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POVZETEK 

Podjetje Vargro, d. o. o., je družinsko podjetje, ki deluje v panogi kovinske industrije in je v 

obravnavanih letih 2016–2018 doživljalo razcvet, kar skušamo dokazati tudi z analizo 

računovodskih poročil. Pri tem uporabimo metodo navpične in vodoravne analize ter metodo 

analize s kazalniki. Z analizo potrdimo uspešnost in rast podjetja, a kljub temu podamo nekaj 

predlogov za izboljšanje poslovanja. 

Ključne besede: analiza poslovanja, računovodska analiza, finančni kazalniki, kovinska 

industrija, računovodski izkazi, Vargro, d. o. o. 

SUMMARY 

Vargro d. o. o. is a family business, which works in a metal industry and has had been 

growing in success in the years of 2016-2018, what we are trying to proove by analyzing its 

annual accounting reports. Doing that, we are using a method of vertical and horizontal 

analysis and a method of analysing by using different financial indicators. The success and 

growth of the company are confirmed by the analysis, but there is still room for improvement 

so we make a few suggestions. 

Keywords: business analysis, accounting analysis, financial indicators, metal industry, annual 

accounting reports, Vargro d. o. o. 

UDK: 657:621.7/.9(043.2)  
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1 UVOD 

Kovinska industrija je ena izmed največjih industrijskih panog v Evropski uniji (v 

nadaljevanju EU), s prometom okrog 2.100 mrd € (podatek za leto 2017). Industrija po 

podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) predstavlja približno 28 % 

industrijskih proizvodov proizvodnje EU in tretjino proizvedenega izvoza (GZS b. l.). 

Obravnavano proizvodno podjetje Vargro, d. o. o., deluje v panogi kovinskopredelovalne 

industrije, specializirano je za področje kovinskopredelovalne in gradbene industrije. Njegova 

glavna dejavnost je izdelava končnih kovinskih izdelkov v lastni proizvodnji in ponudba 

tehnologij dela za posamezne projekte. Pri gradbenih projektih sodelujejo kot podizvajalec in 

dobavitelj posamičnih elementov gradnje. 

Na domačem in tujem trgu obstaja velika konkurenca, saj v tej panogi deluje približno 

130.000 podjetij, ki zaposlujejo dobrih 10 milijonov ljudi (podatek za leto 2017). To pomeni, 

da morajo biti podjetja pri svojem poslovanju izredno fleksibilna in hitro odzivna na vse 

spremembe na trgu, zato morajo pridobiti kakovostne informacije, pomembne za uspešnost 

poslovanja podjetja. Te informacije je moč pridobiti s sistematično analizo računovodskih 

izkazov podjetja (Blaj 2001, 1).  

Analiza poslovanja podjetja je pomemben del letnega poročila podjetja, ki sicer zakonsko ni 

zahtevana, vendar pa poslovodstvu podjetja daje pomembne informacije. Računovodske 

kazalnike za notranje potrebe izbere podjetje sámo glede na posebnosti svojega poslovanja 

(Kunšek 2009, 8). Predmet analize zaključne projektne naloge je poslovanje proizvodnega 

podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018.  

1.1 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen analize poslovanja proizvodnega podjetja je s pomočjo raziskave in na podlagi del 

domačih in tujih avtorjev celovito preučiti poslovanje podjetja ter s tem omogočiti 

primernejše in smotrnejše odločitve, ki vodijo k večji uspešnosti poslovanja celotnega 

podjetja. Ciljev zaključne projektne naloge je več. Glavni cilj analize poslovanja izbranega 

proizvodnega podjetja je ocena stanj, ki so negativno vplivala na poslovanje podjetja, ter 

navedba dejstev, ki so pozitivno vplivala na uspešnost poslovanja izbranega proizvodnega 

podjetja v obravnavanih letih 2016–2018. 

Ostali cilji zaključne projektne naloge so: 

 predstaviti kovinskopredelovalno industrijo v Sloveniji, 

 preučiti računovodske izkaze proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., v obravnavanih letih 

2016–2018, 

 usmeriti poslovodstvo podjetja v pravilno načrtovanje in razvoj podjetja, 

 obvladovanje bodočega poslovanja na trgu. 
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1.2 Metode dela 

Zaključna projektna naloga temelji na študiju domače in tuje literature, ki je relevantna za 

obravnavano problematiko. Delo smo razdelili na štiri dele. Uvodu sledi kratka predstavitev 

proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., v obravnavanih letih 2016–2018 in panoge, v kateri 

deluje. Nato sledi osrednji – empirični del, torej analiza poslovanja proizvodnega podjetja 

Vargro, d. o. o., v obravnavanih letih 2016–2018, ki vsebuje: 

 analizo sredstev podjetja (analizo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev podjetja ter 

kazalnikov obračanja),  

 analizo dolgov podjetja (analizo dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti do virov 

sredstev ter analizo pomembnejših kazalnikov strukture financiranja, likvidnosti in 

solventnosti),  

 analizo poslovnega uspeha podjetja (analizo prihodkov in odhodkov podjetja, analizo 

posameznih kazalnikov uspešnosti podjetja – produktivnost dela, ekonomičnost in 

dobičkonosnost).  

Podatke proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., potrebne za analizo, pridobimo iz javne 

objave letnih poročil podjetja v obravnavanih letih 2016–2018, ki so dostopni na spletni strani 

AJPES-a. Poročila zajemajo vse računovodske izkaze. Obravnavano je poslovanje 

proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018, torej so uporabljeni sekundarni viri 

podatkov. Ker je analiza časovne narave (primerjava po letih), je pri analiziranju treba izločiti 

vpliv inflacije v preučevanem obdobju. Ta je bila izjemno nizka (indeks cen življenjskih 

potrebščin; Statistični Urad Republike Slovenije – v nadaljevanju SURS), zato indeksacija 

dejansko ni potrebna, kar pomeni, da vrednosti ostajajo enake kot v bilancah.  

1.3 Predpostavke in omejitve 

Ob pisanju zaključne projektne naloge predpostavljamo, da so računovodski izkazi podjetja 

resnični in odražajo dejansko stanje podjetja v obravnavanih letih 2016–2018. Ena izmed 

večjih omejitev projektnega dela je dejstvo, da podjetje nima lastne spletne strani z 

informacijami, potrebnimi za podrobno predstavitev podjetja, njegove zgodovine, njegovega 

razvoja in poslovanja na domačem in tujem trgu. Za podrobnejši vpogled v dogodke, ki so 

zaznamovali določene spremembe v računovodskih izkazih, je potrebno tesno sodelovanje z 

vodstvom podjetja. 
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2 PREDSTAVITEV PANOGE IN PODJETJA  

Kovinska industrija se v Sloveniji uvršča v sam vrh nosilnih dejavnosti predelovalne 

industrije, tako po prihodkih kot tudi po izvozu. Panoge kovinske industrije predstavljajo v 

prihodku 30, v izvozu 31, v številu zaposlenih 34, ustvarijo pa 31 % dodane vrednosti vseh 

predelovalnih dejavnosti v Sloveniji (GZS 2017).  

2.1 Predstavitev panoge 

V Evropski uniji tehnične industrije predstavljajo več kot četrtino prihodka in tretjino izvoza 

predelovalnih industrij. Po podatkih Evropske zveze združenj industrije kovinskih izdelkov, 

strojegradnje in elektro- ter elektronske industrije (ORGALIME) od leta 2009 pa do danes 

beležijo povprečno 4-odstotno rast v vseh sektorjih proizvodnje, glavno gonilo rasti pa je bilo 

globalno okrevanje gospodarstva, ki se je še posebej kazalo v EU. Močan porast prihodka se 

je poznal predvsem v avtomobilski industriji (GZS 2018). 

V kovinsko industrijo so v okviru Združenja kovinske industrije uvrščene naslednje panoge 

(GZS 2017): 

 proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, 

 proizvodnja drugih strojev in naprav, 

 proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, razen elektroopreme za vozila, 

 proizvodnja drugih vozil in plovil, 

 popravila in montaža strojev in naprav, razen popravila električnih in neelektričnih 

strojev in naprav. 

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v 

nadaljevanju AJPES) je leta 2017 v kovinski panogi delovalo 3.329 družb, v katerih je bilo 

61.352 zaposlenih, prihodki pa so znašali 8,8 mrd €. V panogi kot celoti je dodana vrednost v 

letu 2017 znašala 40.281 € na zaposlenega. Kovinska industrija v Sloveniji je izrazito izvozno 

usmerjena, saj deleži izvoza v prihodkih v vseh panogah presegajo polovico, v letu 2017 je 

bila rast izvoza celo 21,4-odstotna (GZS 2018). 

Na Sliki 1 prikazujemo predelovalne dejavnosti (kamor spadajo proizvodnja hrane, pijače, 

tekstilnih izdelkov in obutve, obdelava in predelava lesa, kemikalij, naftnih derivatov idr.), 

med katerimi je v največjem deležu zastopana prav kovinska industrija, saj le-ta v povprečju 

predstavlja eno tretjino vseh predstavljenih kategorij. 
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Slika 1: Kovinska industrija znotraj predelovalnih dejavnosti 
Vir: GZS 2018. 

Slovenska kovinska industrija izvaža v vse države sveta, tradicionalno pa so države 

najmočnejšega izvoza Nemčija, Avstrija, Francija in Italija. V Preglednici 1 prikazujemo 

izvoz kovinske industrije po državah v letu 2017. Največ smo izvozili v Nemčijo, ki ostaja 

naš najpomembnejši izvozni trg. 

Preglednica 1: Izvoz kovinske industrije po državah v letu 2017 

Država namena Izvoz v mio EUR 

Nemčija                                 1.886,3 

Avstrija 892,8 

Francija 697,3 

Italija 455,5 

Češka republika 148,3 

Hrvaška  148,0 

Švedska 140,0 

Velika Britanija 138,3 

Poljska  128,0 

Danska 127,0 

Ostalo 1.580,3 

Vsi izvozni trgi skupaj 6.341,7 

Vir: GZS 2018. 
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2.2 Predstavitev podjetja 

Proizvodno podjetje Vargro, d. o. o., se po standardni klasifikaciji dejavnosti v prvi vrsti 

uvršča v skupino 25 – Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav in skupino 28 

– Proizvodnja drugih strojev in naprav. Podjetje spada med t. i. majhne družbe1, v povprečju 

ima zaposlenih 13 oseb. 

Družinsko podjetje Vargro, d. o. o., je podjetje s 26-letno tradicijo ključavničarstva in 

strojnega preoblikovanja kovin. Družinska podjetja so steber zdrave ekonomije in vodilna sila 

gospodarstva. Direktor podjetja Miha Grošelj je svojo podjetniško pot začel v domačem 

skednju. Po izobrazbi je ključavničar. Pred ustanovitvijo družinskega podjetja je več kot 

dvajset let delal v drugih podjetjih. Z delom je pridobil potrebne delovne izkušnje ter se 

kmalu odločil za samostojno podjetniško pot. V novoustanovljenem podjetju se je najprej 

ukvarjal z enostavnimi deli, kot sta varjenje cistern in izdelovanje ograj, ter z lažjimi 

vzdrževalnimi deli. Pri delu mu je veliko pomagala žena. Tudi otroci so rasli s filozofijo 

podjetja. 

Proizvodno podjetje Vargro, d. o. o., zaznamujejo odlična organiziranost, hitra odzivnost, 

strokovnost in prilagodljivost. Slovenska družinska podjetja so pomemben ustvarjalec dodane 

vrednosti in zaposlovalec. Direktor podjetja je na svoji poslovni poti ugotovil, da sta za 

uspešno delovanje na trgu izredno pomembna koncept in vizija podjetja. V družinskem 

podjetju Vargro, d. o. o., se konstantno prepletata družinski in poslovni svet.  

Skupaj z ženo sta s trdim delom ves kapital podjetja vlagala v rast in razvoj podjetja. Z 

nakupom novih strojev je domači skedenj postal premajhen, zato so zgradili sodoben 

kovinskopredelovalni obrat in kupili sodobne tehnološke CNC-stroje, ki omogočajo različne 

obdelave kovin. Leta 2013 se je direktor podjetja upokojil ter posel predal sinu Matjažu.  

Danes ima podjetje kar štiri CNC-stroje, in sicer enega za vodni razrez, dva rezkalna stroja in 

CNC-stružnico. Trenutno je v podjetju zaposlenih 13 usposobljenih delavcev in 

strokovnjakov strojništva. Prvi večji poslovni parter je bilo podjetje Goodyear.  

Z investicijami v osnovna sredstva podjetja in v širitev poslovnih prostorov se je povečal tudi 

krog poslovnih partnerjev, ki zahtevajo specifično in natančno delo. V podjetju nimajo 

serijske proizvodnje, ampak je vsak izdelek narejen po naročilu končnega potrošnika in v 

skladu z načrtom. 

Zaradi svoje natančnosti in kvalitetno opravljenega dela so postali hitro prepoznavni v očeh 

                                                 
1 ZGD-1, Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 z dne 14. 8. 2009) opredeljuje, da 
je majhna družba tista, ki ustreza naslednjim kriterijem: 

 povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 
 čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in 
 vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov. 
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poslovnih partnerjev, ki so potrebovali specifične končne izdelke in storitve. Pri svojem 

poslovanju si prizadevajo za partnerski odnos s kupci. Ponujajo različne izdelke, kot so 

nadstreški, stopnice, ograje in drugi kovinski izdelki. Nudijo različne storitve, od 

konstruiranja, svetovanja, vzdrževanja izdelave do montaže na terenu. V proizvodnem obratu 

potekajo laserski razrez in krivljenje pločevine, CNC-krivljenje cevi, prebijanje pločevine in 

ročno varjenje z različnimi postopki. Na Sliki 2 prikazujemo organizacijsko shemo 

proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., ki je v večji meri sestavljena iz družinskih članov. 

Desno stran organizacijske sheme razen računovodstva sestavljajo družinski člani, levo pa 

zaposleni delavci podjetja. 

DIREKTOR

NEODVISNA 
NOTRANJA KONTROLA

KOMERCIALA

NABAVA

RAČUNOVODSTVO
(zunanje)

VODJA PROIZVODNJE

PROIZVODNJA

SKLADIŠČE

 

Slika 2: Organizacijska shema podjetja Vargro, d. o. o. 
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3 ANALIZA POSLOVANJA 

Prisotnost stalne konkurence na trgu od podjetja zahteva hiter odziv na spremembe na trgu ter 

stalno izpopolnjevanje in izobraževanje. Cilj vsakega podjetja je, da je korak pred konkurenti, 

zato mora podjetnik poznati poslovanje podjetja, njegove prednosti in slabosti. Poslovanje 

podjetja se ugotavlja z analizo računovodskih izkazov s pomočjo določenih kazalnikov, ki so 

za nas relevantni.  

M. Kunšek (2009) je mnenja, da mora biti sestavni del vsakega poslovnega poročila tudi 

celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja. To 

pomeni, da bi moralo letno poročilo vsebovati ključne računovodske, finančne in druge 

kazalnike, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. 

Razlikujemo tri vidike določanja namena računovodske analize poslovanja (Pučko 2005):  

 ekonomski vidik – pomaga nam izboljšati uspešnost poslovanja podjetja, 

 organizacijski vidik – podjetju pomaga dosegati smotrne cilje odločanja, 

 uporabniški vidik – analiza poslovanja je odvisna od interesov uporabnikov analize 

(notranji in zunanji uporabniki). 

V tej zaključni projektni nalogi najprej analiziramo sredstva proizvodnega podjetja Vargro, d. 

o. o., temu pa sledita analiza financiranja ter analiza poslovnega izida za obdobje od leta 2016 

do 2018. Na koncu je analiza zakrožena še s kazalniki poslovne uspešnosti (dobičkonosnost, 

produktivnost ter ekonomičnost). Z namenom prikaza realne slike želimo podatke iz izkazov 

poslovnega izida za leti 2016 in 2017 izračunati s pomočjo ustreznih indeksov povprečne rasti 

cen življenjskih potrebščin za omenjena leta. Slednji so po podatkih SURS-a znašali: Ijan-

dec2017/jan-dec2016 = 100,5 in Ijan-dec2018/jan-dec2017 = 101,5. To pomeni, da so se cene življenjskih 

potrebščin v letu 2017 glede na leto 2016 v povprečju povečale za 0,5 % in da so se v letu 

2018 glede na preteklo leto v povprečju povečale za 1,5 %. Podatki v bilancah stanja (ki jih 

najdemo v prilogah) so prikazani na določen dan (31. 12.), zato podatki za leti 2016 in 2017 

niso inflacionirani na raven cen v letu 2018, saj sta indeksa rasti cen življenjskih potrebščin za 

obdobje december 2018/december 2016 – indeks je znašal 100,9 – in za obdobje december 

2018/december 2017 – indeks je znašal 101,5 – (SURS 2018) takih vrednosti, da za analizo 

ne predstavljata velikih razlik. Ker torej vrednosti ostanejo praktično nespremenjene, 

indeksacija postavk ni izvedena. Bazno leto v primeru indeksacije bi bilo leto 2018. 

3.1 Analiza sredstev 

Vsako podjetje potrebuje določena sredstva, da lahko izvaja svojo dejavnost. Ob ustanovitvi 

podjetja so ta sredstva večinoma v denarni obliki, kasneje se preoblikujejo in se zopet vrnejo 

v denarno obliko. Podjetje s pridobljenim denarjem kupi dolgoročna (nepremičnine, stroje, 

opremo ...) in kratkoročna sredstva (material, drobni inventar ....) in tako lahko začne s 
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proizvodnjo oz. z opravljanjem storitev. »Sredstva lahko opredelimo kot ekonomske 

dejavnike, ki jih upravlja oz. s katerimi razpolaga podjetje in katerih vrednost je mogoče 

objektivno določiti v trenutku pridobitve.« (Zaman Groff, Hočevar in Igličar 2017) 

V nadaljevanju predstavljamo in analiziramo obseg ter strukturo celotnih sredstev 

proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018, v nadaljevanju pa ločeno še 

dolgoročna in kratkoročna sredstva proizvodnega podjetja ter obračanje obratnih sredstev, ki 

ga izračunamo kot razmerje med odhodki obdobja (brez amortizacije) in povprečnim stanjem 

obratnih sredstev. Sredstva podjetja so statično opredeljena gospodarska kategorija na določen 

dan. V Preglednici 2 prikazujemo, da največji del sredstev podjetja Vargro, d. o. o., 

sestavljajo kratkoročna sredstva, ki so na dan 31.12. v letu 2018 znašala 2.922.870 evrov (v 

nadaljevanju EUR). 

Preglednica 2:  Obseg (v EUR) in struktura (v %) sredstev podjetja Vargro, d. o. o., na 

dan 31. 12. v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

Sredstva 3.473.320 100 3.880.395 100 4.198.904 100 111,72 108,21 

Dolgoročna 

Sredstva 
1.118.670 32,20 1.394.843 35,90 1.274.525 30,35 124,69 91,37 

Kratkoročna 

Sredstva 
2.353.712 67,77 2.483.882 64,06 2.922.870 69,61 105,53 117,67 

AČR2 938 0,03 1.670 0,04 1.508 0,04 178,04 90,30 

Koeficient 

obračanja 

obratnih sredstev 

0,70 - 0,67 - 0,79 - - - 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

Celotna sredstva so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 11,72 % oziroma za 

407.075 EUR, vendar se je rast že naslednje leto rahlo zmanjšala za 3,5 odstotne točke in je 

glede na leto prej znašala 8,21 %. V letu 2018 je bila vsota vseh sredstev največja, celotna 

sredstva so znašala 4.198.904 EUR. V vseh treh obravnavanih letih se je obseg kratkoročnih 

sredstev povečeval, največji preskok pa je bil iz leta 2017 na leto 2018, kar gre na račun 

povečanega obsega dela in naročil iz tujine. Gibanje aktivnih časovnih sredstev je v 

absolutnem smislu sicer precej minimalno, če pa pogledamo v relativnem smislu, pa je glede 

na leto prej v letu 2018 nekoliko padlo. Struktura sredstev v vseh obravnavanih letih ostaja 

približno v enakem razmerju. Delež dolgoročnih sredstev kaže, da podjetje ne deluje v 

kapitalsko intenzivni panogi. 

                                                 
2 AČR = aktivne časovne razmejitve. 
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3.1.1 Analiza dolgoročnih sredstev 

Dolgoročna sredstva se v svojo prvotno obliko vrnejo v obdobju, ki je daljše od enega leta, v 

poslovnem procesu pa postopoma prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke (Zaman 

Groff, Hočevar in Igličar 2017). 

Med dolgoročna sredstva spadajo (Igličar 2009):  

 neopredmetena sredstva (patenti, licence, koncesije, ostale pravice), 

 opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda, dolgoletni 

nasadi ...), 

 naložbene nepremičnine (nepremičnine, namenjene dajanju v najem ...), 

 dolgoročne finančne naložbe (dana posojila, naložbe v vrednostne papirje ...), 

 dolgoročne poslovne terjatve, 

 dolgoročne aktivne časovne razmejitve (stroški razvijanja, naložbe v tuja opredmetena 

osnovna sredstva ...). 

 

V Preglednici 3 prikazujemo ozko strukturo dolgoročnih sredstev v proizvodnem podjetju 

Vargro, d. o. o., saj celoten delež dolgoročnih sredstev odpade na opredmetena osnovna 

sredstva, kamor spada oprema podjetja (strojna oprema, pisarniška oprema, računalniška 

oprema, službeno vozilo). Manjši delež dolgoročnih sredstev predstavljajo neopredmetena 

sredstva (programska oprema oz. programi za strojno opremo). V letu 2017 nakup nove 

programske opreme predstavlja tudi največji porast v tej kategoriji. V tem letu so nekaj 

sredstev investirali tudi v novo strojno opremo, saj so opredmetena sredstva glede na leto 

2016 narasla za 22,66 %. V letu 2018 so izločili zastarelo opremo, zato se opredmetena 

dolgoročna sredstva glede na leto prej zmanjšajo za slabih 10 %. 

 

Preglednica 3:  Obseg (v EUR) in struktura (v %) dolgoročnih sredstev podjetja  

Vargro, d. o. o., na dan 31. 12. v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

Neopr. sred. in 

dolg AČR 
270 0,02 23.021 1,65 26.511 2,08 8526,30 115,16 

Opredmetena OS 1.118.400 99,98 1.371.822 98,35 1.248.014 97,92 122,66 90,97 

Dolg. fin. naložbe 0 0 0 0 0 0 - - 

Dolg. posl. 

terjatve 
0 0 0 0 0 0 - - 

Odložene terj. za 

davek 
0 0 0 0 0 0 - - 

Skupaj 1.118.670 100 1.394.843 100 1.274.525 100 - - 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 



 

10 

3.1.2 Analiza kratkoročnih sredstev 

Kratkoročna oz. gibljiva sredstva so sredstva, ki se v svojo prvotno pojavno obliko praviloma 

vrnejo v obdobju, krajšem od enega leta, ter se v poslovnem procesu hitro porabijo. 

Kratkoročna sredstva delimo na naslednje kategorije (Igličar 2009): 

 zaloge materiala,  

 zaloge nedokončane proizvodnje, 

 zaloge proizvodov, 

 zaloge trgovskega blaga (ko gre za trgovsko podjetje), 

 kratkoročne finančne naložbe (kratkoročno dana posojila ...), 

 kratkoročne poslovne terjatve, 

 denarna sredstva. 

V Preglednici 4 prikazujemo deleže kratkoročnih sredstev v obravnavanih letih. V letu 2016 

največji, 39-odstotni, delež predstavljajo denarna sredstva, v letu 2017 so največji, kar 53-

odstotni, delež predstavljajo kratkoročne finančne naložbe, ki so se glede na leto prej 

podvojile. V letu 2018 pa največji delež predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve z 39 

odstotkov celotnih kratkoročnih sredstev. Denarna sredstva so se v letu 2017 zmanjšala na 

račun kratkoročnih finančnih naložb, saj je podjetje drugemu podjetju posodilo finančna 

sredstva.  

Težava pri večjem deležu kratkoročnih finančnih naložb je ta, da se podjetje oddaljuje od 

svoje primarne dejavnosti, kljub temu, da mu te lahko prinašajo finančno dobrobit. 

Kratkoročne finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij ali v finančne 

dolgove drugih podjetij, države, območja in občine ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v 

posojila), pojavljajo pa se tudi kot finančna sredstva drugačne narave, ki niso vezana na 

proizvajanje in opravljanje storitev v preučevanem podjetju. Zato podjetje z vlaganjem v tako 

obliko naložb sprejema tudi določeno stopnjo tveganja, ki ga tovrstne naložbe prinašajo. 

Preglednica 4:  Obseg (v EUR) in struktura (v %) kratkoročnih sredstev podjetja 

Vargro, d. o. o., na dan 31. 12. v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

Sredstva za prodajo 0 0 0 0 0 0 - - 

Zaloge 16.621 0,71 9.312 0,37 22.182 0,76 56,03 238,21 

Krat. fin. naložbe 656.099 27,88 1.311.859 52,81 1.000.841 34,24 199,95 76,29 

Krat. posl. terjatve 762.942 32,41 828.825 33,37 1.142.320 39,08 108,64 137,82 

Denarna sredstva 918.050 39,00 333.887 13,44 757.528 25,92 36,37 226,88 

Skupaj 2.353.712 100 2.483.882 100 2.922.870 100 105,53 117,67 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 
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3.2 Analiza financiranja 

Medtem ko nam aktivna stran bilance stanja odgovori na vprašanje, kaj podjetje ima, nam 

pasivna stran bilance stanja odkriva, kako oz. od kod so bila ta sredstva pridobljena. Viri 

sredstev so namreč pravne in fizične osebe, ki so podjetju s svojimi finančnimi vložki ali 

dobavami omogočile sredstva in s tem delovanje (Turk, Melavc in Korošec 2004).  

3.2.1 Analiza obveznosti do virov sredstev 

Obveznosti delimo na poslovne (izvirajo iz opravljanja dejavnosti podjetja) in finančne 

(izvirajo iz finančne podpore do podjetja). Premoženje podjetja je lahko v lasti podjetja (lastni 

viri oz. lastni kapital), vendar pa po navadi podjetje ne more poslovati le z lastnimi sredstvi, 

zato se mora zadolžiti, torej ima obveznosti do pravnih ali fizičnih oseb, ki ga financirajo (tuji 

viri). Vire torej ločimo na (Palčič 2010): 

 lastne vire:  

o ustanovitveni kapital, 

o rezerve, 

o nerazporejen čisti dobiček; 

 tuje vire: 

o obveznosti do dobavitelja (prejeti računi), 

o obveznosti do države (davki), 

o obveznosti do bank (prejeta posojila), 

o obveznosti do zavarovalnice, 

o obveznosti do zaposlenih (plače), 

o obveznosti za izdane menice. 

V Preglednici 5 prikazujemo celotne obveznosti do virov sredstev proizvodnega podjetja, ki 

so se v letu 2017 povečala za slabo petino. Največji delež obveznosti v vseh letih predstavlja 

kapital. V letu 2016 je bil ta delež 69,72 %, leto kasneje je bil še večji in je znašal 73,94 %, v 

letu 2017 pa malenkost manjši, in sicer 72,75 %. Vrednost rezervacij je v vseh treh letih 

naraščala in tudi povečevala svoj delež v pasivi, saj so družbeniki za garancije vsako leto 

namenjali več sredstev. Zmanjševal se je delež dolgoročnih finančnih in poslovnih 

obveznosti, kar je za podjetje pozitivno, saj se tako v večjem deležu financira z lastnim 

kapitalom. Kratkoročne obveznosti so se v letu 2017 glede na leto prej zmanjšale za 16, 89 %, 

vendar so se že v letu 2018 povečale za slabih 9 %. Skozi vsa obravnavana leta podjetje ni 

oblikovalo pasivnih časovnih rezervacij. 
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Preglednica 5:  Obseg (v EUR) in struktura (v %) obveznosti do virov sredstev podjetja 

Vargro, d. o. o., na dan 31. 12. v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

Kapital 2.421.478 69,72 2.869.250 73,94 3.054.734 72,75 118,49 106,46 

Rezervacije in dolg. 

PČR 
80.000 2,30 120.000 3,09 234.000 5,57 150 195 

Dolg. fin. in 

poslovne obveznosti 
511.611 14,73 508.660 13,11 404.898 9,64 99,42 79,60 

Krat. fin. in 

poslovne obveznosti 
460.231 13,25 382.484 9,86 416.825 9,93 83,11 108,98 

PČR 0 0 0 0 0 0 - - 

Skupaj 3.473.320 100 3.880.395 100 4.198.904 100 111,72 108,21 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

3.2.2 Kazalniki strukture financiranja 

Kazalniki strukture financiranja so usmerjeni v pasivno stran bilance, saj z njimi ugotavljamo 

razmerja med obveznostmi do virov sredstev in z njimi povezano sposobnost podjetja, da se 

na novo zadolžuje, oz. stopnjo finančne neodvisnosti podjetja (Zadravec 2003).  

Pri dolgoročnih odločitvah o politiki financiranja podjetja in za zunanje uporabnike pri 

ocenitvi tveganosti vračila glavnice in obresti sta pomembna predvsem dva kazalnika (Igličar 

2009):  

 stopnja kapitalizacije (delež kapitala v financiranju), ki je enaka razmerju med lastnimi 

viri in vsemi viri,  

 stopnja zadolženosti (delež obveznosti v financiranju), ki je enaka razmerju med tujimi 

viri in vsemi viri.  

V tem delu pa bomo izračunali še delež dolgoročnega in kratkoročnega financiranja. 

Stopnja kapitalizacije se izračuna po enačbi (1): 

Stopnja kapitalizacije = 
Lastni viri (kapital) 

(1) 
Vsi viri (pasiva) 

Priporočljivo je, da je stopnja kapitalizacije vsaj polovico. Z vidika podjetja previsoka stopnja 

kapitalizacije ni dobra, saj je kapital precej drag, z vidika zunanjih financerjev (banke, 

dobavitelji, zaposleni ...) pa višja stopnja kapitalizacije pomeni manjše tveganje za neplačilo 

obveznosti, kar je za njih ugodno (Igličar, 2009). 
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Stopnja zadolženosti se izračuna po enačbi (2): 

Stopnja zadolženosti = 
Tuji viri (obveznosti) 

(2) 
Vsi viri (pasiva) 

Za stopnjo zadolženosti je prav tako priporočljivo, če je nekje okoli polovice, velja pa ravno 

obratno kot pri stopnji kapitalizacije – z vidika podjetja je ugodneje, če je stopnja zadolženosti 

višja od stopnje kapitalizacije, z vidika zunanjih financerjev pa višja stopnja zadolženosti 

pomeni večje tveganje za neplačilo obveznosti. 

Delež dolgoročnega financiranja se izračuna po enačbi (3): 

Delež dolgoročnega financiranja = 
Kapital + dolg. 

rezervacije in obveznosti (3) 
Vsi viri (pasiva) 

Kazalnik prikazuje delež trajnega in dolgoročnega financiranja v pasivi. Če je dolgoročnih 

virov preveč, se postavlja vprašanje gospodarnosti angažiranih sredstev, v nasprotnem 

primeru pa vprašanje tveganja poslovanja s takim podjetjem (Ipavic 2004). 

Delež kratkoročnega financiranja se izračuna po enačbi (4): 

Delež kratkoročnega financiranja = 
Kratkoročne obveznosti 

(4) 
Vsi viri (pasiva) 

Ta kazalnik nam prikaže udeležbo kratkoročnih obveznosti (skupaj s kratkoročnimi pasivnimi 

časovnimi razmejitvami) v pasivi. Kratkoročni viri sredstev so običajno nekakovostni viri 

sredstev, zato lahko ogrozijo stabilnost poslovanja, če jih je preveč (Ipavic 2004).  

V Preglednici 6 prikazujemo izračune vseh štirih kazalnikov proizvodnega podjetja Vargro, 

d. o. o., v obravnavanih letih 2016–2018, pri čemer so lastni viri enaki kapitalu, tuji viri pa 

seštevku dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti podjetja. 

Preglednica 6:  Stopnja kapitalizacije (v %), stopnja zadolženosti (v %) ter delež 

dolgoročnega in kratkoročnega financiranja (v %) podjetja  

Vargro, d. o. o., na dan 31. 12. v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Stopnja kapitalizacije (%) 69,72 73,94 72,75 106,05 98,39 

Stopnja zadolženosti (%) 30,28 26,06 27,25 86,06 104,57 

Delež dolgoročnega financiranja (%) 86,75 90,14 90,07 103,91 99,92 

Delež kratkoročnega financiranja (%) 13,25 9,86 9,93 74,42 100,71 

Dolgovi/Kapital 0,43 0,31 0,27 72,09 87,10 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 
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Vidimo lahko, da se delež kapitala počasi povečuje (ker podjetje dobiček namenja 

dokapitalizaciji) in delež obveznosti zmanjšuje, čeprav se je v letu 2018 delež kapitala za 

dober odstotek zmanjšal. V letu 2018 je bilo razmerje lastni : tuji viri 7 : 3, kar pomeni, da je 

bilo približno 30 % sredstev financiranih s tujimi viri, 70 % pa z lastnimi viri oz. s kapitalom 

podjetja. Gibanje deleža lastniškega in dolžniškega financiranja skozi obravnavano obdobje 

prikazujemo v Sliki 3. Deleži dolgoročnega financiranja so se skozi obravnavano obdobje 

obdržali na visoki ravni, kar je za podjetje ugodno, saj dolgoročne vire opredeljujemo kot 

kakovostne vire, ki so z vidika plačilne sposobnosti pozitivni za dobavitelje in ostale interesne 

skupine. Vrednost koeficienta dolgovno-kapitalskega razmerja je skozi vsa obravnavana leta 

pod 1, kar pomeni, da ima podjetje več kapitala kot dolgov.  

 

Slika 3: Delež lastniškega in dolžniškega financiranja v podjetju Vargro, d. o. o., 

v letih 2016–2018 
Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

3.2.3 Kazalniki likvidnosti 

Likvidnost je definirana kot kratkoročna plačilna sposobnost, torej sposobnost pravne ali 

fizične osebe v določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem 

časovnem obdobju. Zakon o finančnem poslovanju (Zakon o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 26/11) nas usmerja 

k spoštovanju načela likvidnega poslovanja, kar pomeni, da je podjetje sposobno pravočasno 

izpolnjevati zapadle obveznosti. Ko ima podjetje v določenem krajšem obdobju dovolj 

finančnih sredstev, da sproti poravnava svoje obveznosti, je likvidno. Likvidnost mora biti 

eno izmed temeljnih načel podjetja, je pa predvsem naloga oz. prioriteta finančnega oddelka. 

Pri ocenjevanju likvidnosti podjetja si pomagamo s kazalniki likvidnosti, med katerimi so 

najpomembnejši sledeči (Zaman, Hočevar in Igličar 2017):  

Kratkoročni koeficient je definiran kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 
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obveznostmi in nam pokaže, ali je podjetje sposobno pokriti vse trenutne kratkoročne 

obveznosti s kratkoročnimi sredstvi, ki jih ima v tem trenutku na voljo. Visoka vrednost 

kazalnika pomeni, da je podjetje sposobno poravnati svoje obveznosti, po drugi strani pa 

lahko pomeni neučinkovito uporabljen kapital ali prevelike zaloge. Priporočena vrednost 

kazalnika je 2 (Štefe 2011).  

KK = 
Kratkoročna sredstva 

(5) 
Kratkoročne obveznosti 

Pospešeni koeficient je opredeljen kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in 

kratkoročnimi obveznostmi in nam pokaže, ali je podjetje sposobno pokriti svoje trenutne 

kratkoročne obveznosti, ne da bi uporabilo (prodalo) zaloge za pokrivanje teh obveznosti. 

Priporočena vrednost kazalnika je nad 1, saj nam to pove, da podjetje kratkoročne obveznosti 

lahko pokrije z denarjem in s prilivi iz kratkoročnih terjatev (Štefe, 2011). 

PK = 
Kratkoročna sredstva – Zaloge 

(6) 
Kratkoročne obveznosti 

Hitri koeficient je opredeljen kot razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi 

obveznostmi in nam pokaže, ali je podjetje v danem trenutki sposobno poravnati tekoče 

kratkoročne obveznosti z denarjem, ki ga ima. Priporočena vrednost tega koeficienta je okrog 

0,5, vendar v praksi le redko katero podjetje dosega to vrednost (Zaman, Hočevar in Igličar, 

2017). 

HK = 
Likvidna sredstva (denar) 

(7) 
Kratkoročne obveznosti 

V Preglednici 7 prikazujemo izračune vseh treh koeficientov likvidnosti. Razvidno je, da je 

kratkoročni koeficient podjetja v vseh preučevanih letih precej višji od priporočene vrednosti 

in se iz leta v leto celo povišuje. 

Preglednica 7: Kazalniki likvidnosti podjetja Vargro, d. o. o., na dan 31. 12. v letih  

2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Denarna sredstva (€) 918.050 333.887 757.528 36,37 226,88 

Zaloge (€) 16.621 9.312 22.182 56,03 238,21 

Kratkoročne obveznosti (€) 460.231 382.484 416.825 83,11 108,98 

Kratkoročna sredstva (€) 2.353.712 2.483.882 2.922.870 105,53 117,67 

Kratkoročni koeficient 5,11 6,49 7,01 127,01 108,01 

Pospešeni koeficient 5,08 6,47 6,96 127,36 107,57 

Hitri koeficient 1,99 0,87 1,82 43,72 209,20 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 
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To pomeni, da je podjetje sicer v vsakem trenutku sposobno poravnati svoje kratkoročne 

obveznosti, vendar pa nam visoka vrednost tega koeficienta kaže, da ima podjetje veliko 

količino finančnih sredstev vezano v terjatvah do kupcev ali pa na bančnem računu. To lahko 

pomeni tudi negospodarno ravnanje z denarnimi sredstvi, saj bi jih lahko usmerilo v druge 

kanale, ki bi jim prinašali večjo dobrobit. Pri ocenjevanju likvidnosti je zato treba vedno 

preveriti sestavo sredstev (denarna sredstva na računih, zapadlost terjatev, optimalnost zalog 

...).  

Pospešeni koeficient je v vseh obravnavanih letih nad priporočeno vrednostjo in se prav tako 

povečuje. Njegova vrednost je precej podobna vrednostim kratkoročnega koeficienta, saj se v 

zalogah podjetja ne zadržuje velik del kratkoročnih sredstev, v bistvu je ta delež celo precej 

nizek. Na podlagi izračunov teh dveh kazalnikov bi lahko ocenili, da je podjetje likvidno.  

Pri hitrem koeficientu pa je vrednost v letih 2016 in 2018 malce pod 2, kar pomeni da podjetje 

svoje kratkoročne obveznosti lahko pokrije z denarjem. Samo v letu 2017 je bil kazalnik pod 

vrednostjo 1, vendar v našem primeru to ni zaskrbljujoče. 

Če pogledamo celotno sliko, se hitri koeficient precej razlikuje od kratkoročnega oz. 

pospešenega, kar pomeni, da se veliko sredstev podjetja zadržuje predvsem v terjatvah do 

kupcev, zato bi moralo na tem področju pospešiti izterjavo oz. skrajšati roke plačila. 

3.2.4 Kazalniki solventnosti 

Finančni slovar (2018) solventnost definira kot trajno plačilno sposobnost podjetja, kar 

pomeni, da je podjetje na dolgi rok sposobno ob zapadlosti poravnati vse svoje finančne 

obveznosti. 11. člen Zakona o finančnem poslovanju pri postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 26/11) med dolgoročne vire financiranja pravne 

osebe ali podjetnika uvršča: 

 lastniški kapital – mora biti zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih podjetje 

opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljeno; višina kapitala namreč 

določa, ali ima podjetje dovolj resursov, da lahko dolgoročno poravna svoje obveznosti, v 

nasprotnem primeru je insolventno; 

 tiste njegove obveznosti (kot tuji dolgoročni viri financiranja), ki so po lastnostih in 

namenu primerne za kritje obveznosti iz poslovanja ter izgub zaradi tveganj, ki jim je 

pravna oseba ali podjetnik izpostavljen pri svojem poslovanju. 

Pri ocenjevanju solventnosti podjetja si lahko pomagamo s kazalniki solventnosti, med 

katerimi bosta v tej analizi uporabljena naslednje dva (Pučko 2005): 

Koeficient finančne stabilnosti oz. dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev je opredeljena 

kot razmerje med dolgoročnimi viri in dolgoročnimi sredstvi. Za stabilno poslovanje je 

priporočena vrednost kazalnika okoli 1, kar pomeni usklajenost ročnosti sredstev in virov 
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sredstev. Kadar je vrednost manjša od 1, ima podjetje verjetno težave z ohranjanjem svoje 

likvidnosti, kajti del dolgoročno vezanih sredstev financira s kratkoročnimi viri. Kadar pa je 

vrednost nad 1, ima podjetje prevelike dolgoročne vire sredstev, kar ni smotrno, saj so ti 

praviloma dražji od kratkoročnih.  

KFS = 
Dolgoročni viri sredstev 

(8) 
Dolgoročna sredstva 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je koeficient, ki je opredeljen kot razmerje 

med kapitalom in osnovnimi sredstvi in nam pove, v kolikšni meri podjetje svoja osnovna 

sredstva financira s kapitalom. Zaželeno je, da so osnovna sredstva financirana z lastniškim 

kapitalom oz. dolgoročnimi obveznostmi. Večji kot je delež osnovnih sredstev, financiranih z 

dolgoročnimi viri, manjše je tveganje, da bo podjetje v prihodnje postalo kapitalsko 

neustrezno. Za stabilno poslovanje je priporočena vrednost kazalnika okoli 1. Če je ta 

vrednost precej manjša od 1, pomeni, da osnovna sredstva financirajo drugi in zaradi njih 

nastajajo dolgovi, če pa je vrednost precej večja, pa pomeni, da lastniki kapitala financirajo 

več kot samo osnovna sredstva. 

KPOS = 
Kapital 

(9) 
Osnovna sredstva (neodpisana vrednost) 

V Preglednici 8 prikazujemo izračun obeh koeficientov solventnosti. Koeficient finančne 

stabilnosti podjetja je v vseh preučevanih letih med 2,50 in 3, torej je višji od priporočene 

vrednosti, kar pomeni, da je finančna stabilnost podjetja zelo dobra in da podjetje z 

dolgoročnimi viri financira vsa svoja dolgoročna sredstva ter prav tako del kratkoročnih 

sredstev. 

Preglednica 8: Kazalniki solventnosti podjetja Vargro, d. o. o., na dan 31. 12. v letih 

2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Dolgoročna sredstva (€) 1.118.670 1.394.843 1.274.525 124,69 91,37 

Kapital (€) 2.421.478 2.869.250 3.054.734 118,49 106,46 

Dolgoročne obveznosti (€) 511.611 508.660 404.898 99,42 79,60 

Dolgoročni viri sredstev skupaj (€) 3.013.089 3.497.910 3.693.632 116,09 105,60 

Osnovna sredstva (€) 1.118.670 1.394.843 1.274.525 124,69 91,37 

Koeficient finančne stabilnosti 2,69 2,51 2,90 93,31 115,54 

Koeficient kapitalske pokritosti 

osnovnih sredstev 
2,16 2,06 2,40 95,37 116,50 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

Vrednost kazalnika kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je skozi obravnavana leta prav 

tako višja kot priporočena in je v letu 2018 znašala 2,40, kar pomeni, da s kapitalom pokriva 
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240 % svojih osnovnih sredstev in je poslovanje precej konzervativno. S kapitalom pokriva 

celotna osnovna sredstva, kar je za podjetje dobro, saj nima najetih posojil za financiranje 

osnovnih sredstev. 

3.3 Analiza izkaza poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida je računovodski izkaz, ki prikazuje tokove prihodkov in odhodkov, 

ustvarjenih v določenem obdobju (po navadi zajema koledarsko leto od 1. januarja do 31. 

decembra) in zato spada med t. i. dinamične računovodske izkaze. Poslovni izid je razlika 

med prihodki in odhodki in je lahko pozitiven (dobiček) ali negativen (izguba), redko pa se 

zgodi, da bi podjetje poslovalo s pozitivno nulo (da ne bi imelo ne dobička ne izgube). Če 

želimo ugotoviti čisti dobiček podjetja, moramo odšteti še obresti in davke (Igličar 2009). 

Slovenski računovodski standard št. 21 (Slovenski računovodski standardi, Uradni list RS, št. 

74/16) pravi: »Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali posebne namene za potrebe 

zunanjega poročanja. Od njegove vrste in narave organizacije sta odvisna obseg in razčlenitev 

postavk v njem.« Podjetje Vargro, d. o. o., izkaz poslovnega izida sestavlja po različici št. I. V 

nadaljevanju najprej analiziramo prihodke podjetja, nato odhodke podjetja, na koncu pa še 

celoten poslovni izid.  

3.3.1 Analiza prihodkov 

Prihodki so definirani kot računovodska kategorija, ki nastane, ko podjetje prodajo 

proizvodov, storitev ali trgovskega blaga zaračuna kupcem, zajemajo pa tudi nekatere druge 

postavke, ki povečujejo poslovni izid. Prihodke tako delimo na poslovne prihodke, prihodke 

od financiranja in druge prihodke (Zaman, Hočevar in Igličar 2017): 

 poslovni prihodki – so prihodki od prodaje proizvodov, storitev, materiala, blaga, 

prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij, premij, 

 prihodki od financiranja – so prihodki od obresti za posojena denarna sredstva, delež 

dobička od udeležbe v drugem podjetju, dividende, prihodki od tečajnih razlik,  

 drugi prihodki – so posledica izrednih dogodkov v podjetju. 

V Preglednici 9 prikazujemo obseg in strukturo prihodkov proizvodnega podjetja v 

obravnavanih letih 2016–2018. Razvidno je, da večino prihodkov podjetja (v vseh letih več 

kot 99 %) predstavljajo čisti prihodki od prodaje. Finančni in drugi prihodki predstavljajo 

majhen delež, saj je poslovanje podjetja osredotočeno na svojo primarno dejavnost, zato večji 

delež prihodkov v ostalih kategorijah niti ni pričakovan. Drugi prihodki niso direktno 

povezani s poslovnimi učinki. Mednje uvrščamo tudi neobičajne postavke iz prejšnjih 

obdobij, ki na končni poslovni izid vplivajo pozitivno.  
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Preglednica 9:  Obseg (v EUR) in struktura (v %) prihodkov podjetja Vargro, d. o. o., v 

letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

1. Poslovni 

prihodki 
2.174.724 99,70 2.288.773 99,71 2.802.849 99,60 105,24 122,46 

a) Čisti prihodki 

od prodaje 
2.174.724 99,70 2.244.723 99,70 2.774.849 98,61 103,22 123,62 

b) Drugi poslovni 

prihodki 
0 0 44.050 0,01 28.000 1,00 - 63,64 

2. Finančni 

prihodki 
2.616 0,12 1.152 0,05 1.123 0,04 44,04 97,48 

a) Finančni 

prihodki iz 

deležev 

2.401 0,12 486 0,02 872 0,03 20,24 179,,42 

b) Finančni 

prihodki iz danih 

posojil 

0 0 0 0 201 0,01 - - 

c) Finančni 

prihodki iz 

poslovnih terjatev 

215 0 666 0,03 50 0 309,77 7,51 

3. Drugi prihodki 3.894 0,08 5.577 0,24 10.070 0,36 143,22 180,56 

4. Celotni prihodki 2.181.234 100 2.295.502 100 2.814.042 100 105,24 122,59 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

3.3.2 Analiza odhodkov 

Odhodki so definirani kot računovodska kategorija, preko katere se zmanjšuje gospodarska 

korist v obliki zmanjševanja vrednosti sredstev ali povečevanja obveznosti. Igličar (2009) 

navaja, da so odhodki v tesni povezavi s stroški prodanih proizvodov, storitev ali trgovskega 

blaga, s katerimi so bili ustvarjeni prihodki, vendar jih moramo razlikovati od odhodkov, ki 

predstavljajo še nekatere druge kategorije, ki niso stroški, vendar prav tako zmanjšujejo 

poslovni izid podjetja. Odhodke prav tako delimo na poslovne odhodke, odhodke od 

financiranja in druge odhodke (Zaman, Hočevar in Igličar 2017): 

 poslovni odhodki – materialni stroški (materiala, energije, nadomestnih delov, drobnega 

inventarja …), amortizacija, nematerialni stroški (stroški za občasna in začasna dela, 

dnevnice za službena potovanja, prevozni stroški, stroški za prehrano ipd.), 

 odhodki od financiranja – odhodki financiranja iz obveznosti do dobaviteljev, obresti, 

revalorizacije valutnih obveznosti, penali, izgubljene are ter 

 drugi odhodki – primanjkljaji pri inventuri, kazni, neizterljive terjatve, odhodki iz 

prejšnjih let. 
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V Preglednici 10 prikazujemo vrednosti in strukturo vseh odhodkov proizvodnega podjetja 

Vargro, d. o. o., v obravnavanih letih 2016–2018. Največ odhodkov predstavljajo poslovni 

odhodki, med katere uvrščamo stroške blaga, materiala in storitev, stroške dela, odpise 

vrednosti in druge poslovne odhodke. V obravnavanih letih največji delež predstavljajo 

stroški materiala, ki so se v letu 2018 glede na leto prej povečali za skoraj tretjino zaradi 

povečanega povpraševanja iz tujine ter višjih cen bakra, železa, aluminija in ostalih kovin. V 

Preglednici 10 prikazujemo tudi povečane stroške stroški dela, ki so se v letu 2018 glede na 

leto prej prav tako povečali, in sicer za približno četrtino, saj so redno zaposlili 2 nova 

sodelavca. Celotni odhodki podjetja so se vsa leta povečevali (največ v zadnjem 

obravnavanem letu) predvsem na račun povečanja poslovnih odhodkov, kar je posledica 

povečanega obsega poslovanja. 

Preglednica 10:  Obseg (v EUR) in struktura (v %) odhodkov podjetja Vargro, d. o. o., v 

letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 Vrednost % Vrednost % Vrednost % 

1. Poslovni 

odhodki 
1.708.164 99,23 1.768.339 99,58 2.317.755 99,47 103,52 131,07 

a) Stroški blaga, 

materiala in 

storitev 

1.226.756 71,26 1.180.866 66,50 1.532.485 65,77 96,26 129,78 

b) Stroški dela 369.891 21,49 351.836 19,81 443.212 19,02 95,12 125,97 

c) Odpisi 

vrednosti 
110.958 6,45 152.891 8,61 195.911 8,41 137,79 128,14 

d) Drugi 

poslovni 

odhodki 

559 0,03 82.746 4,66 146.147 6,27 14.802,50 176,62 

2. Finančni 

odhodki 
13.209 0,77 7.415 0,42 5.854 0,25 56,13 78,95 

3. Drugi odhodki 84 0 50 0 6.445 0,28 59,52 12.890 

4. Celotni 

odhodki 
1.721.457 100 1.775.804 100 2.330.054 100 103,16 131,21 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

3.3.3 Analiza poslovnega izida 

Poslovno uspešnost podjetja nam v prvi vrsti pokaže poslovni izid, čeprav ni edini kazalec 

uspešnosti poslovanja podjetja ki ga izračunamo tako, da od vseh prihodkov odštejemo vse 

odhodke poslovnega subjekta. Poslovni izid je lahko pozitiven (dobiček) ali pa negativen 

(izguba), na podlagi skupin prihodkov in odhodkov pa lahko ugotavljamo tudi delne poslovne 

izide: poslovni izid iz poslovanja, poslovni izid iz financiranja ter poslovni izid iz drugih 
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vplivov (Turk, Melavc in Korošec 2004). Slovenski računovodski standard 21 (Slovenski 

računovodski standardi, Uradni list RS, št.74/16) razlikuje temeljne in druge vrste poslovnega 

izida, pomembne za notranje in zunanje uporabnike. Temeljne vrste poslovnega izida so: 

poslovni izid iz prodaje, poslovni izid iz celotnega poslovanja, poslovni izid iz rednega 

delovanja, celotni poslovni izid ter čisti poslovni izid (po odbitku obresti in davščin). 

V Preglednici 11 prikazujemo visok in pozitiven poslovni izid iz poslovanja ter čisti dobiček 

proizvodnega podjetja v obravnavanih letih 2016–2018. Izračunamo ga kot razliko med 

poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Temu prištejemo finančne prihodke in odštejemo 

finančne odhodke ter tako dobimo poslovni izid iz rednega delovanja. Na koncu dodamo še 

druge prihodke in odštejemo druge odhodke ter tako dobimo celotni poslovni izid. Ker je 

potrebno »kos pogače« odstopiti tudi državi, moramo celotnemu poslovnemu izidu na koncu 

odšteti še davek na dobiček (to storimo samo, če ima podjetje dobiček). Tako dobimo čisti 

poslovni izid obračunskega obdobja.  

V Preglednici 11 prikazujemo tudi poslovni izid iz financiranja, ki je v prvih dveh letih zaradi 

obresti iz naslova poslovnih in finančnih obveznosti (obresti na posojila ter zamudne obresti 

dobaviteljev) negativen. Glede na to, da smo v razdelku 2.2 ugotovili, da je podjetje tako 

likvidno kot solventno, bi se temu strošku lahko zlahka izognilo. Čisti dobiček podjetja v 

obravnavanih letih znaša povprečno 409.236 €, v letu 2017 je glede na leto prej narasel za 

slabih 14%, vendar se je že takoj naslednje leto znižal na celo malce nižjo raven, kot je tista iz 

leta 2016. 

Preglednica 11: Prikaz poslovnega izida podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018 

Postavka (€) 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Poslovni prihodki 2.174.724 2.288.773 2.802.849 105,24 122,46 

Poslovni odhodki 1.708.164 1.768.339 2.317.755 103,52 131,07 

Poslovni izid iz poslovanja 466.560 520.434 485.094 111,55 93,21 

Finančni prihodki 2.616 1.152 1.123 44,04 97,48 

Finančni odhodki 13.209 7.415 5.854 56,13 78,95 

Poslovni izid iz financiranja -10.593 -6.263 4.731 169,14 232,38 

Poslovni izid iz rednega delovanja 455.967 514.171 480.363 112,76 93,42 

Drugi prihodki 3.894 5.577 10.070 143,22 180,56 

Drugi odhodki 84 50 6.445 59,52 12.890,00 

Poslovni izid izven rednega delovanja 3.810 5.527 3.625 145,07 65,59 

Celotni poslovni izid 459.777 519.698 483.988 113,03 93,13 

Davek iz dobička 65.326 71.927 98.504 110,10 136,95 

Čisti poslovni izid obračunskega 

obdobja 
394.452 447.772 385.484 113,52 86,10 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 
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3.4 Kazalniki poslovne uspešnosti 

Glavni cilji vsakega podjetja so konstantna rast podjetja, povečevanje njegovega premoženja 

ter maksimizacija dobička. Vendar pa nam sam pogled v računovodske izkaze ne da dovolj 

poglobljene slike, kako uspešno podjetje dejansko je. Zato je potrebno informacije, 

pridobljene iz računovodskih izkazov, povezati v smiselna razmerja. Pri tem si pomagamo s 

kazalniki poslovne uspešnosti. Najpomembnejši kazalniki uspešnosti poslovanja so 

dobičkonosnost (ali donosnost oz. rentabilnost), produktivnost dela in ekonomičnost 

celotnega poslovanja. Analiza poslovne uspešnosti pomeni nadzorovati in ocenjevati 

rezultate, ki jih podjetje dosega, v primerjavi s potrebnimi vložki ter pri tem spremljati 

odklone med izračunanimi vrednostmi skozi čas (Kosi, Marc in Peljhan 2007).  

V nalogi prikazujemo izračun najključnejših kazalnikov proizvodnega podjetja v danem 

časovnem obdobju. Taka primerjava omogoča vpogled v to, ali podjetje deluje bolje, 

povprečno ali slabše v primerjavi z ostalimi obdobji.  

3.4.1 Dobičkonosnost 

Dobičkonosnost je temeljni računovodski kazalnik, ki nam pove, ali podjetje deluje uspešno 

(oz. rentabilno ali donosno). Z vidika podjetja je najpomembnejši kazalnik ROA3 oz. 

dobičkonosnost sredstev, ki je opredeljena kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnim 

stanjem sredstev, z vidika lastnikov pa je najpomembnejši kazalnik ROE4 oz. dobičkonosnost 

kapitala, ki pa je opredeljena kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnim stanjem 

kapitala (Igličar 2009). 

Dobičkonosnost sredstev (ROA) izračunamo kot razmerje med čistim dobičkom in celotnimi 

sredstvi, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju. Pove nam, koliko enot dobička 

podjetje ustvari na 100 enot vloženih sredstev. Izračuna se ga s spodnjim obrazcem (Zaman, 

Hočevar in Igličar 2017): 

ROA = 
Čisti poslovni izid 

[v % ] (10) 
Povprečna sredstva 

V Preglednici 12 prikazujemo kazalnik ROA, ki je skozi vsa obravnavana leta precej izenačen 

in znaša 10–12 %. 

  

                                                 
3 ROA = Return on assets (angl.)  
4 ROE = Return on equity (angl.) 
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Preglednica 12: Prikaz donosnosti sredstev podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 
394.452 447.772 385.484 113,52 86,10 

Povprečna vrednost sredstev 3.258.564 3.676.858 4.039.650 112,72 108,21 

Dobičkonosnost sredstev (%) 12,11 12,18 9,85 100 83,33 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

V letu 2017 se je glede na leto prej dobiček povečal, vendar pa so se prav tako v skoraj 

enakem deležu povečala tudi sredstva, zato ROA ostaja na 12 %. V letu 2018 se je dobiček 

zmanjšal za slabih 14 %, prav tako pa se je za 8 % povečalo povprečno stanje sredstev, zato je 

dobičkonosnost sredstev padla pod 10 %. Kljub dokaj nizkim vrednostim pa podjetje še vedno 

ostaja nad povprečno dobičkonosnostjo sredstev panoge, ki je v letu 2016 znašala 7,07, v letu 

2017 pa 6,80 %5 (Kovinska industrija 2017 in 2018). 

Donos na kapital oz. dobičkonosnost kapitala (ROE) služi kot pokazatelj učinkovitosti 

podjetja pri ustvarjanju dobička s sredstvi, ki so jih lastniki investirali v družbo – pokaže nam, 

koliko enot dobička podjetje ustvari na 100 enot vloženega kapitala. Izračuna se ga s 

spodnjim obrazcem (Zaman, Hočevar in Igličar, 2017): 

ROE = 
Čisti poslovni izid 

[v % ] (11) 
Povprečen kapital 

V Preglednici 13 prikazujemo dobičkonosnost kapitala, ki je bila v letu 2016 17,73-odstotna, 

potem pa se je v obeh nadaljnjih letih zmanjševala. V letu 2017 se je sicer dobiček povečal za 

13,52 %, vendar pa se je povprečna vrednost kapitala toliko bolj povečala, zato je 

dobičkonosnost kapitala dejansko upadla. V naslednjem letu je dobiček padel, povprečna 

vrednost kapitala pa je narasla, kar je povzročilo, da se je dobičkonosnost kapitala glede na 

leto prej zmanjšala za kar 23,15 %. Tako kot pri donosnosti sredstev pri donosnosti kapitala 

podjetje ostaja nad povprečjem panoge, ki je v letu 2016 znašalo 15,60, v letu 2017 pa 

14,80 %6 (GZS 2017 in 2018). 

  

                                                 
5 Podatek za leto 2018 v času pisanja zaključne projektne naloge še ni bil objavljen. 
6 Podatek za leto 2018 v času pisanja zaključne projektne naloge še ni bil objavljen. 



 

24 

Preglednica 13: Prikaz donosnosti kapitala podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 
394.452 447.772 385.484 113,52 86,10 

Povprečna vrednost kapitala 2.224.252 2.645.364 2.961.992 118,93 111,70 

Dobičkonosnost kapitala (%) 17,73 16,93 13,01 95,49 76,85 

Vir: Vargro, d. o. o. 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

Dobičkonosnost prihodkov (rentabilnost) kaže, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je 

bilo dosežene v skupnih prihodkih. Izračuna se kot razmerje med dobičkom in celotnimi 

ustvarjenimi prihodki (Zaman, Hočevar in Igličar 2017): 

Dobičkonosnost prihodkov = 
Čisti poslovni izid 

(12) 
Celotni prihodki 

V Preglednici 14 prikazujemo dobičkonosnost prihodkov proizvodnega podjetja v 

obravnavanih letih 2016–2018. V letu 2017 se je glede na leto prej dobičkonosnost prihodkov 

rahlo povečala, nato pa se je naslednje leto znižala za kar 30 %, kar pomeni, da s svojimi 

stroški niso ravnali dovolj racionalno.  

Preglednica 14:  Prikaz donosnosti prihodkov podjetja Vargro, d. o. o., v letih  

2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 
394.452 447.772 385.484 113,52 86,10 

Celotni prihodki 2.181.234 2.295.502 2.814.042 105,24 122,59 

Dobičkonosnost prihodkov 

(%) 
18,08 19,51 13,70 107,91 70,22 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

Donosnost prihodkov bi podjetje lahko povečalo z zniževanjem stroškov (npr. novi ugodnejši 

dobavitelji materiala). Sicer pa donosnost prihodkov podjetja ostaja nad ravnjo panoge, saj je 

dobičkonosnost prihodkov v kovinski industriji v letu 2016 znašala 10,40, v letu 2017 pa 

malenkost manj, in sicer 1 %7 (GZS 2017 in 2018). 

Izračunane kazalnike lahko povežemo v Du Pontov sistem povezanih kazalnikov. Na Sliki 4 

prikazujemo, kako se dobičkonosnost kapitala, kot temeljni kazalnik uspešnosti podjetja, ki 

zanima lastnike, razčleni na zmnožek več kazalnikov – dobičkonosnost sredstev, razmerje 

                                                 
7 Podatek za leto 2018 v času pisanja zaključne projektne naloge še ni bil objavljen. 
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med sredstvi in kapitalom, dobičkonosnost prihodkov in obračanje sredstev (Pučko 2005).  

 

Slika 4: Du Pontov sistem povezanih kazalnikov 
Vir: Pučko 2005. 

Po tem sistemu ugotavljamo, da je podjetje s tega vidika najbolje poslovalo v letu 2017, saj se 

jim je višina dobička povečala zaradi povečanja hitrosti obračanja sredstev. Dobička podjetje 

trenutno ne namenja dokapitalizaciji, vendar pa se v primeru novih naložb financira iz njega, 

kar tudi zmanjšuje delež tujih virov v financiranju ter razmerje med sredstvi in kapitalom. 

3.4.2 Produktivnost dela 

Produktivnost dela spada med naravna sodila uspešnosti poslovanja posameznega podjetja. 

Pučko (2006) pravi: »Produktivnost opredeljujemo na splošno kot odnos med pridobljenimi 

poslovnimi učinki in zanje porabljeno količino posamezne vrste poslovne prvine. Največkrat 

ugotavljamo samo produktivnost dela, ker je pač delo najaktivnejša poslovna prvina.« Ker je 

delo najaktivnejša delovna prvina, želimo vedeti, kako se podjetje izkazuje na tem področju. 

Tako se tudi v tej analizi osredotočamo le na produktivnost dela, ki se ga izračuna kot 

razmerje med celotnimi ustvarjenimi prihodki in povprečnim številom zaposlenih: 

Produktivnost = 
Celotni prihodki 

(13) 
Povprečno št. zaposlenih 

V Preglednici 15 vidimo, da se je produktivnost dela v letu 2017 glede na leto 2016 povečala 

za 4,29 %, v letu 2018 pa se je zmanjšala za pol odstotka, saj se je povprečno število 

zaposlenih povečalo (za 23,24%) za nekaj več, kot so se povečali celotni prihodki podjetja 

(22,59 %). Če sodimo glede na panogo, je bilo podjetje Vargro, d. o. o., v obravnavanem 

obdobju skoraj 2-krat produktivnejše od povprečja panoge, saj je produktivnost v panogi v 

letu 2016 znašala 128.645 €/zaposlenega, v letu 2017 pa 140.537 €/zaposlenega,8 kar je za 

podjetje obetavna in spodbudna informacija. 

                                                 
8 Podatek za leto 2018 v času pisanja zaključne projektne naloge še ni bil objavljen. 
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Preglednica 15: Prikaz produktivnosti dela podjetja Vargro, d. o. o., v letih 2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Celotni prihodki 2.181.234 2.295.502 2.814.042 105,24 122,59 

Povprečno število zaposlenih 9,85 9,94 12,25 100,91 123,24 

Produktivnost dela 

(€/zaposlenega) 
221.445,08 230.935,82 229.717,71 104,29 99,47 

Vir: Vargro, d. o. o, 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 

3.4.3 Ekonomičnost poslovanja 

Ekonomičnost z vrednostnega vidika prikazuje učinkovitost pretvorbe prihodkov v odhodke 

in je v tesni povezavi z ekonomskim načelom racionalnosti (Pučko, 2006). Ekonomičnost 

poslovanja podjetja ustvarjene poslovne učinke (prihodke) primerja s porabo vseh prvin 

poslovnega procesa (odhodki). Za podjetje je pozitivno, če je vrednost kazalnika višja od 1, 

saj to pomeni, da so celotni prihodki višji od celotnih odhodkov (torej podjetje ustvarja 

dobiček). Kazalnik se izračuna po spodnjem obrazcu: 

Ekonomičnost = 
Celotni prihodki 

(14) 
Celotni odhodki 

V Preglednici 16 prikazujemo ekonomično poslovanje proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., 

v obravnavanih letih, saj je koeficient ekonomičnosti povsod večji od 1. Ekonomičnost je v 

letu 2017 znašala 1,29 in je bila za dober odstotek višja kot v letu 2016. Vzrok za to je večje 

povečanje celotnih prihodkov kot celotnih odhodkov podjetja. V letu 2018 so se tako celotni 

prihodki kot odhodki povečali, vendar so se odhodki povečali relativno bolj, saj se je 

ekonomičnost spustila za dobrih 6 % na 1,21.  

Preglednica 16:  Prikaz ekonomičnosti poslovanja podjetja Vargro, d. o. o., v letih  

2016–2018 

Postavka 2016 2017 2018 
Indeks 

I17/16 

Indeks 

I18/17 

Celotni prihodki 2.181.234 2.295.502 2.814.042 105,24 122,59 

Celotni odhodki 1.721.457 1.775.804 2.330.054 103,16 131,21 

Ekonomičnost poslovanja 1,27 1,29 1,21 101,57 93,80 

Vir: Vargro, d. o. o., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b. 
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4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA PODJETJA 

Na osnovi izvedene analize ocenjujemo, da je poslovanje proizvodnega podjetja Vargro, 

d. o. o., v obravnavanih letih pozitivno in v primerjavi s panogo kovinske industrije deluje 

uspešno. Ugotavljamo tudi, da v podjetju kljub uspešnem poslovanju v obravnavanih letih 

obstajajo nekatera področja delovanja, kjer so možne izboljšave. 

Analiza strukture bilance stanja pokaže, da ima podjetje skozi obravnavano obdobje relativno 

majhen delež dolgoročnih sredstev, zato velik del sredstev predstavljajo kratkoročna sredstva, 

ki pa jih predstavljajo pretežno kratkoročne finančne naložbe ter terjatve do kupcev (ki pa 

včasih lahko predstavljajo težave pri izterjavi). Dolgoročna sredstva se sicer skozi leta 

zvišujejo, saj je podjetje investiralo v nakup opreme (predvsem nove proizvajalne opreme) 

zaradi večjega obsega dela in večjega naročila iz tujine. 

Podjetje ima na strani financiranja v večjem deležu lastni kapital, zmanjšuje pa se delež 

dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti, kar je za podjetje pozitivno, saj se tako v 

večjem deležu financira z lastnim kapitalom. Kazalniki financiranja prikazujejo, da je 

kratkoročni koeficient podjetja v vseh preučevanih letih precej višji od priporočene vrednosti 

in se iz leta v leto celo povišuje. To sicer pomeni, da je podjetje v vsakem trenutku sposobno 

poravnati svoje kratkoročne obveznosti, vendar pa nam visoka vrednost tega koeficienta 

prikazuje, da ima podjetje veliko količino finančnih sredstev vezanih v terjatvah do kupcev ali 

pa na bančnem računu. Pospešeni koeficient je v vseh letih nad priporočeno vrednostjo, prav 

tako hitri koeficient, kar kaže na likvidnost podjetja. Kazalniki solventnosti prikazujejo, da 

podjetje s kapitalom pokriva 240 % svojih osnovnih sredstev in je poslovanje precej 

konzervativno.  

Kazalniki poslovne uspešnosti prikazujejo, da je podjetje svoj dobiček vsako leto povečevalo. 

V prihodnosti lahko podjetje poskusi zmanjšati svoje stroške poslovanja, povečati dobiček in 

rentabilnost podjetja. Produktivnost se najprej povečuje, nato pa malenkost pade, saj se je 

povprečno število zaposlenih povečalo za nekaj več, kot so se povečali celotni prihodki 

podjetja. Kar se tiče ekonomičnosti, kazalnik kaže na to, da je podjetje v vseh obravnavanih 

letih ekonomično (vrednost 1 ali več), kljub temu pa ostaja manevrski prostor za izboljšave.  

Poslovni izid proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., v obravnavanih letih je bil sicer v vseh 

treh obravnavanih letih pozitiven in precej visok, vendar pa to ni edini in splošni kazalec 

uspešnosti. Prednost podjetja se kaže predvsem v tem, da je ekipa zaposlenih sestavljena 

predvsem iz izkušenega in strokovno usposobljenega kadra, ki je svoje izkušnje v preteklostih 

pridobival v podobnih uspešnih podjetjih iz panoge kovinske industrije ter obstoječe znanje 

nadgrajeval. Podjetje torej deluje v panogi, ki je v zadnjih letih pridobivala na pomenu, saj 

dodana vrednost na zaposlenega v kovinski industriji od 2009 raste in je v letu 2017 dosegla 

43.154 EUR. Osnovni podatki za leto 2017 za celotno kovinsko industrijo nam kažejo, da je 

veliko opazovanih parametrov v primerjavi z letom prej doživelo dokaj visoko rast. V letu 
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2017 je kovinska industrija zaposlovala 61.352 ljudi, kar pomeni rast za 7,5 %. Prihodki v 

celotni kovinski industriji so se glede na leto prej dvignili kar za 17,1 % in so znašali 

8,8 mrd €, ustvarjena dodana vrednost pa je v primerjavi z letom 2016 za 9,1 % višja. ROE in 

ROA sta sicer zabeležili približno 5-odstotni padec v primerjavi z 2016, kar pa se je zgodilo 

tudi v primeru našega obravnavanega podjetja. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2017 v 

panogi dosega 40.281 €, kar pomeni 1,5-odstotno rast (Kovinska industrija 2018). Glede na 

to, da torej podjetje deluje v panogi, katere kazalci so vsi zelo pozitivni, lahko ta potencial še 

posebej izkoristi. Je sicer na dobri poti, saj svojo dejavnost širi in zaposluje nov kader, ki je 

izobražen za delo v tej industriji.  

Ena izmed večjih slabosti podjetja, ki jih vidimo, je neučinkovit oz. neracionalen dogovor z 

dobavitelji glede cen materiala (v večini primerov gre za cene kovinskega materiala, kot so 

železo, jeklo, aluminij, ki so glavne surovine v tej panogi), kar podjetju povečuje stroške. 

Slabost prav tako predstavljajo dolgi plačilni roki kupcev (tudi do 90 dni), kar zmanjšuje 

likvidnost podjetja, čeprav je ta nad priporočeno vrednostjo. Možnost za izboljšave vidim v 

konkurenčnih dobaviteljih (možno tudi iz tujine) ali pa v obnovitvi obstoječih dogovorov v 

pozitivni smeri za podjetje. 
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5 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi analiziramo poslovanje proizvodnega podjetja Vargro, d. o. o., v 

letih 2016, 2017 in 2018. Pri v analizi vključimo celotne bilance stanja in uspeha v 

obravnavanih letih proizvodnega podjetja ter uporabimo vodoravno in navpično analizo. Pri 

navpični analizi bilance stanja in izkaza poslovnega izida izračunamo odstotne deleže, 

medtem ko se pri vodoravni analizi uporablja indeksni izračun, ki poda informacije o 

odstopanjih med enakimi podatki v preučevanem obdobju. Poleg tega izvedemo analizo s 

pomočjo različnih vrst kazalnikov, zato lahko sklepamo, da je podjetje v tem obdobju 

poslovalo uspešno, z možnostjo še večje rasti. 

Z analizo bilance stanja povzamemo, da ima podjetje med svojimi sredstvi največji delež 

kratkoročnih sredstev, saj ta predstavljajo okoli dve tretjini vseh sredstev. Največji delež med 

kratkoročnimi sredstvi zavzemajo kratkoročne finančne naložbe ter terjatve do kupcev. Med 

obveznostmi do virov sredstev lahko izpostavimo kapital, ki pa je v tem primeru predstavljal 

v povprečju kar 70 % vseh obveznosti do virov sredstev, pri čemer prevladujejo druge 

dolgoročne obveznosti. Podjetje se torej financira predvsem iz lastnih virov. 

Pri analizi izkaza poslovnega izida ugotavljamo, da je podjetje v vseh treh letih poslovalo 

pozitivno, saj je ustvarjalo dobiček, ki je v preučevanih letih znašal v povprečju 409.236 €. 

Pozitiven poslovni izid pripisujemo predvsem prihodkom od prodaje, saj je bil poslovni izid 

iz financiranja v obravnavanem obdobju negativen.  

V analizo vključimo še finančne kazalnike in kazalnike poslovne uspešnosti, ki potrjujejo, da 

je podjetje na dolgi in na kratki rok plačilno sposobno ter da je poslovanje podjetja v 

preučevanem obdobju enakomerno, saj pri kazalcih ne prihaja do bistvenih odstopanj. Pri 

analizi se izpostavi tudi kazalnik ekonomičnosti podjetja, ki prikazuje, da je podjetje v 

obravnavanih letih poslovanja poslovalo gospodarno, saj je bil koeficient vseskozi večji od 1.  

Na osnovi izvedene analize potrjujemo, da je proizvodno podjetje Vargro, d. o. o., v 

obravnavanem obdobju finančno dobro stoječe, posluje pozitivno, z enakomernim rastočim 

trendom, ter glede na vložena sredstva dosega dobre rezultate.  
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016 IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V 

OBDOBJU OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 PODJETJA VARGRO, D. O. O. 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 podjetja Vargro, d. o. o. 

 2016 2015 

SREDSTVA 3.473.319,62 3.043.838,00

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.118.670,29 815.293,00

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

269,75 519,00

1. Neopredmetena sredstva 269,75 519,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.118.400,54 814.774,00

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

VI. Odložene terjatve za davek 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.353.711,84 2.227.607,00

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 16.621,07 23.351,00

III. Kratkoročne finančne naložbe 656.099,18 858.584,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 656.099,18 858.584,00

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 762.941,93 796.773,00

V. Denarna sredstva 918.049,66 548.899,00

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 937,49 938,00

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.473.319,62 3.043.838,00

A. KAPITAL 2.421.477,59 2.027.026,00

I. Vpoklicani kapital 87.631,00 87.631,00

1. Osnovni kapital 87.631,00 87.631,00

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00

II. Kapitalske rezerve 0,00 0,00

III. Rezerve iz dobička 8.763,60 8.764,00

IV. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 1.930.631,43 1.652.432,00

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 

poslovnega leta) 

394.451,56 278.199,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

80.000,00 80.000,00

1. Rezervacije 80.000,00 80.000,00
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 2016 2015 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 511.610,62 511.667,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 481.848,62 489.000,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 29.762,00 22.667,00

III. Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 460.231,41 421.654,00

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 20,95 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 460.210,46 421.654,00

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 3.491,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Vir: AJPES 2017. 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 podjetja Vargro, d. o. o. 

 2016 2015 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.174.724,05 1.818.689,00

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0,00 10.000,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.226.756,12 1.026.919,00

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

531.549,59 437.048,00

b) Stroški storitev 695.206,53 589.871,00

6. Stroški dela 369.891,07 340.603,00

a) Stroški plač 287.819,27 263.559,00

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 25.472,01 23.325,00

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 20.822,36 19.079,00

č) Drugi stroški dela 35.777,43 34.640,00

7. Odpisi vrednosti 110.957,74 103.127,00

a) Amortizacija 110.957,74 103.127,00

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih 

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 559,15 24.469,00

9. Finančni prihodki iz deležev 2.401,34 8.552,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 214,98 51,00

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0,00 7.335,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 13.209,28 4.813,00

15. DRUGI PRIHODKI 3.893,97 3.574,00



Priloga 1 

 

 2016 2015 

16. DRUGI ODHODKI 83,63 99,00

17. DAVEK IZ DOBIČKA 65.325,79 55.302,00

18. ODLOŽENI DAVKI 0,00 0,00

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI 

DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 

394.451,56 278.199,00

20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI 

DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 

9,85 9,34

21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA 1.930.631,43 1.652.432,00

22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0,00 0,00

23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0,00 0,00

a) zmanjšanje zakonskih rezerv 0,00 0,00

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0,00 0,00

č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0,00 0,00

24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0,00 0,00

a) povečanje zakonskih rezerv 0,00 0,00

b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00

c) povečanje statutarnih rezerv 0,00 0,00

č) povečanje drugih rezerv iz dobička 0,00 0,00

24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA 

BILANČNI PRESEČNI DAN 

0,00 0,00

25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2.325.082,99 1.930.631,00

Vir: AJPES 2017. 
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2017 IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V 

OBDOBJU OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017 PODJETJA VARGRO, D. O. O. 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 podjetja Vargro, d. o. o. 

 2017 2016 

SREDSTVA 3.880.394,66 3.473.319,62

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.394.842,59 1.118.670,29

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 23.020,75 269,75

1. Neopredmetena sredstva 23.020,75 269,75

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.371.821,84 1.118.400,54

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

VI. Odložene terjatve za davek 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.483.882,29 2.353.711,84

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 9.311,99 16.621,07

III. Kratkoročne finančne naložbe 1.311.859,04 656.099,18

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.311.859,04 656.099,18

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 828.824,74 762.941,93

V. Denarna sredstva 333.886,52 918.049,66

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.669,78 937,49

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.880.394,66 3.473.319,62

A. KAPITAL 2.869.249,99 2.421.477,59

I. Vpoklicani kapital 87.631,00 87.631,00

1. Osnovni kapital 87.631,00 87.631,00

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00

II. Kapitalske rezerve 0,00 0,00

III. Rezerve iz dobička 8.763,60 8.763,60

IV. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba 2.325.082,99 1.930.631,43

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 

poslovnega leta) 

447.772,40 394.451,56

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

120.000,00 80.000,00

1. Rezervacije 120.000,00 80.000,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00
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C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 508.660,32 511.610,62

I. Dolgoročne finančne obveznosti 471.821,00 481.848,62

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 36.839,32 29.762,00

III. Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 382.484,35 460.231,41

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitve 0,00 0,00

II. Kratkotrajne finančne obveznosti 0,00 20,95

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 382.484,35 460.210,46

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Vir: AJPES 2018. 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 podjetja Vargro, d. o. o. 

 2017 2016 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.244.723,30 2.174.724,05

2. SPREMEMBA VREDNOST ZALOG PRIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 44.049,91 0,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.180.865,60 1.226.756,12

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

517.849,55 531.549,59

b) Stroški storitev 663.016,05 695.206,53

6. Stroški dela 351.835,60 369.891,07

a) Stroški dela 273.797,13 287.819,27

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 24.231,05 25.472,01

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 19.796,13 20.822,36

č) Drugi stroški dela 34.011,29 35.777,43

7. Odpisi vrednosti 152.890,68 110.957,74

a) Amortizacija 146.476,61 110.957,74

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih 

6.414,07 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 82.746,43 559,15

9. Finančni prihodki iz deležev 486,00 2.401,34

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 666,25 214,98

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0,00 0,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 7.415,16 13.209,28

15. DRUGI PRIHODKI 5.577,42 3.893,97

16. DRUGI ODHODKI 50,47 83,63
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17. DAVEK IZ DOBIČKA 71.926,54 65.325,79

18. ODLOŽENI DAVKI 0,00 0,00

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI 

DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 

447.772,40 394.451,56

20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH 

UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 

9,94 9,85

21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA 2.325.082,99 1.930.631,43

22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0,00 0,00

23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 

a) zmanjšanje zakonskih rezerv 

0,00 0,00

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0,00 0,00

č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0,00 0,00

24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 

a) povečanje zakonskih rezerv                                                                                                                             

0,00 0,00

b) povečanje statutarnih rezerv za lastne delnice in lasne poslovne deleže 0,00 0,00

c) povečanje statutarnih rezerv 0,00 0,00

24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA 

BILANČNI PRESEČNI DAN                                  0,00 0,00

25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2.772.855,39 2.325.082,99

 

Vir: AJPES 2018. 
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2018 IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V 

OBDOBJU OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018 PODJETJA VARGRO, D. O. O. 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 podjetja Vargro, d. o. o. 

 2018 2017 

SREDSTVA 4.198.903,72 3.880.394,66

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.274.524,88 1.394.842,59

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

26.510,96 23.020,75

1. Neopredmetena sredstva 26.510,96 23.020,75

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.248.013,92 1.371.821,84

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

VI. Odložene terjatve za davek 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.922.870,48 2.483.882,29

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 22.181,73 9.311,99

III. Kratkoročne finančne naložbe 1.000.841,34 1.311.859,04

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 1.000.841,34 1.311.859,04

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.142.319,84 828.824,74

V. Denarna sredstva 757.527,57 333.886,52

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.508,36 1.669,78

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.198.903,72 3.880.394,66

A. KAPITAL 3.054.734,10 2.869.249,99

I. Vpoklicani kapital 87.631,00 87.631,00

1. Osnovni kapital 87.631,00 87.631,00

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00

II. Kapitalske rezerve 0,00 0,00

III. Rezerve iz dobička 8.763,60 8.763,60

IV. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

V. Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 2.572.855,39 2.325.082,99

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 

poslovnega leta) 

385.484,11 447.772,40

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

234.000,00 120.000,00

1. Rezervacije 234.000,00 120.000,00
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2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 404.897,96 508.660,32

I. Dolgoročne finančne obveznosti 378.362,96 471.821,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 26.535,00 36.839,32

III. Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 416.824,75 382.484,35

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 416.824,75 382.484,35

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 88.446,91 0,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Vir: AJPES 2019. 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 podjetja Vargro, d. o. o. 

 2018 2017 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.774.848,78 2.244.723,30

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 28.000,00 44.049,91

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.532.485,23 1.180.865,60

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

647.901,35 517.849,55

b) Stroški storitev 884.583,88 663.016,05

6. Stroški dela 443.212,04 351.835,60

a) Stroški plač 339.542,43 273.797,13

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 30.049,51 24.231,05

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 24.602,69 19.796,13

č) Drugi stroški dela 49.017,41 34.011,29

7. Odpisi vrednosti 195.911,48 152.890,68

a) Amortizacija 195.911,48 146.476,61

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih 

0,00 6.414,07

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 146.146,61 82.746,43

9. Finančni prihodki iz deležev 871,84 486,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 201,37 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 50,33 666,25

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 5.854,25 0,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,08 7.415,16



Priloga 3 

 

 2018 2017 

15. DRUGI PRIHODKI 10.070,05 5.577,42

16. DRUGI ODHODKI 6.444,69 50,47

17. DAVEK IZ DOBIČKA 98.503,88 71.926,54

18. ODLOŽENI DAVKI 0,00 0,00

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI 

DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 

385.484,11 447.772,40

20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI 

DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 

12,25 9,94

21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA 2.572.855,39 2.325.082,99

22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV 0,00 0,00

23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA 0,00 0,00

a) zmanjšanje zakonskih rezerv 0,00 0,00

b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00

c) zmanjšanje statutarnih rezerv 0,00 0,00

č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0,00 0,00

24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA 0,00 0,00

a) povečanje zakonskih rezerv 0,00 0,00

b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00

c) povečanje statutarnih rezerv 0,00 0,00

č) povečanje drugih rezerv iz dobička 0,00 0,00

24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA 

BILANČNI PRESEČNI DAN 

0,00 0,00

25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2.958.339,50 2.772.855,39

Vir: AJPES 2019. 

 


