, standardni odklon pa 15,86 %. 

Preglednica 17: Opisna statistika povprečnega deleţa uporabe dolţniškega financiranja 

obravnavanih podjetij, od leta 2002, do 2010. 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deleţ dolţniškega 

financiranja 

20 0,00 0,63 0,2550 0,159 

Ocenjeni stroški dolţniškega kapitala po davkih so najniţji v podjetju Aerodrom Ljubljana, 

d. d., in skupinah Etol, d. d., Helios, d. d., Krka, d. d., Salus, d. d., in Ţito, d. d., kjer znašajo 

3,96 %, najvišji pa v skupinah Intereuropa, d. d., in Sava, d. d., kjer znašajo 21,42 %. 



 

59 

Aritmetična sredina ocenjenih stroškov dolga po davkih znaša 7,94 %, standardni odklon pa 

6,07 %. 

Preglednica 18: Opisna statistika povprečnih ocenjenih stroškov dolga po davkih 

obravnavanih podjetij, od leta 2002, do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Strošek dolga po 

davkih 

20 0,0396 0,2142 0,079370 0,061 

Ocenjeni stroški lastniškega financiranja po modelu CAPM so najniţji v Skupini Etol, d. d., 

kjer znašajo 5,83 %, najvišji pa v Skupini Istrabenz, d. d., kjer znašajo 12,28 %. Povprečna 

vrednost stroškov lastniškega kapitala znaša 9,31 %, standardni odklon pa 1,76 %. 

Preglednica 19: Opisna statistika povprečnih ocenjenih stroškov lastniškega 

financiranja obravnavanih podjetij, od leta 2002 do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Strošek lastniškega 

financiranja 

20 0,0583 0,1229 0,093 0,0176 

Mera sistematičnega tveganja beta se giblje od 0,26 pri delnici Etola, d. d., do 1,38 pri delnici 

Istrabenza, d. d. Povprečna vrednost mere sistematičnega tveganja beta znaša 0,86, standardni 

odklon pa 0,30.  

Preglednica 20: Opisna statistika povprečne ocenjene mere sistematičnega tveganja beta 

obravnavanih podjetij, od leta 2002 do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Beta 20 0,26 1,38 0,8640 0,3043 

Tehtani povprečni strošek kapitala se giblje od vrednosti 5,58 % pri Skupini Etol, d. d., do 

15,02 % pri Skupini Istrabenz, d. d. Aritmetična sredina tehtanih povprečnih stroškov kapitala 

znaša 9,28 %, standardni odklon pa 2,45 %. 

Preglednica 21: Opisna statistika tehtanega povprečnega stroška kapitala obravnavanih 

podjetij, od leta 2002 do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Tehtani povprečni 

strošek kapitala 

20 0,0558 0,1502 0,0928 0,0245 
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5.5.2 Rezultati analize optimalne strukture financiranja in tehtanih povprečnih stroškov 

kapitala 

V preglednici 22 so prikazani dolgoročni tehtani povprečni stroški kapitala obravnavanih 

podjetij v optimalni strukturi financiranja. Nadalje so prikazani stroški dolga po davkih, 

stroški lastniškega kapitala in mera sistematičnega tveganja beta, vse za optimalne strukture 

financiranja v nalogi obravnavanih podjetij.  

Preglednica 22: Pregled ocenjene optimalne strukture financiranja obravnavanih 

podjetij, za obdobje od leta 2002 do 2010 

Podjetje D / 

(D+E), 

v % 

Rd (1-T), v 

% 

Rs, v % Beta WACC, 

v % 

WACC(U), 

v%*** 

Aerodrom Ljubljana, d. d. 30 4,82 11,6 1,26 9,57 9,73 

Cinkarna Celje, d. d. 20 4,18 7,38 0,53 6,74 6,81 

Delo Prodaja, d. d. 10 3,96 6,89 0,45 6,6 6,69 

Etol, d. d. 20 3,96 5,94 0,28 5,54 5,58 

Gorenje, d. d. 20 3,96 9,55 0,9 8,44 8,66 

Helios, d. d. 20 4,18 9,1 0,83 8,12 8,14 

Intereuropa, d. d. 0 4,95* 7,95 0,68 7,95 13,19 

Iskra Avtoelektrika, d.d. 20 4,18 9 0,81 8,04 8,11 

Istrabenz, d. d. 10 3,96 7,99 0,63 7,59 15,02 

Krka, d. d. 30 4,45 11,94 1,32 9,69 9,89 

Luka Koper, d. d. 10 4,82 10,48 1,06 9,91 10,7 

Mercator, d. d. 20 4,18 8,3 0,69 7,48 10,3 

Mlinotest, d. d. 10 3,96 6 0,29 5,79 5,91 

Petrol, d. d. 20 4,62 10,05 0,99 8,96** 8,98 

Pivovarna Laško, d. d. 10 4,18 7,56 0,56 7,22 11,28 

Salus, d. d. 30 3,96 9,95 0,97 8,15 8,51 

Sava, d. d. 0 3,96 7,95 0,63 7,95 12,04 

Telekom Slovenije, d. d. 20 4,62 12,16 1,35 10,65 10,65 

Terme Čateţ, d. d. 10 3,96 6,95 0,46 6,65 6,69 

Ţito, d. d. 20 4,18 9,92 0,97 8,77 8,79 

* Zaradi negativnega dobička pred obrestmi in davki gre za strošek dolga in ne strošek dolga po 

davkih. 

** Tehtani povprečni strošek kapitala je enak pri uporabi 10 in 20 % dolţniškega kapitala. 

***Za laţjo primerjavo razlik med tehtanimi povprečnimi stroški kapitala pri uporabljeni in optimalni 

strukturi financiranja je ponovno prikazan tehtani povprečni strošek kapitala pri uporabljeni strukturi 

financiranja. 

V optimalni strukturi financiranja bi obravnavana podjetja/skupine uporabljala različne deleţe 

dolţniškega financiranja, katerih razpon je niţji kot pri uporabljeni strukturi financiranja. 

Skupini Intereuropa, d. d., in Sava, d. d., bi za doseganje optimalne strukture financiranja za 

svoje financiranje uporabljali zgolj lastniški kapital. Ţe iz navedb v poglavju 7.3 je razvidno, 

je bil takšen rezultat tudi pričakovan, saj ima Skupina Intereuropa, d. d., v obravnavanem 

obdobju negativen povprečni dobiček pred obrestmi in davki, Skupina Sava, d. d., pa ima 
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sicer povprečni dobiček pred obrestmi in davki pozitiven, a izjemno nizek. Največji deleţ 

dolţniškega financiranja bi v optimalni strukturi financiranja uporabljali podjetji Aerodrom 

Ljubljana, d. d., in Salus, d. d., ter Skupina Krka, d. d., in sicer 30 %. Aritmetična sredina 

uporabljenega dolţniškega kapitala bi v optimalni strukturi financiranja znašala 16,50 %, 

standardni odklon pa 8,75 %. 

Preglednica 23: Opisna statistika povprečne uporabe dolţniškega financiranja v 

ocenjeni optimalni strukturi financiranja obravnavanih podjetij, od 

leta 2002 do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Deleţ dolţniškega 

financiranja 

20 0,00 0,30 0,1650 0,0875 

Ocenjeni najniţji strošek dolţniškega kapitala po davkih bi bil v optimalni strukturi 

financiranja 3,96 % in enak za osem obravnavanih podjetij. Od podjetij, ki za financiranje 

uporabljajo dolţniški kapital, imata najvišji strošek dolga po davkih podjetji Aerodrom 

Ljubljana, d. d., in sicer 4,82 %. Aritmetična sredina ocenjenih stroškov dolga po davkih v 

optimalni strukturi financiranja znaša 4,25 %, standardni odklon pa 0,34 %.   

Preglednica 24: Opisna statistika povprečnih stroškov dolga po davkih v ocenjeni 

optimalni strukturi financiranja obravnavanih podjetij, od leta 2002 do 

2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Strošek dolga po 

davkih 

20 0,0396 0,0495 0,04252 0,0034 

V optimalni strukturi financiranja so ocenjeni stroški lastniškega financiranja po modelu 

CAPM najniţji v Skupini Etol, d. d., kjer znašajo 5,94 %, najvišji pa v Skupini Telekom 

Slovenije, d. d., kjer znašajo 12,16 %. Aritmetična sredina ocenjenih stroškov lastniškega 

kapitala v optimalni strukturi financiranja znaša 8,83 %, standardni odklon pa 1,86 %. 

Preglednica 25: Opisna statistika povprečnih stroškov lastniškega financiranja v 

ocenjeni optimalni strukturi financiranja obravnavanih podjetij, od 

leta 2002 do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Strošek lastniškega 

financiranja 

20 0,0594 0,1216 0,08833 0,0186 
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Mera sistematičnega tveganja beta se v optimalni strukturi financiranja giblje od 0,28 pri 

delnici Etola, d. d., do 1,35 pri delnici Telekoma Slovenije, d. d. Aritmetična sredina mere 

sistematičnega tveganja beta v optimalni strukturi financiranja znaša 0,78, standardni odklon 

pa 0,32.  

Preglednica 26: Opisna statistika povprečne mere sistematičnega tveganja beta v 

ocenjeni optimalni strukturi financiranja obravnavanih podjetij, od 

leta 2002 do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Beta 20 0,28 1,35 0,7830 0,3191 

Tehtani povprečni strošek kapitala se v optimalni strukturi financiranja giblje od vrednosti 

5,54 % pri Skupini Etol, d. d., do 10,65 % pri Skupini Telekom Slovenije, d. d. Aritmetična 

sredina tehtanih povprečnih stroškov kapitala pri optimalni strukturi financiranja znaša 

7,99 %, standardni odklon pa 1,36 %. 

Preglednica 27: Opisna statistika tehtanega povprečnega stroška kapitala v ocenjeni 

optimalni strukturi financiranja obravnavanih podjetij, od leta 2002, 

do 2010 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Tehtani povprečni 

strošek kapitala 

20 0,0554 0,1065 0,080 0,0136 

5.6 Rezultati raziskave 

Enostavnih odgovorov na vprašanje, ali se obravnavana podjetja financirajo optimalno, ni 

mogoče podati. Za podjetja, kjer je analiza tehtanih povprečnih stroškov kapitala pokazala, da 

uporabljajo optimalno strukturo financiranja, ni dileme. Večje vprašanje se postavi pri 

podjetjih, katerih struktura financiranja odstopa od optimalne. Pri teh podjetjih je pomembna 

primerjava s povprečjem panoge, v kateri posamezno podjetje deluje.  

V nadaljevanju je podan prikaz treh različnih moţnih razdelitev obravnavanih podjetij/skupin 

glede na optimalnost strukture financiranja. 

- Prva razdelitev: temelji zgolj na primerjavi uporabljene strukture financiranja z ocenjeno 

optimalno strukturo financiranja.  

- Druga razdelitev: temelji zgolj na primerjavi uporabljene strukture financiranja s 

povprečno strukturo financiranja panoge, v kateri podjetje deluje.  

- Tretja razdelitev: temelji na kombinaciji prve in druge razdelitve. 
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Podjetja, katerih rezultati bodo pokazali, da se njihova struktura financiranja glede na 

postavljene kriterije razlikuje za največ 10 odstotnih točk, so uvrščena v skupino podjetij z 

optimalno strukturo financiranja. Podjetja, katerih struktura financiranja se glede na 

postavljene kriterije razlikuje za več kot 10 odstotnih točk, so uvrščena med podjetja z 

neoptimalno strukturo financiranja.  

Tretja razdelitev temelji zgolj na primerjavi prve in druge razdelitve, pri čemer je za izhodišče 

vzeta prva razdelitev. Slednji je bila dodana še ena skupina, v katero so uvrščena podjetja, ki 

se po prvi razdelitvi niso uvrstila v skupino podjetij z optimalno strukturo financiranja, a so se 

po drugi razdelitvi uvrstila v skupino podjetij z optimalno strukturo financiranja. Tretja 

razdelitev je smiselna zgolj zaradi laţje primerjave med prvo in drugo razdelitvijo.  

Prva razdelitev 

V preglednici 28 je prikazana razdelitev glede na optimalnost strukture financiranja, na 

podlagi razlik uporabljene strukture financiranja in strukture financiranja, kjer so tehtani 

povprečni stroški kapitala najniţji.  

Preglednica 28: Prva razdelitev obravnavanih podjetji/skupin glede na optimalnost 

strukture financiranja, za obdobje od leta 2002 do 2010 

I II 

Cinkarna Celje, d. d. Aerodrom Ljubljana, d. d. 

Etol, d. d. Delo Prodaja, d. d. 

Helios, d. d. Gorenje, d. d. 

Luka Koper, d. d. Intereuropa, d. d. 

Petrol, d. d. Iskra Avtoelektrika, d. d. 

Telekom Slovenije, d. d. Istrabenz, d. d. 

Ţito, d. d. Krka, d. d. 

/ Mercator, d. d. 

/ Mlinotest, d. d. 

/ Pivovarna Laško, d. d. 

/ Salus, d. d. 

/ Sava, d. d. 

/ Terme Čateţ, d. d. 

I = Podjetje uporablja optimalno strukturo financiranja. 

II = Podjetje ne uporablja optimalne strukture financiranja. 

Glavna slabost te razdelitve je v tem, da so upoštevani zgolj izračuni, ki se nanašajo na 

obravnavano podjetje, niso pa upoštevana »dogajanja« znotraj panoge, kar lahko sluţi pri 

pojasnjevanju trendov v posamezni panogi. 
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Druga razdelitev 

V preglednici 29 je prikazana razdelitev glede na strukture financiranja, na podlagi primerjave 

uporabljene strukture financiranja in povprečne strukture financiranja panoge, v kateri 

posamezno podjetje deluje.  

Preglednica 29: Druga razdelitev obravnavanih podjetij glede na primerjavo s panogo, 

za obdobje od leta 2002 do 2010 

I II 
Delo Prodaja, d. d. Aerodrom Ljubljana, d. d. 
Etol, d. d. Cinkarna Celje, d. d. 
Helios, d. d. Gorenje, d. d. 
Krka, d. d. Intereuropa, d. d. 
Mlinotest, d. d. Iskra Avtoelektrika, d. d. 
Sava, d. d. Istrabenz, d. d. 
Telekom Slovenije, d. d. Luka Koper, d. d. 
Ţito, d. d. Mercator, d. d. 

/ Petrol, d. d. 
/ Pivovarna Laško, d. d. 
/ Salus, d. d. 
/ Terme Čateţ, d. d. 

I = Podjetje uporablja podobno strukturo financiranja kot to velja za povprečje panoge. 

II = Podjetje ne uporablja podobne strukture financiranja kot to velja za povprečje panoge. 

V primerjavi s prvo razdelitvijo je mogoče sklepati, da štiri podjetja (Etol, d. d., Helios, d. d., 

Telekom Slovenije, d. d., in Ţito, d. d.), ki uporabljajo optimalno strukturo financiranja, hkrati 

uporabljajo tudi strukturo financiranja, ki se od povprečja panoge razlikuje za največ 10 

odstotnih točk. Prav tako štiri podjetja (Delo Prodaja, d. d., Krka, d. d., Mlinotest, d. d.. in 

Sava, d. d.), za katere je v prvi razdelitvi ocenjeno, da ne uporabljajo optimalne strukture 

financiranja, uporabljajo strukturo financiranja, ki ustreza kriteriju za uvrstitev v povprečje 

panoge. Za ta podjetja je mogoče sklepati, da uporabljajo strukturo financiranja, ki ustreza 

povprečni vrednosti panoge, a se najverjetneje zaradi trendov v panogi razlikuje od optimalne. 

Tri podjetja (Cinkarna Celje, d. d., Luka Koper, d. d., in Petrol, d. d.), za katere obstaja ocena, 

da je njihova struktura financiranja optimalna, se ta ob primerjavi s povprečjem panoge od 

povprečja razlikuje za več kot 10 odstotnih točk. Vsa tri podjetja uporabljajo strukturo 

financiranja z niţjim deleţem dolţniškega financiranja kot to velja za povprečje posameznih 

panog. 

Tretja razdelitev 

V preglednici 30 je prikazana razdelitev podjetij glede na optimalnost strukture financiranja, 

pri čemer je upoštevana tudi primerjava s povprečjem panoge.  
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Preglednica 30: Tretja razdelitev obravnavanih podjetji glede na strukturo financiranja, 

za obdobje od leta 2002 do 2010 

I II III 

Cinkarna Celje, d. d. Delo Prodaja, d. d. Aerodrom Ljubljana, d. d. 

Etol, d. d. Krka, d. d. Gorenje, d. d. 

Helios, d. d. Mlinotest, d. d. Intereuropa, d. d. 

Luka Koper, d. d. Sava, d. d. Iskra Avtoelektrika, d. d. 

Petrol, d. d. / Istrabenz, d. d. 

Telekom Slovenije, d. d. / Mercator, d. d. 

Ţito, d. d. / Pivovarna Laško, d. d. 

/ / Salus, d. d. 

/ / Terme Čateţ, d. d. 

I = Podjetje uporablja optimalno strukturo financiranja. 

II = Podjetje ne uporablja optimalne strukture financiranja, vendar je uporabljena struktura 

financiranja primerljiva s povprečjem panoge. 

III = Podjetje ne uporablja optimalne strukture financiranja. 

Pri razdelitvi podjetij je treba opozoriti tudi na to, da je razdelitev podjetij glede optimalnosti 

financiranja narejena zgolj na podlagi strukture financiranja. Skozi raziskavo je moč opaziti, 

da se tehtani povprečni stroški kapitala nekaterih podjetij, ki uporabljajo strukturo 

financiranja, ki je primerljiva s panogo, ali neoptimalne strukture financiranja zelo malo 

razlikujejo od tehtanih povprečnih stroškov kapitala v optimalni strukturi financiranja. Tako 

je pri šestih podjetjih moč zaslediti tehtane povprečne stroške kapitala, ki se od minimalnega 

tehtanega povprečnega stroška kapitala razlikujejo za manj kot odstotno točko. Ob 

upoštevanju predpostavke, da je vrednost podjetja najvišja, ko so tehtani povprečni stroški 

kapitala najniţji, je mogoče sklepati, da so ta podjetja kljub temu, da niso uvrščena med 

podjetja z optimalno strukturo financiranja, zelo blizu tej, hkrati pa tudi maksimalni vrednosti 

podjetja.  

Preglednica 31: Podjetja, katerih tehtani povprečni strošek kapitala se v obdobju od leta 

2002 do 2010 od minimalnega razlikuje za manj kot odstotno točko 

Podjetje 

Razlika v odstotnih 

točkah 

Krka, d. d. 0,20 

Aerodrom Ljubljana, d. d. 0,16 

Delo prodaja, d. d. 0,09 

Iskra Avtoelektrika 0,07 

Terme Čateţ, d. d. 0,04 

Salus, d. d. 0,36 

5.7 Zastavljanje in preverjanje hipotez 

V nadaljevanju so prikazane postavljene hipoteze in njihovo preverjanje. Hipoteze so 

oblikovane na podlagi teoretičnih izhodišč in lastnih predvidevanj. 
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Hipoteza 1  

Obravnavana podjetja, ki ne uporabljajo optimalne strukture financiranja, so prezadolţena. 

Hipoteza je bila oblikovana na podlagi lastnega predvidevanja, saj prevladuje ocena, da je 

glavni razlog za neoptimalno strukturo financiranja prezadolţenost. Tako je pri tej hipotezi 

predvideno, da podjetja, ki ne uporabljajo optimalne strukture financiranja, uporabljajo večji 

deleţ dolţniškega financiranja kot podjetja, ki uporabljajo optimalno strukturo financiranja. 

Raziskava je pokazala, da podjetja, ki uporabljajo optimalno strukturo financiranja, v 

povprečju uporabljajo 18,9 % dolţniškega kapitala, podjetja, ki za svoje financiranje ne 

uporabljajo optimalne strukture financiranja, pa v povprečju uporabljajo 29,1 % dolţniškega 

kapitala.    

Zastavljeno hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 2 

V uporabljeni strukturi financiranja obravnavanih slovenskih podjetij je strošek lastniškega 

financiranja višji kot strošek dolţniškega financiranja po davkih. 

Ta hipoteza je oblikovana na podlagi izsledkov iz literature, saj večina avtorjev navaja, da so 

stroški lastniškega financiranja običajno višji kot stroški dolţniškega financiranja po davkih 

(Coyle 2000, 34). Coyle (2000, 34) prav tako navaja, da so stroški dolţniškega financiranja 

niţji predvsem zaradi vnaprej dogovorjenih pogojev, po katerih se bodo sredstva vračala 

posojilodajalcu, in zato, ker so obresti odbitna postavka od davčne osnove. 

Raziskava je pokazala, da je povprečna vrednost stroška lastniškega financiranja 9,39 %, 

povprečna vrednost stroška dolţniškega financiranja po davkih pa 7,79 %.  

Zastavljeno hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 3  

Obravnavana podjetja uporabljajo podobno strukturo financiranja kot to velja za povprečje 

obravnavanih panog.  

Hipoteza je oblikovana na podlagi lastnih predvidevanj, saj obstaja domneva, da je slovenska 

podjetja po strukturi financiranja mogoče uvrstiti v povprečje panoge. 

Raziskava je pokazala, da je povprečna vrednost uporabljenega dolţniškega financiranja 

slovenskih podjetij 25,5 %, povprečna vrednost uporabljenega dolţniškega financiranja 

znotraj obravnavanih panog pa 27,8 %.  
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Iz raziskave je razvidno, da obravnavana podjetja v povprečju uporabljajo 2,3 odstotne točke 

manj dolţniškega financiranja, kot to velja za povprečje obravnavanih panog. Na podlagi 

raziskave je mogoče sklepati, da obravnavana podjetja uporabljajo podobno strukturo 

financiranja kot to velja za povprečje obravnavanih panog, zaradi česar je tudi primerjava 

uporabljene strukture financiranja obravnavanih podjetji in obravnavanih panog smiselna. 

Zastavljeno hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 4 

Obravnavana podjetja bi v optimalni strukturi financiranja uporabljala niţji deleţ dolţniškega 

financiranja kot to velja za povprečje obravnavanih panog.  

S to hipotezo je bil cilj preveriti, ali je v podajanju končnih sklepov raziskave moţno 

predpostavljati, da se uporabljena struktura financiranja v obravnavanih panogah zaradi 

velikega števila podjetij, zajetih v panogo, in daljšega časovnega obdobja opazovanja pribliţa 

optimalni strukturi financiranja. Pri tem je kot optimalna struktura financiranja upoštevana 

optimalna struktura financiranja obravnavanih podjetij.   

Raziskava je pokazala, da je povprečna vrednost uporabljenega dolţniškega kapitala v 

ocenjeni optimalni strukturi financiranja 16,5 %, povprečna vrednost uporabljenega 

dolţniškega kapitala v povprečju panog pa 27,8 % 

Razlika med povprečnim uporabljenim deleţem dolţniškega financiranja obravnavanih 

podjetij v optimalni strukturi financiranja in povprečnim uporabljenim deleţem dolţniškega 

financiranja obravnavanih panog pri uporabljeni strukturi financiranja znaša 11,3 odstotne 

točke. Na podlagi raziskave je moč sklepati, da obravnavana podjetja v optimalni strukturi 

financiranja uporabljajo niţji deleţ dolţniškega financiranja kot to velja za povprečno 

uporabljeno strukturo financiranja obravnavanih panog.  

Zastavljeno hipotezo potrdimo. 
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6 SKLEP 

Struktura uporabljenih finančnih virov, s katerimi se podjetja financirajo, se je znotraj 

obravnavanega časovnega obdobja zelo spremenila, saj so podjetja med letoma 2002 in 2010 

povečala deleţ uporabljenega dolţniškega financiranja v povprečju za 26,64 odstotne točke.  

Spreminjanje strukture uporabljenih finančnih virov je odvisno od dostopnosti in cene 

posameznih finančnih virov. Dostopnost in ceno posameznih virov financiranja, poleg 

dejavnikov, znotraj posameznega podjetja določa predvsem gospodarski cikel, v kateremu se 

gospodarstvo nahaja. V obdobju, zajetem v magistrski nalogi, izstopata predvsem dva 

gospodarska cikla. Kot glavno značilnost gospodarskih ciklov, ki imajo neposreden vpliv na 

analizo, je mogoče izpostaviti predvsem spreminjanje strukture financiranja, ki se v času 

recesije kaţe kot povečano zadolţevanje podjetij, v času gospodarske rasti pa kot 

razdolţevanje podjetij. Na spreminjanje strukture financiranja (izračunane na podlagi trţnih 

vrednosti) znotraj posameznih ekonomskih ciklov ima poleg spreminjajočega se 

povpraševanja po dolţniškem in lastniškem kapitalu močan vpliv predvsem nihanje trţne 

vrednosti lastniškega kapitala, ki je na slovenskem trgu kapitala še posebej izrazito.  

Za izvedbo analize tehtanih povprečnih stroškov kapitala so bili s pomočjo modela CAPM 

ocenjeni stroški lastniškega financiranja, s pomočjo sistematičnega ratinga, pribitkov za 

kreditno tveganje in finančnega vzvoda, pa je bila določena na podlagi trţne vrednosti tako 

lastniškega kot dolţniškega kapitala. Z uporabo formule Hamada je bila analiza razširjena tudi 

na alternativne strukture financiranja, s čimer je bila za posamezna podjetja poiskana 

optimalna struktura financiranja, za katero so značilni najniţji tehtani povprečni stroški 

financiranja. Uporabljene metode so se v postopku raziskave izkazale kot primerne in na 

slovenskem trgu tudi izvedljive, saj so vsi vhodni podatki javno dostopni. Prav tako so 

rezultati same analize z uporabljenimi metodami v okviru pričakovanih.  

V zaključni fazi raziskave so bile v analizo vključene tudi povprečne strukture financiranja 

znotraj panog, v katerih obravnavana podjetja delujejo, kar je omogočilo primerjavo stroškov 

financiranja obravnavanih podjetij s povprečjem panoge, v kateri posamezno podjetje deluje. 

Primerjava s povprečji panog se je izkazala kot dobro dopolnilo analizi strukture financiranja, 

saj omogoča, da je v analizi upoštevan tudi poloţaj podjetja v primerjavi s panogo. Dejstvo, 

da je primerjava s panogo dobro dopolnilo, se kaţe tudi v rezultatu tretje hipoteze. 

Na podlagi raziskave dolgoročnih tehtanih povprečnih stroškov kapitala in strukture 

financiranja obravnavanih podjetij je mogoče sklepati, da na slovenskem trgu kapitala 

obstajajo podjetja, ki se med seboj razlikujejo po optimalnosti strukture financiranja. Skladno 

z namenom naloge je ocenjeno,  da sedem podjetij, zajetih v raziskavo, sledi optimalni 

strukturi financiranja in s tem maksimizira vrednost lastniškega kapitala, medtem ko štiri 

podjetja, katerih struktura financiranja je ocenjena kot neoptimalna, sledijo povprečni 

strukturi financiranja znotraj panoge, v kateri delujejo. Nadalje je ugotovljeno, da devet 
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podjetij ne uporablja optimalne strukture financiranja. Na podlagi navedenega je mogoče 

zaključiti, da del slovenskih podjetij sledi optimalni strukturi financiranja, ki maksimizira 

vrednost lastnikov. 
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Priloga 3 Temeljni podatki obravnavanih panog in uvrstitev obravnavanih podjetij v panoge 

 





Priloga 1 

 

ANALIZA DOLGOROČNEGA TEHTANEGA POVPREČNEGA STROŠKA KAPITALA OBRAVNAVANIH PODJETIJ 

Preglednica 1: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Aerodrom Ljubljana, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 1%* 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 1,01% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 1779 17.787 35.575 53.362 71.150 88.937 106.725 124.512 142.300 160.087 

EBIT** 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 8.049 

Plačane obresti 0 70 704 1.642 2.570 6.278 14.790 17.748 20.706 23.664 26.622 

Obdavčljiv dobiček** 8.049 7.979 7.345 6.407 5.479 1.771 -6.741 -9.699 -12.657 -15.615 -18.573 

Plačan davek** 1.610 1.596 1.469 1.281 1.096 354 -1.348 -1.940 -2.531 -3.123 -3.715 

Čisti dobiček** 6.439 6.383 5.876 5.125 4.383 1.417 -5.393 -7.759 -10.126 -12.492 -14.859 

Obrestni multiplikator / 114,27 11,43 4,9 3,13 1,28 0,54 0,45 0,39 0,34 0,3 

Reating AAA AAA AAA A A- B- C C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 5,77% 6,02% 11,03% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 3,96% 4,62% 4,82% 8,82% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja           

** = V 000 EUR                     

Preglednica 2: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Aerodrom Ljubljana, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,94 9,74% 9,74% 

1%* 1,01% 3,96% 0,94 9,78% 9,73% 

10% 11,11% 3,96% 1,02 10,22% 9,60% 

20% 25,00% 4,62% 1,12 10,83% 9,58% 

30%** 42,86% 4,82% 1,26 11,60% 9,57% 

40% 66,67% 8,82% 1,44 12,64% 11,11% 

50% 100,00% 16,63% 1,69 14,09% 15,36% 

60% 150,00% 16,63% 2,06 16,26% 16,48% 

70% 233,33% 16,63% 2,68 19,88% 17,60% 

80% 400,00% 16,63% 3,93 27,12% 18,73% 

90% 900,00% 16,63% 7,68 48,84% 19,85% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 3: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Cinkarna Celje, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30%* 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 11.278 22.555 33.833 45.111 56.389 67.666 78.944 90.222 101.499 

EBIT** 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986 

Plačane obresti 0 447 942 1.562 2.173 3.442 6.967 11.557 13.208 16.879 

Obdavčljiv dobiček** 6.986 6.539 6.044 5.424 4.813 3.544 19 -4.571 -6.222 -9.893 

Plačan davek** 1.397 1.308 1.209 1.085 963 709 4 -914 -1.244 -1.644 

Čisti dobiček** 5.589 5.232 4.835 4.339 3.851 2.835 15 -3.657 -4.978 -8.249 

Obrestni multiplikator / 15,64 7,42 4,47 3,22 2,03 1 0,6 0,53 0,41 

Reating AAA AAA AA A A- BB CCC CC CC C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,22% 5,77% 6,02% 7,63% 12,87% 14,64% 14,64% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 17% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 4,18% 4,62% 4,82% 6,10% 10,30% 14,64% 14,64% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja          

** = V 000 EUR                   

Preglednica 4: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Cinkarna Celje, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,44 6,87% 6,87% 

10% 11,11% 3,96% 0,48 7,10% 6,78% 

20%** 25,00% 4,18% 0,53 7,38% 6,74% 

30%* 42,86% 4,62% 0,59 7,75% 6,81% 

40% 66,67% 4,82% 0,68 8,23% 6,87% 

50% 100,00% 6,10% 0,79 8,92% 7,51% 

60% 150,00% 10,30% 0,97 9,94% 10,15% 

70% 233,33% 14,64% 1,26 11,65% 13,74% 

80% 400,00% 14,64% 1,85 15,06% 14,72% 

90% 900,00% 16,63% 3,62 25,30% 17,50% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 5: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Delo Prodaja, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30%* 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 2.002 4.004 6.005 8.007 10.009 12.011 14.012 16.014 18.016 

EBIT** 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 

Plačane obresti 0 79 178 289 489 1.031 1.997 2.330 2.663 2.996 

Obdavčljiv dobiček** 1.151 1.072 973 862 662 120 -846 -1.179 -1.512 -1.845 

Plačan davek** 230 214 195 172 132 24 -169 -236 -302 -369 

Čisti dobiček** 921 857 778 689 530 96 -677 -943 -1.210 -1.476 

Obrestni multiplikator / 14,52 6,46 3,98 2,35 1,12 0,58 0,49 0,43 0,38 

Reating AAA AAA A+ A- BB CCC C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,56% 6,02% 7,63% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 4,45% 4,82% 6,10% 10,30% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                   

** = V 000 EUR                   

Preglednica 6: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Delo Prodaja, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,41 6,68% 6,68% 

10%** 11,11% 3,96% 0,45 6,89% 6,60% 

20% 25,00% 4,45% 0,49 7,16% 6,62% 

30%* 42,86% 4,82% 0,55 7,50% 6,69% 

40% 66,67% 6,10% 0,63 7,95% 7,21% 

50% 100,00% 10,30% 0,74 8,58% 9,44% 

60% 150,00% 16,63% 0,9 9,53% 13,79% 

70% 233,33% 16,63% 1,17 11,11% 14,97% 

80% 400,00% 16,63% 1,72 14,27% 16,16% 

90% 900,00% 16,63% 3,35 23,76% 17,34% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 7: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Etol, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 13%* 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 14,94% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost 
dolga** 0 5.146 6.689 10.291 15.437 20.583 25.728 30.874 36.020 41.165 46.311 

EBIT** 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 

Plačane obresti 0 204 265 408 713 991 1.323 2.724 5.273 6.846 7.702 

Obdavčljiv dobiček** 3.581 3.377 3.316 3.173 2.868 2.590 2.258 857 -1.692 -3.265 -4.121 

Plačan davek** 716 675 663 635 574 518 452 171 -338 -653 -824 

Čisti dobiček** 2.865 2.702 2.653 2.539 2.295 2.072 1.806 685 -1.354 -2.612 -3.296 

Obrestni multiplikator / 17,57 13,52 8,79 5,03 3,61 2,71 1,31 0,68 0,52 0,46 

Reating AAA AAA AAA AAA A A- BBB B- CC C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 5,77% 6,02% 6,43% 11,03% 14,64% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 4,62% 4,82% 5,14% 8,82% 14,64% 16,63% 16,63% 

* =Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 8: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Etol, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,23 5,67% 5,67% 

10% 11,11% 3,96% 0,25 5,79% 5,60% 

13%* 14,94% 3,96% 0,26 5,83% 5,58% 

20%** 25,00% 3,96% 0,28 5,94% 5,54% 

30% 42,86% 4,62% 0,31 6,13% 5,68% 

40% 66,67% 4,82% 0,36 6,39% 5,76% 

50% 100,00% 5,14% 0,42 6,75% 5,95% 

60% 150,00% 8,82% 0,51 7,29% 8,21% 

70% 233,33% 14,64% 0,67 8,20% 12,71% 

80% 400,00% 16,63% 0,98 10,00% 15,30% 

90% 900,00% 16,63% 1,92 15,43% 16,51% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 9: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Gorenje, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30% 40% 42%* 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 72,41% 100% 150% 233,00% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 46.700 93.399 140.099 186.798 196.138 233.498 280.197 326.897 373.597 420.296 

EBIT** 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 31.551 

Plačane obresti 0 1.849 3.699 6.467 9.609 10.089 20.604 28.849 47.858 62.129 69.895 

Obdavčljiv dobiček** 31.551 29.702 27.852 25.084 21.942 21.462 10.947 2.702 -16.307 -30.578 -38.344 

Plačan davek** 6.310 5.940 5.570 5.017 4.388 4.292 2.189 540 -3.261 -6.116 -7.669 

Čisti dobiček** 25.241 23.761 22.282 20.067 17.554 17.169 8.758 2.161 -13.045 -24.462 -30.675 

Obrestni multiplikator / 17,06 8,53 4,88 3,28 3,13 1,53 1,09 0,66 0,51 0,45 

Reating AAA AAA AAA A BBB BBB B- CCC CC C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 5,77% 6,43% 6,43% 11,03% 12,87% 14,64% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 3,96% 3,96% 4,62% 5,14% 5,14% 8,82% 10,30% 14,64% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 10: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Gorenje, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,75 8,68% 8,68% 

10% 11,11% 3,96% 0,82 9,07% 8,56% 

20%** 25,00% 3,96% 0,9 9,55% 8,44% 

30% 42,86% 4,62% 1,01 10,18% 8,51% 

40% 66,67% 5,14% 1,16 11,01% 8,66% 

42%* 72,41% 5,14% 1,19 11,21% 8,66% 

50% 100,00% 8,82% 1,36 12,18% 10,50% 

60% 150,00% 10,30% 1,66 13,92% 11,75% 

70% 233,33% 14,64% 2,16 16,84% 15,30% 

80% 400,00% 16,63% 3,16 22,66% 17,84% 

90% 900,00% 16,63% 6,18 40,14% 18,98% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         

 



Priloga 1 

 

Preglednica 11: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Helios, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 14%* 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 16,28% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 20.784 29.098 41.568 62.353 83.137 103.921 124.705 145.490 166.274 187.058 

EBIT** 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 12.004 

Plačane obresti 0 823 1.152 1.736 3.003 4.004 6.842 18.257 24.195 27.651 31.108 

Obdavčljiv dobiček** 12.004 11.181 10.852 10.268 9.001 8.000 5.162 -6.253 -12.191 -15.647 -19.104 

Plačan davek** 2.401 2.236 2.170 2.054 1.800 1.600 1.032 -1.251 -2.438 -3.129 -3.821 

Čisti dobiček** 9.603 8.945 8.681 8.214 7.201 6.400 4.129 -5.002 -9.753 -12.518 -15.283 

Obrestni multiplikator / 14,58 10,42 6,92 4 3 1,75 0,66 0,5 0,43 0,39 

Reating AAA AAA AAA AA A- A- B+ CC C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 5,22% 6,02% 6,02% 8,23% 14,64% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 3,96% 4,18% 4,82% 4,82% 6,58% 14,64% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 12: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Helios, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,69 8,30% 8,30% 

10% 11,11% 3,96% 0,75 8,66% 8,19% 

14%* 16,28% 3,96% 0,78 8,82% 8,14% 

20%** 25,00% 4,18% 0,83 9,10% 8,12% 

30% 42,86% 4,82% 0,92 9,67% 8,21% 

40% 66,67% 6,02% 1,06 10,43% 8,67% 

50% 100,00% 8,23% 1,24 11,50% 9,86% 

60% 150,00% 14,64% 1,51 13,09% 14,02% 

70% 233,33% 16,63% 1,97 15,75% 16,37% 

80% 400,00% 16,63% 2,89 21,08% 17,52% 

90% 900,00% 16,63% 5,64 37,04% 18,67% 

* = Uporabljena struktura financiranja     
** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 13: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Intereuropa, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30% 32%* 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 47,06% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 23.174 46.347 69.521 74.155 92.694 115.868 139.041 162.215 185.389 208.562 

EBIT** -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 -1.262 

Plačane obresti 0 4.964 9.928 14.891 15.884 19.855 24.819 29.783 34.746 39.710 44.674 

Obdavčljiv dobiček** -1.262 -6.226 -11.190 -16.153 -17.146 -21.117 -26.081 -31.045 -36.008 -40.972 -45.936 

Plačan davek** -252 -1.245 -2.238 -3.231 -3.429 -4.223 -5.216 -6.209 -7.202 -8.194 -9.187 

Čisti dobiček** -1.009 -4.981 -8.952 -12.923 -13.717 -16.894 -20.865 -24.836 -28.807 -32.778 -36.749 

Obrestni multiplikator / -0,25 -0,13 -0,08 -0,08 -0,06 -0,05 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 

Reating D D D D D D D D D D D 

Strošek dolga 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 14: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Intereuropa, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0%** 0,00% 21,42% 0,68 7,95% 7,95% 

10% 11,11% 21,42% 0,74 8,28% 9,59% 

20% 25,00% 21,42% 0,82 8,68% 11,23% 

30% 42,86% 21,42% 0,91 9,20% 12,86% 

32%* 47,06% 21,42% 0,94 9,32% 13,19% 

40% 66,67% 21,42% 1,04 9,89% 14,50% 

50% 100,00% 21,42% 1,22 10,85% 16,14% 

60% 150,00% 21,42% 1,5 12,31% 17,77% 

70% 233,33% 21,42% 1,95 14,72% 19,41% 

80% 400,00% 21,42% 2,86 19,56% 21,05% 

90% 900,00% 21,42% 5,58 34,06% 22,68% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 15: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Iskra Avtoelektrika, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30% 40%* 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 9.611 19.222 28.833 38.444 48.055 57.666 67.277 76.888 86.499 

EBIT** 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 5.866 

Plačane obresti 0 381 803 1.389 1.851 4.948 8.442 11.188 12.787 14.385 

Obdavčljiv dobiček** 5.866 5.485 5.063 4.477 4.015 918 -2.576 -5.322 -6.921 -8.519 

Plačan davek** 1.173 1.097 1.013 895 803 184 -515 -1.064 -1.384 -1.704 

Čisti dobiček** 4.693 4.388 4.051 3.582 3.212 735 -2.061 -4.258 -5.536 -6.815 

Obrestni multiplikator / 15,41 7,31 4,22 3,17 1,19 0,69 0,52 0,46 0,41 

Reating AAA AAA AA A- A- CCC CC C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,22% 6,02% 6,02% 12,87% 14,64% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 4,18% 4,82% 4,82% 10,30% 14,64% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                   

** = V 000 EUR                   

Preglednica 16: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Iskra Avtoelektrika, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,67 8,22% 8,22% 

10% 11,11% 3,96% 0,73 8,57% 8,11% 

20%** 25,00% 4,18% 0,81 9,00% 8,04% 

30% 42,86% 4,82% 0,91 9,56% 8,14% 

40%* 66,67% 4,82% 1,03 10,30% 8,11% 

50% 100,00% 10,30% 1,21 11,35% 10,82% 

60% 150,00% 14,64% 1,48 12,91% 13,95% 

70% 233,33% 16,63% 1,93 15,52% 16,30% 

80% 400,00% 16,63% 2,83 20,73% 17,45% 

90% 900,00% 16,63% 5,53 36,36% 18,60% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 17: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Istrabenz, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 63% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 17027% 233,33% 400% 900% 
Trţna vrednost 

dolga** 0 52.611 105.222 157.833 210.444 263.055 315.666 331.449 368.277 420.888 473.499 

EBIT** 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 17.206 

Plačane obresti 0 2.083 5.067 16.250 34.997 43.746 52.495 55.120 61.244 69.994 101.423 

Obdavčljiv dobiček** 17.206 15.123 12.139 956 -17.791 -26.540 -35.289 -37.914 -44.038 -52.788 -84.217 

Plačan davek** 3.441 3.025 2.428 191 -3.558 -5.308 -7.058 -7.583 -8.808 -10.558 -16.843 

Čisti dobiček** 13.765 12.098 9.711 764 -14.233 -21.232 -28.231 -30.331 -35.231 -42.230 -67.374 

Obrestni multiplikator / 8,26 3,4 1,06 0,49 0,39 0,33 0,31 0,28 0,25 0,17 

Reating AAA AAA A- CCC C C C C C C D 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 6,02% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 21,42% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 
davkih 3,96% 3,96% 4,82% 10,30% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 21,42% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 18: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Istrabenz, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,58 7,69% 7,69% 

10%** 11,11% 3,96% 0,63 7,99% 7,59% 

20% 25,00% 4,82% 0,7 8,36% 7,65% 

30% 42,86% 10,30% 0,78 8,85% 9,28% 

40% 66,67% 16,63% 0,89 9,49% 12,35% 

50% 100,00% 16,63% 1,05 10,39% 13,51% 

60% 150,00% 16,63% 1,28 11,74% 14,68% 

63%* 170,27% 16,63% 1,38 12,29% 15,02% 

70% 233,33% 16,63% 1,67 14,00% 15,84% 

80% 400,00% 16,63% 2,45 18,50% 17,00% 

90% 900,00% 21,42% 4,78 32,02% 22,48% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 19: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Krka, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 7%* 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 7,53% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost 

dolga** 0 139951 199.930 399.860 599.791 799.721 999.651 1.199.581 1.399.511 1.599.442 1.799.372 

EBIT** 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 148.662 

Plačane obresti 0 5.542 7.917 15.834 26.679 38.515 48.143 73.222 144.094 265.987 239.388 

Obdavčljiv dobiček** 163.409 143.120 140.745 132.828 121.983 110.147 100.519 75.440 4.568 -117.325 -90.726 

Plačan davek** 32.682 28.624 28.149 26.566 24.397 22.029 20.104 15.088 914 -23.465 -18.145 

Čisti dobiček** 130.727 114.496 112.596 106.262 97.587 88.118 80.415 60.352 3.655 -93.860 -72.581 

Obrestni multiplikator / 26,82 18,78 9,39 5,57 3,86 3,09 2,03 1,03 0,56 0,62 

Reating AAA AAA AAA AAA A+ A- A- BB CCC C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 5,56% 6,02% 6,02% 7,63% 12,87% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Strošek dolga po 

davkih 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 4,45% 4,82% 4,82% 6,10% 10,30% 16,63% 13,30% 

*=Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 20: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Krka, d. d.  

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta 
Strošek lastniškega 

kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,98 9,99% 9,99% 

7%* 7,53% 3,96% 1,04 10,34% 9,89% 

10% 11,11% 3,96% 1,07 10,50% 9,84% 

20% 25,00% 3,96% 1,18 11,13% 9,70% 

30%** 42,86% 4,45% 1,32 11,94% 9,69% 

40% 66,67% 4,82% 1,5 13,02% 9,74% 

50% 100,00% 4,82% 1,76 14,54% 9,68% 

60% 150,00% 6,10% 2,16 16,81% 10,39% 

70% 233,33% 10,30% 2,81 20,60% 13,39% 

80% 400,00% 16,63% 4,12 28,18% 18,94% 

90% 900,00% 16,63% 8,04 50,91% 20,06% 

* = Uporabljena struktura financiranja     
** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 21: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Luka Koper, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 15%* 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 17,56% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost 
dolga** 0 56.153 84.229 112.305 168.458 224.611 280.763 336.916 393.069 449.221 505.374 

EBIT** 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 9.035 

Plačane obresti 0 2.704 8.672 18.676 28.015 37.353 60.140 72.167 84.195 96.223 108.251 

Obdavčljiv dobiček** 9.035 6.331 363 -9.641 -18.980 -28.318 -51.105 -63.132 -75.160 -87.188 -99.216 

Plačan davek** 1.807 1.266 73 -1.928 -3.796 -5.664 -10.221 -12.626 -15.032 -17.438 -19.843 

Čisti dobiček** 7.228 5.065 290 -7.713 -15.184 -22.654 -40.884 -50.506 -60.128 -69.751 -79.373 

Obrestni multiplikator / 3,34 1,04 0,48 0,32 0,24 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 

Reating AAA A- CCC C C C D D D D D 

Strošek dolga 4,95% 6,02% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 4,82% 10,30% 16,63% 16,63% 16,63% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 22: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Luka Koper, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,98 9,97% 9,97% 

10%** 11,11% 4,82% 1,06 10,48% 9,91% 

15%* 17,65% 10,30% 1,11 10,77% 10,70% 

20% 25,00% 16,63% 1,17 11,11% 12,21% 

30% 42,86% 16,63% 1,31 11,91% 13,33% 

40% 66,67% 16,63% 1,5 12,99% 14,45% 

50% 100,00% 21,42% 1,76 14,50% 17,96% 

60% 150,00% 21,42% 2,15 16,77% 19,56% 

70% 233,33% 21,42% 2,8 20,54% 21,16% 

80% 400,00% 21,42% 4,1 28,10% 22,76% 

90% 900,00% 21,42% 8,01 50,75% 24,35% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 23: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Mercator, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 126.915 253.831 380.746 507.661 634.576 761.492 888.407 1.015.322 1.142.238 

EBIT** 67.934 67.934 67.934 67.934 67.934 67.934 67.934 67.934 67.934 67.934 

Plačane obresti 0 5.026 11.290 18.337 26.114 65.336 126.636 147.742 168.848 189.954 

Obdavčljiv dobiček** 67.934 62.908 56.644 49.597 41.820 2.598 -58.702 -79.808 -100.914 -122.020 

Plačan davek** 13.587 12.582 11.329 9.919 8.364 520 -11.740 -15.962 -20.183 -24.404 

Čisti dobiček** 54.347 50.327 45.315 39.678 33.456 2.078 -46.962 -63.846 -80.731 -97.616 

Obrestni multiplikator / 13,52 6,02 3,7 2,6 1,04 0,54 0,46 0,4 0,36 

Reating AAA AAA AA A- BBB CCC C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,56% 6,02% 6,43% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 4,45% 4,82% 5,14% 10,30% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                   

** = V 000 EUR                   

Preglednica 24: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Mercator, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,57 7,64% 7,64% 

10% 11,11% 3,96% 0,62 7,93% 7,54% 

20%** 25,00% 4,45% 0,69 8,30% 7,53% 

30% 42,86% 4,82% 0,77 8,78% 7,59% 

40% 66,67% 5,14% 0,88 9,41% 7,70% 

50%* 100,00% 10,30% 1,03 10,30% 10,30% 

60% 150,00% 16,63% 1,26 11,63% 14,63% 

70% 233,33% 16,63% 1,64 13,85% 15,80% 

80% 400,00% 16,63% 2,41 18,28% 16,96% 

90% 900,00% 16,63% 4,7 31,59% 18,13% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 25: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Mlinotest, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 27%* 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 37% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 2.191 4.382 5.916 6.573 8.764 10.955 13.146 15.337 17.528 19.719 

EBIT** 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 

Plačane obresti 0 87 195 285 317 535 1.822 2.186 2.551 2.915 3.279 

Obdavčljiv dobiček** 1.078 991 883 793 761 543 -744 -1.108 -1.473 -1.837 -2.201 

Plačan davek** 216 198 177 159 152 109 -149 -222 -295 -367 -440 

Čisti dobiček** 863 793 706 634 609 434 -595 -887 -1.178 -1.469 -1.761 

Obrestni multiplikator / 12,42 5,53 3,78 3,41 2,02 0,59 0,49 0,42 0,37 0,33 

Reating AAA AAA A+ A- A- BB C C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,56% 6,02% 6,02% 7,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 4,45% 4,82% 4,82% 6,10% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 26: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Mlinotest, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,27 5,86% 5,86% 

10%** 11,11% 3,96% 0,29 6,00% 5,79% 

20% 25,00% 4,45% 0,32 6,17% 5,82% 

27%* 36,99% 4,82% 0,35 6,32% 5,91% 

30% 42,86% 4,82% 0,36 6,39% 5,92% 

40% 66,67% 6,10% 0,41 6,69% 6,45% 

50% 100,00% 16,63% 0,48 7,10% 11,86% 

60% 150,00% 16,63% 0,59 7,72% 13,07% 

70% 233,33% 16,63% 0,77 8,75% 14,27% 

80% 400,00% 16,63% 1,12 10,82% 15,47% 

90% 900,00% 16,63% 2,19 17,01% 16,67% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 27: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Petrol, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 25%* 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 3333% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 98.240 196.481 245.601 294.721 392.961 491.202 589.442 687.682 785.923 884.163 

EBIT** 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 41.630 

Plačane obresti 0 3.890 9.070 11.828 15.160 40.459 81.687 98.024 114.362 130.699 147.036 

Obdavčljiv dobiček** 41.630 37.740 32.561 29.802 26.470 1.171 -40.057 -56.394 -72.731 -89.069 -105.406 

Plačan davek** 8.326 7.548 6.512 5.960 5.294 234 -8.011 -11.279 -14.546 -17.814 -21.081 

Čisti dobiček** 33.304 30.192 26.049 23.841 21.176 937 -32.045 -45.115 -58.185 -71.255 -84.325 

Obrestni multiplikator / 10,7 4,59 3,52 2,75 1,03 0,51 0,42 0,36 0,32 0,28 

Reating AAA AAA A A- BBB CCC C C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,77% 6,02% 6,43% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 3,96% 4,62% 4,82% 5,14% 10,30% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 28: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Petrol, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 0,00% 0,82 9,09% 9,09% 

10%** 11,11% 3,96% 0,9 9,52% 8,96% 

20%** 25,00% 4,62% 0,99 10,05% 8,96% 

25%* 33,33% 4,82% 1,04 10,37% 8,98% 

30% 42,86% 5,14% 1,11 10,73% 9,05% 

40% 66,67% 10,30% 1,26 11,64% 11,10% 

50% 100,00% 16,63% 1,48 12,92% 14,77% 

60% 150,00% 16,63% 1,81 14,83% 15,91% 

70% 233,33% 16,63% 2,36 18,02% 17,05% 

80% 400,00% 16,63% 3,46 24,39% 18,18% 

90% 900,00% 16,63% 6,76 43,52% 19,32% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 29: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Pivovarna Laško, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 30% 34%* 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 51,51% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 49.109 98.219 147.328 166.972 196.437 245.547 294.656 343.766 392.875 441.984 

EBIT** 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851 

Plačane obresti 0 2.051 5.052 24.501 27.767 32.668 40.834 49.001 57.168 84.154 94.673 

Obdavčljiv dobiček** 13.851 11.800 8.799 -10.650 -13.916 -18.817 -26.983 -35.150 -43.317 -70.303 -80.822 

Plačan davek** 2.770 2.360 1.760 -2.130 -2.783 -3.763 -5.397 -7.030 -8.663 -14.061 -16.164 

Čisti dobiček** 11.081 9.440 7.039 -8.520 -11.133 -15.053 -21.587 -28.120 -34.654 -56.242 -64.658 

Obrestni multiplikator / 6,75 2,74 0,57 0,5 0,42 0,34 0,28 0,24 0,16 0,15 

Reating AAA AA BBB C C C C C C D D 

Strošek dolga 4,95% 5,22% 6,43% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 21,42% 21,42% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 4,18% 5,14% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 21,42% 21,42% 

* = Uporabljena struktura financiranja           

** = V 000 EUR                     

Preglednica 30: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Pivovarna Laško, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,51 7,29% 7,29% 

10%** 11,11% 4,18% 0,56 7,56% 7,22% 

20% 25,00% 5,14% 0,62 7,89% 7,34% 

30% 42,86% 16,63% 0,69 8,31% 10,81% 

34%* 51,52% 16,63% 0,73 8,52% 11,28% 

40% 66,67% 16,63% 0,79 8,88% 11,98% 

50% 100,00% 16,63% 0,93 9,68% 13,15% 

60% 150,00% 16,63% 1,13 10,87% 14,33% 

70% 233,33% 16,63% 1,47 12,86% 15,50% 

80% 400,00% 21,42% 2,16 16,83% 20,50% 

90% 900,00% 21,42% 4,21 28,76% 22,15% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 31: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Salus, d. d. 

D/(D+E) 0%* 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 6.841 13.683 20.524 27.365 34.207 41.048 47.889 54.731 61.572 

EBIT** 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 7.243 

Plačane obresti 0 271 542 813 1.217 1.579 1.977 2.306 2.815 4.054 

Obdavčljiv dobiček** 7.243 6.972 6.701 6.430 6.026 5.664 5.266 4.937 4.428 3.189 

Plačan davek** 1.449 1.394 1.340 1.286 1.205 1.133 1.053 987 886 638 

Čisti dobiček** 5.794 5.578 5.361 5.144 4.821 4.531 4.213 3.949 3.542 2.551 

Obrestni multiplikator / 26,74 13,37 8,91 5,95 4,59 3,66 3,14 2,57 1,79 

Reating AAA AAA AAA AAA A+ A A- A- BBB B+ 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 5,56% 5,77% 6,02% 6,02% 6,43% 8,23% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 3,96% 3,96% 4,45% 4,62% 4,82% 4,82% 5,14% 6,58% 

* = Uporabljena struktura financiranja                   

** = V 000 EUR                   

Preglednica 32: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Salus, d. d.  

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0%* 0,00% 3,96% 0,72 8,51% 8,51% 

10% 11,11% 3,96% 0,79 8,89% 8,39% 

20% 25,00% 3,96% 0,87 9,35% 8,27% 

30%** 42,86% 3,96% 0,97 9,95% 8,15% 

40% 66,67% 4,45% 1,11 10,75% 8,23% 

50% 100,00% 4,62% 1,3 11,87% 8,24% 

60% 150,00% 4,82% 1,59 13,55% 8,31% 

70% 233,33% 4,82% 2,08 16,36% 8,28% 

80% 400,00% 5,14% 3,04 21,96% 8,51% 

90% 900,00% 6,58% 5,94 38,76% 9,80% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 33: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Sava, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 25%* 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 33% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost 
dolga** 0 59.705 119.409 149.261 179.114 238.818 298.523 358.227 417.932 477.636 537.341 

EBIT** 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 

Plačane obresti 0 12.789 25.577 31.972 38.366 51.155 63.944 76.732 89.521 102.310 115.098 

Obdavčljiv dobiček** 1.190 -11.599 -24.387 -30.782 -37.176 -49.965 -62.754 -75.542 -88.331 -101.120 -113.908 

Plačan davek** 238 -2.320 -4.877 -6.156 -7.435 -9.993 -12.551 -15.108 -17.666 -20.224 -22.782 

Čisti dobiček** 952 -9.279 -19.510 -24.625 -29.741 -39.972 -50.203 -60.434 -70.665 -80.896 -91.127 

Obrestni multiplikator / 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Reating AAA D D D D D D D D D D 

Strošek dolga 4,95% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 21,42% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 34: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Sava, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0%** 0,00% 3,96% 0,63 7,95% 7,95% 

10% 11,11% 21,42% 0,68 8,27% 9,58% 

20% 25,00% 21,42% 0,75 8,67% 11,22% 

25%* 33,33% 21,42% 0,79 8,92% 12,04% 

30% 42,86% 21,42% 0,84 9,19% 12,86% 

40% 66,67% 21,42% 0,96 9,88% 14,50% 

50% 100,00% 21,42% 1,13 10,85% 16,14% 

60% 150,00% 21,42% 1,38 12,31% 17,78% 

70% 233,33% 21,42% 1,8 14,73% 19,41% 

80% 400,00% 21,42% 2,63 19,58% 21,05% 

90% 900,00% 21,42% 5,14 34,12% 22,69% 

* = Uporabljena struktura financiranja     
** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 35: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Telekom Slovenije, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20%* 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25,00% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 174.096 348.192 522.289 696.385 870.481 1.044.577 1.218.673 1.392.770 1.566.866 

EBIT** 69.240 69.240 69.240 69.240 69.240 69.240 69.240 69.240 69.240 69.240 

Plačane obresti 0 6.894 16.073 26.867 101.951 144.761 173.713 202.665 231.618 260.570 

Obdavčljiv dobiček** 69.240 62.346 53.168 42.374 -32.710 -75.521 -104.473 -133.425 -162.377 -191.329 

Plačan davek** 13.848 12.469 10.634 8.475 -6.542 -15.104 -20.895 -26.685 -32.475 -38.266 

Čisti dobiček** 55.392 49.877 42.534 33.899 -26.168 -60.416 -83.578 -106.740 -129.902 -153.063 

Obrestni multiplikator / 10,04 4,31 2,58 0,68 0,48 0,4 0,34 0,3 0,27 

Reating AAA AAA A BBB CC C C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,77% 6,43% 14,64% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 4,62% 5,14% 14,64% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                   

** = V 000 EUR                   

Preglednica 36: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Telekom Slovenije, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 1,13 10,85% 10,85% 

10% 11,11% 3,96% 1,23 11,43% 10,68% 

20%*, ** 25,00% 4,62% 1,35 12,16% 10,65% 

30% 42,86% 5,14% 1,51 13,09% 10,71% 

40% 66,67% 14,64% 1,73 14,34% 14,46% 

50% 100,00% 16,63% 2,03 16,08% 16,36% 

60% 150,00% 16,63% 2,48 18,70% 17,46% 

70% 233,33% 16,63% 3,23 23,06% 18,56% 

80% 400,00% 16,63% 4,74 31,78% 19,66% 

90% 900,00% 16,63% 9,25 57,93% 20,76% 

* = Uporabljena struktura financiranja         

** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 37: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Terme Čateţ, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 20% 27%* 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 25% 37% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 13.596 27.192 36.709 40.788 54.384 67.980 81.577 95.173 108.769 122.365 

EBIT** 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 7.298 

Plačane obresti 0 538 1.210 1.695 1.964 2.798 8.749 13.566 15.827 18.088 20.349 

Obdavčljiv dobiček** 7.298 6.760 6.088 5.603 5.334 4.500 -1.451 -6.268 -8.529 -10.790 -13.051 

Plačan davek** 1.460 1.352 1.218 1.121 1.067 900 -290 -1.254 -1.706 -2.158 -2.610 

Čisti dobiček** 5.838 5.408 4.871 4.483 4.267 3.600 -1.161 -5.015 -6.823 -8.632 -10.441 

Obrestni multiplikator / 13,55 6,03 4,31 3,72 2,61 0,83 0,54 0,46 0,4 0,36 

Reating AAA AAA A+ A A- BBB CCC C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 5,56% 5,77% 6,02% 6,43% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po 

davkih 3,96% 3,96% 4,45% 4,62% 4,82% 5,14% 12,87% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 38: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Terme Čateţ, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,42 6,73% 6,73% 

10%** 11,11% 3,96% 0,46 6,95% 6,65% 

20% 25,00% 4,45% 0,5 7,22% 6,66% 

27%* 36,99% 4,62% 0,54 7,45% 6,69% 

30% 42,86% 4,82% 0,56 7,57% 6,74% 

40% 66,67% 5,14% 0,64 8,03% 6,87% 

50% 100,00% 12,87% 0,75 8,67% 10,77% 

60% 150,00% 16,63% 0,92 9,64% 13,84% 

70% 233,33% 16,63% 1,2 11,26% 15,02% 

80% 400,00% 16,63% 1,76 14,49% 16,20% 

90% 900,00% 16,63% 3,43 24,19% 17,39% 

* = Uporabljena struktura financiranja     
** = Optimalna struktura financiranja         
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Preglednica 39: Ocena stroškov dolţniškega financiranja pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Ţito, d. d. 

D/(D+E) 0,00% 10% 15%* 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

D/E 0% 11,11% 17,65% 25% 42,86% 66,67% 100% 150% 233,33% 400% 900% 

Trţna vrednost dolga** 0 6.004 9.006 12.008 18.011 24.015 30.019 36.023 42.027 48.031 54.034 

EBIT** 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 

Plačane obresti 0 238 357 501 867 1.235 2.649 5.991 6.989 7.987 8.986 

Obdavčljiv dobiček** 3.360 3.122 3.003 2.859 2.493 2.125 711 -2.631 -3.629 -4.627 -5.626 

Plačan davek** 672 624 601 572 499 425 142 -526 -726 -925 -1.125 

Čisti dobiček** 2.688 2.498 2.403 2.287 1.994 1.700 569 -2.104 -2.903 -3.702 -4.501 

Obrestni multiplikator / 14,13 9,42 6,7 3,87 2,72 1,27 0,56 0,48 0,42 0,37 

Reating AAA AAA AAA AA A- BBB B- C C C C 

Strošek dolga 4,95% 4,95% 4,95% 5,22% 6,02% 6,43% 11,03% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

Davčna stopnja 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Strošek dolga po davkih 3,96% 3,96% 3,96% 4,18% 4,82% 5,14% 8,82% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 

* = Uporabljena struktura financiranja                     

** = V 000 EUR                     

Preglednica 40: Ocena tehtanega povprečnega stroška kapitala pri različnih stopnjah zadolţenosti za podjetje Ţito, d. d. 

Deleţ dolţniškega financiranja Finančni vzvod Strošek dolga po davkih Ocenjena beta Strošek lastniškega kapitala WACC 

0% 0,00% 3,96% 0,81 8,98% 8,98% 

10% 11,11% 3,96% 0,88 9,40% 8,85% 

15%* 17,65% 3,96% 0,92 9,64% 8,79% 

20%** 25,00% 4,18% 0,97 9,92% 8,77% 

30% 42,86% 4,82% 1,08 10,58% 8,85% 

40% 66,67% 5,14% 1,23 11,47% 8,94% 

50% 100,00% 8,82% 1,45 12,72% 10,77% 

60% 150,00% 16,63% 1,77 14,59% 15,81% 

70% 233,33% 16,63% 2,31 17,70% 16,95% 

80% 400,00% 16,63% 3,38 23,93% 18,09% 

90% 900,00% 16,63% 6,6 42,61% 19,23% 

* = Uporabljena struktura financiranja     

** = Optimalna struktura financiranja         
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OBRESTNI MULTIPLIKATOR, SISTEMATIČNI RATING IN PRIBITEK ZA KREDITNO TVEGANJE 

Preglednica 41: Obrestni multiplikator, sistematični rating in pribitek za kreditno tveganje (od leta 2002 do leta 2010 in povprečna vrednost) 

                          
Obrestni multiplikator Sistematičen 

rating 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Povprečje 

≥ 8,50 ≤∞ AAA 0,50% 
1,25% 1,25% 0,20% 0,35% 0,35% 0,35% 0,75% 0,75% 0,64% 

6,5 8,499999 AA 0,65% 
1,75% 1,75% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 0,91% 

5,5 6,499999 A+ 0,85% 
2,25% 2,25% 0,80% 0,70% 0,70% 0,70% 1,50% 1,50% 1,25% 

4,25 5.499.999 A 1,00% 
2,50% 2,50% 1,00% 0,85% 0,85% 0,85% 1,80% 1,80% 1,46% 

3 4,249999 A- 1,10% 
3,00% 3,00% 1,25% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 1,71% 

2,5 2,999999 BBB 1,60% 
3,50% 3,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,25% 2,25% 2,12% 

2,25 2,499999 BB+ 3,00% 
4,25% 4,25% 1,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,75% 3,50% 2,83% 

2 2,249999 BB 3,35% 
5,00% 5,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 3,50% 3,50% 3,32% 

1,75 1,999999 B+ 3,75% 
6,00% 6,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 4,75% 4,75% 3,92% 

1,5 1,749999 B 5,00% 
7,25% 7,25% 3,25% 4,00% 4,00% 4,00% 6,50% 6,50% 5,31% 

1,25 1,499999 B- 5,25% 
8,50% 8,50% 4,25% 6,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00% 6,72% 

0,8 1,249999 CCC 8,00% 
10,00% 10,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,56% 

0,65 0,799999 CC 10,00% 
12,00% 12,00% 6,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,50% 11,50% 10,33% 

0,2 0,649999 C 12,00% 
15,00% 15,00% 7,50% 12,00% 12,00% 12,00% 12,70% 12,70% 12,32% 

-∞ 0,199999 D 15,00% 
20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 14,00% 17,11% 

Vir: Damodaran 2002; Damodaran 2011a; Damodaran 2011b; Damodaran 2011c; Ilar 2008; Insead 2011. 
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TEMELJNI PODATKI OBRAVNAVANIH PANOG IN UVRSTITEV OBRAVNAVANIH PODJETIJ V PANOGE 

Preglednica 42: Temeljni podatki panog med leti 2002 in 2010 in uvrstitev obravnavanih podjetij v panoge 

Podjetje Panoga Število podjetij* 
Strošek lastniškega 
kapitala 

Deleţ dolţniškega 
financiranja 

Strošek dolga po 
davkih Povprečni WACC 

Aerodrom Ljubljana, d. d. Zračni promet 46 9,12% 38,08% 4,75% 7,46% 

Cinkarna Celje, d. d. Kemična industrija (osnovno) 19 9,73% 18,42% 4,45% 8,76% 

Delo Prodaja, d. d. Časopisi 18 10,72% 38,00% 3,79% 8,09% 

Etol, d. d. Kemična industrija (osnovno) 19 9,73% 18,42% 4,45% 8,76% 

Gorenje, d. d. Gospodinjski izdelki 28 8,53% 17,55% 3,74% 7,69% 

Helios, d. d. Kemična industrija (osnovno) 19 9,73% 18,42% 4,45% 8,76% 

Intereuropa, d. d. Prevozništvo 36 8,95% 43,86% 3,85% 6,71% 

Iskra Avtoelektrika, d. d. Električna oprema 88 9,65% 14,45% 5,09% 8,99% 

Istrabenz, d. d. Distribucija zemeljskega plina 33 9,09% 31,74% 3,58% 7,34% 

Krka, d. d. Farmacija 317 8,51% 12,07% 5,82% 8,18% 

Luka Koper, d. d. Pomorstvo  41 9,58% 61,53% 4,66% 6,56% 

Mercator, d. d. Trgovina na drobno 46 8,97% 21,55% 4,29% 7,96% 

Mlinotest, d. d. Proizvodnja hrane 113 7,14% 23,71% 4,09% 6,42% 

Petrol, d. d. Distribucija pogonskih goriv 26 7,51% 42,02% 3,88% 5,99% 

Pivovarna laško, d. d. Proizvodnja pijač 28 7,73% 14,01% 4,35% 7,26% 

Salus, d. d. Medicinska oprema (veletrgovina) 256 8,05% 16,61% 5,31% 7,59% 

Sava, d.d. Avtomobilski deli 57 11,21% 34,06% 4,97% 9,08% 

Telekom Slovenije, d. d. Telekomunikacijske storitve 144 8,78% 21,97% 5,31% 8,02% 

Terme Čateţ, d. d. Hotelirstvo / Igralništvo 76 11,42% 45,97% 4,92% 8,43% 

Ţito, d. d. Proizvodnja hrane 113 7,14% 23,71% 4,09% 6,42% 

*= Povprečno število obravnavanih podjetji v obdobju od leta 2002 do vključno leta 2010.       

Vir: Damodaran 2011a. 

  


