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POVZETEK  

Zaključna projektna naloga obravnava analizo računovodskih izkazov izbranega proizvodnega 

podjetja, katerega poslovodstvo je leta 2020 vložilo predlog za začetek stečaja. V teoretičnemu 

delu naloge želimo podrobneje razložiti sam stečaj podjetja ter predstaviti letno poročilo in 

teoretično podlago računovodskih izkazov. V analitičnem delu pa želimo s tremi različnimi 

analizami računovodskih izkazov, torej vodoravno, navpično in analizo s pomočjo kazalnikov 

dokazati, da je bilo poslovanje podjetja v letih 2016–2019 primerno za stečaj. Z rezultati analiz 

potrdimo, da je bilo poslovanje slabo, za konec pa podamo predloge, kako bi se podjetje lahko 

izognilo stečaju. 

Ključne besede: računovodski izkazi, analiza računovodskih izkazov, stečaj podjetja, 

vodoravna analiza, navpična analiza, kazalniki poslovanja. 

SUMMARY  

The final project assignment analyses the financial statements of the selected production 
company, whose management sent the company into bankruptcy in 2020. In the theoretical part 
of the thesis, we want to explain more details about bankruptcy and present the annual report 
and theoretical basis of the company's financial statements. In the analytical part, we are trying 
to prove that the company's operations in 2016-2019 were appropriate for bankruptcy by using 
three different types of analysis of financial statements, including horizontal, vertical and 
analysis with help of indicators. With the results of the analyzes, we confirm, that the 
peformance of the business was poor, and for conclusion we give suggestions, that the company 
could avoid bankruptcy. 

Key words: financial statements, analysis of financial statements, bankruptcy, horizontal 
analysis, vertical analysis, business indicators. 

UDK: 657:347.736(043.2) 
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1 UVOD  

V uvodnem poglavju zaključne projektne naloge predstavljamo točke, ob katerih je zaključna 

projektna naloga izdelana. Najprej predstavimo obravnavani problem ter teoretična izhodišča 

za nalogo, nato predstavimo sam namen ter cilje naloge, za konec pa predstavimo metode, s 
katerimi bomo prišli do ciljev naloge ter tudi omejitve, ki jih moramo pri izdelavi naloge 

upoštevati. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V Sloveniji je stečaj eden izmed več načinov prenehanja delovanja določene gospodarske 

družbe. V tej zaključni projektni nalogi se bomo osredotočili predvsem na stečaj gospodarske 

družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki jo bomo preučili tudi na realnem primeru. Glede 
na 54. člen zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe in podjetniki voditi 

poslovne knjige in jih vsako leto v skladu z zakonom in računovodskimi standardi tudi 
zaključiti. Nato se na podlagi zaključenih poslovnih knjig pripravi tudi letno poročilo, ki 

vsebuje več računovodskih izkazov. Sem spadajo: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz 

denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala. Izjemo pri vodenju poslovnih knjig ter sestavi letnega 
poročila predstavljajo glede na 73.člen ZGD-1 le podjetniki, ki pri dohodnini ugotavljajo 
davčno osnovo za davek od dohodka dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov. Prav 

tako velja to tudi za podjetnika, ki začne opravljati določeno dejavnost. 

Računovodski izkazi so tako zadnji, končni rezultat spremljanja poslovanja podjetja in edine 
informacije, ki prikazujejo realno sliko o premoženjskem in finančnem poslovanju podjetja in 
o uspešnosti njegovega poslovanja (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013).  

Na podlagi računovodskih izkazov lahko naredimo razne analize in tako vidimo, v katero smer 
podjetje posluje. Analize računovodskih izkazov so tudi najbolj razširjen pristop k analiziranju 

računovodskih podatkov podjetij in pridobivanju najbolj realnih rezultatov.  

Če dobimo določene informacije o uspešnosti in poslovanju podjetja že vnaprej, lahko v ravno 

pravem času ugotovimo, da podjetje ne posluje v pravo smer in spremenimo poslovanje ter 
rešimo podjetje pred morebitnim propadom. Predmet analize zaključne projektne naloge so 
računovodski izkazi obravnavanega proizvodnega podjetja, ki bodo na podlagi treh 

najpogosteje uporabljenih analiz računovodskih izkazov preučeni, rezultati pa podrobno 

razloženi.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti, kaj sploh stečaj podjetja je, celoten postopek 
stečaja in temeljne računovodske izkaze podjetja. Nato pa primerjati računovodske izkaze 
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izbranega podjetja na podlagi analiz in ugotoviti, ali so bili le ti res tako slabi, da je podjetje 
moralo v stečaj. Namen je tudi podati predloge, ki bi jih podjetje lahko uporabilo, da ne bi odšlo 

v stečaj. 

Cilj zaključne projektne naloge je analizirati računovodske izkaze izbranega podjetja in nato na 

podlagi analiz računovodskih izkazov dokazati, da je bilo podjetje zadnja štiri leta poslovanja 

res zrelo za stečaj in to ni bila le načrtna potopitev podjetja.    

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Kot že sam naslov dela pove, gre v tej zaključni projektni nalogi za računovodsko analizo. Ta 
bo predstavljena v dveh delih, v teoretičnem in analitičnem delu. V prvem, teoretičnemu delu, 
bo na podlagi literature in virov predstavljen stečaj ter temeljni računovodski izkazi, ki so 

podlaga za izdelavo analiz. Tako bo predstavljeno samo teoretično ozadje naloge. V drugem, 

torej analitičnem delu, pa bo predstavljeno izbrano proizvodno podjetje in njegovi 
računovodski izkazi od leta 2016 do leta 2019. Nato bodo glede na računovodske izkaze 

podjetja izdelane tri analize z namenom, da se pridobi rezultate, ki bodo pokazali, da je bilo 
poslovanje podjetja v zadnjih štirih letih res primerno za stečaj. Za namen analize bomo 
uporabili tudi grafični prikaz rezultatov analiz z različnimi grafi. Tako bodo podatki po letih 

bolj jasno predstavljeni. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Analize v zaključni projektni nalogi opravljamo ob predpostavki, da so vsi podatki, navedeni v 
letnih poročilih obravnavanega proizvodnega podjetja, resnični in zagotavljajo dejansko stanje 
podjetja. Omejitev pa je zlasti to, da so vsi pridobljeni podatki javni in tako ne razpolagamo z 
internimi podatki podjetja. Vse ostale podatke (formule) in teoretična izhodišča za 

računovodske analize pa bomo pridobili iz strokovne literature in predpostavljamo, da so 
navedeni korektno. V nalogi je tudi časovna omejitev, ki zajema obdobje preteklih štirih let, saj 

v javno objavljenih letnih poročilih iz spletne strani AJPES nad daljšim poslovanjem podjetja 
nimamo pregleda, da bi lahko ugotovili, kako je podjetju šlo od začetka poslovanja. 
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2 STEČAJ PODJETJA 

Ker v zaključni projektni nalogi obravnavamo podjetje v stečaju in tudi analiziramo 

računovodske izkaze v nekaj letih do stečaja, v tem poglavju podrobneje predstavimo sam stečaj 

podjetja ter opišemo celoten potek stečajnega postopka podjetja. 

2.1 Pojem stečaja 

Gospodarska družba je glede na 3. člen ZGD-1 vsaka pravna oseba, ki opravlja na trgu dela 
določeno pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost pa je vsaka dejavnost, ki jo podjetje 
opravlja v namene pridobivanja dobička. Če ima podjetje težave z opravljanjem dejavnosti in 

tako namesto dobička pridobiva le izgubo ter sčasoma izgublja plačilno sposobnost, poznamo 

v Sloveniji več načinov za prenehanje ali preoblikovanje poslovanja gospodarskih družb in 
poplačilo upnikov. 

Glede na 5. člen ZFPPIPP poznamo tako postopke zaradi insolventnosti, to so: 
 postopek prisilne poravnave, 
 postopek poenostavljene prisilne poravnave ter 
 stečajni postopki. 

Stečajni postopki so: 
 stečajni postopek nad pravno osebo, 
 osebni stečaj, 
 stečaj zapuščine. 

Glede na 6. člen ZFPPIPP pa poznamo dva postopka prisilnega prenehanja, to sta: 
 izbris iz sodnega registra brez likvidacije in 
 prisilna likvidacija. 

 
Vsak izmed teh postopkov ima svojo vlogo in svoje ukrepe za prenehanje ali preoblikovanje 
poslovanja gospodarskih družb. V projektni nalogi se bomo posvetili le stečajnemu postopku 
nad pravno osebo, natančneje nad družbo z omejeno odgovornostjo, saj obravnavamo podjetje, 
ki je odšlo v stečaj.  
 
V Sloveniji se stečaj uporablja kot eden najpogostejših prisilnih načinov prenehanja 

gospodarskih družb. Tako je stečaj oblika prisilnega prenehanja, predvsem pa posledica 

nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti gospodarskih družb. Razvil se je z namenom, da bi se ga 

uporabilo le ob nujnejših primerih, ko je to zares potrebno, njegov namen je reševati podjetniško 

krizo (Korže 2017). 
Lipovec in Savnik (1996, 9) pa s svojimi besedami opredeljujeta, da stečaj v drugem pomenu 
pomeni tudi prenehanje poslovanja in tako popolno ustavitev opravljanja dejavnosti podjetja, 
nato pa obsega še prodajo premoženja podjetja in izbris iz registra pravnih ali fizičnih oseb, v 
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katerega je bila družba vpisana ob ustanovitvi. Posledica je, da družba naposled izgubi pravno 

ter poslovno sposobnost in preneha poslovati.  

Glavni vzrok za stečaj podjetja je torej prav insolventnost. Insolventnost je glede na 14. člen 

ZFPPIPP položaj, ki nastane, če podjetje (dolžnik): 
 ni sposobno v daljšem obdobju poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem 

obdobju (trajnejša nelikvidnost), 
 postane dolgoročno plačilno nesposobno. 

 
Potem 14. člen ZFPPIPP podrobneje opiše oba razloga insolventnosti. 
 
O trajnejši nelikvidnosti tako govorimo takrat, ko: 
 dolžnik že več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo vsaj ene obveznosti v znesku, ki 

presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, ki so izkazane v javno objavljenem 
letnem poročilu, 

 če sredstva na računih dolžnika ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. za poplačilo 

izvršnice, in če tako stanje traja zadnjih 60 dni brez prekinitev ali s prekinitvami več kot 60 

dni v obdobju zadnjih 90 dni, ter tako stanje traja en dan pred vložitvijo predloga za začetek 

postopka zaradi insolventnosti, 
 če nima vsaj enega odprtega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v RS in če 

po preteklih 60 dneh od pravnomočnega sklepa o izvršbi še ni poravnal svojih obveznosti, 
ki izhajajo iz tega sklepa. 

 
Da je dolžnik dolgoročno plačilno nesposoben, pa govorimo takrat, ko: 
 je vrednost njegovega premoženja manjša od skupne celote vseh njegovih obveznosti 

(prezadolženost), 
 pri dolžniku, ki ima status kapitalske družbe, pa tudi, če znaša njegova izguba tekočega 

poslovnega leta skupaj z vsemi prenesenimi izgubami vsaj polovico osnovnega kapitala in 
je ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali pa iz rezerv. 

2.2 Potek stečajnega postopka podjetja 

Korže (2017, 193–197) je postopek stečaja nad pravno osebo razdelil na točke, predstavljene v 

nadaljevanju. 

2.2.1 Začetek stečajnega postopka 

Na začetni točki se vloži predlog za začetek stečaja. To lahko storijo glede na 231. člen 

ZFPPIPP naslednje osebe: 
 dolžnik, 
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 odgovoren družbenik dolžnika 
 upnik dolžnika, ki izkaže, da ima terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga postopek, in 

izkaže okoliščino, da dolžnik zamuja s poplačilom te terjatve že več kot dva meseca, 
 javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, ki izkaže, da ima terjatve delavcev do 

dolžnika, proti kateremu predlaga postopek, in izkaže okoliščino, da dolžnik zamuja s 

poplačilom te terjatve že več kot dva meseca. 
 
Stečajni dolžnik je glede na 223. člen ZFPPIPP insolventni dolžnik, nad katerim se sproži in 

vodi stečajni postopek. Upnik v tem postopku terja od dolžnika poplačilo terjatev.  
Sledi začetek stečajnega postopka. Pristojno sodišče tako izda sklep o začetku stečajnega 

postopka, o katerem je podrobneje zapisano v 242. členu ZFPPIPP. V tej točki se objavi tudi 

oklic o začetku stečajnega postopka, s katerim sodišče obvesti upnike o začetku stečaja. Na ta 

način sodišče pozove upnike, da v treh mesecih po objavi oklica prijavijo terjatve in ločitvene 

ter izločitvene pravice. Sklep ter oklic morata biti glede na 243. člen ZFPPIPP objavljena skupaj 

oz. istočasno. Z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic, začnejo teči tudi pravne posledice 

začetka stečajnega postopka, o katerih je zapisano v 244. členu ZFPPIPP (Korže 2017). 

2.2.2 Pristojno sodišče za vodenje stečajnega postopka 

Glede na 51. člen ZFPPIPP je za odločanje v postopkih insolventnosti odgovorno okrožno 

sodišče, na območju katerega ima dolžnik prijavljen svoj sedež (stalno prebivališče). Za 
odločanje o vseh pritožbah v vseh postopkih insolventnosti pa je odgovorno le pristojno Višje 

sodišče v Ljubljani. Glede na 53. člen ZFPPIPP sodi v postopku zaradi insolventnosti sodnik 

ali sodnica, pomaga pa mu sodniški pomočnik, ki lahko samostojno opravlja procesna dejanja 
sodišča, kot so obveščanje upravitelja o zadevah, o katerih ga mora obvestiti sodišče, ter objave 
raznih procesnih dejanj (vsi javno objavljeni podatki o stečaju) glede na 122. člen ZFPPIPP 

(Korže 2017). 

2.2.3 Stečajni upravitelj 

Upravitelj je glede na 97. člen ZFPPIPP organ postopka zaradi insolventnosti, ki opravlja 

določene naloge in pristojnosti zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov v stečajnem 

postopku. Tako vodi posle stečajnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa pri 
raznih procesnih in pravnih dejanjih ter poslih. Upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku 

postopka zaradi insolventnosti. Glede na 117. člen ZFPPIPP je upravitelj imenovan kot fizična 

oseba. Če pa opravlja naloge prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali pa 
gospodarske družbe, se navede tudi ta oblika v sklepu o imenovanju. Glede na 120.a člen 

ZFPPIPP mora biti upravitelj tudi član Zbornice upraviteljev. Z začetkom stečajnega postopka 

se tako prenesejo vsa pooblastila z dolžnika na stečajnega upravitelja. Nadzor nad delom 

upraviteljev vrši glede na 106. člen ZFPPIPP Ministrstvo za pravosodje in tudi zbornica 
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upraviteljev. Navodila sodišča upravitelju pa glede na 101. člen ZFPPIPP daje sodnik, in so za 

upravitelja obvezna (Korže 2017). Ena glavnih temeljnih nalog stečajnega upravitelja pa je tudi 

sama prodaja dolžnikovega premoženja (Lipovec in Savnik 1996, 71). 

2.2.4 Upniški odbor 

Korže (2017, 195) je predstavil upniški odbor glede na 76. člen ZFPPIPP kot organ upnikov, 
ki v postopkih insolventnosti opravlja procesna dejanja, ki so določena z zakonom, da jih mora 

opraviti upniški odbor na račun vseh upnikov, ki so stranke v insolventnem postopku. Oblikuje 
se vedno v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku pa le, če oblikovanje upniškega 

odbora zahtevajo upniki. Glede na 79. člen ZFPPIPP določi število članov upniškega odbora 

sodišče, vendar pa število ne sme biti manjše od tri, razen če je število upnikov prav tri, ter ne 

večje od 11. Število članov pa natančneje določi sodišče. Glavne naloge upniškega odbora so 

glede na 87. člen ZFPPIPP: 
 da odloča o mnenju ali soglasju o določenih zadevah, ki so določene z zakonom, 
 da obravnavajo poročila, ki jih mora zakonsko predložiti stečajni upravitelj in 
 da izvajajo druge pristojnosti, ki so določene z zakonom.  

2.2.5 Preizkus terjatev in upravljanje s stečajno maso 

Glede na 61. člen ZFPPIPP mora upravitelj v roku enega meseca po poteku roka za prijavo 

terjatev določno izreči, ali terjatev priznava ali prereka. Glede na 62. člen ZFPPIPP pa lahko 
upniki vložijo ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev, če ugotovijo, da seznam 

ne vsebuje njihovih pravočasno prijavljenih terjatev, ali pa če so podatki o terjatvi nepravilni. 

Upniki lahko vložijo tudi ugovor o prerekanju terjatve, in sicer v roku enega meseca po objavi 
osnovnega seznama preizkušenih terjatev.  

Stečajna masa je glede na 224. člen ZFPPIPP premoženje stečajnega dolžnika, ki se v stečajnem 

postopku unovči za poplačilo terjatev upnikov in tudi za poplačilo stroškov celotnega postopka. 
Upravitelj mora upravljati s premoženjem dolžnika s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in 

za vsako sklenjeno kupčijo oz. posel pridobiti dovoljenje sodišča (Korže, 2017). 

2.2.6 Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika 

V 269. členu ZFPPIPP je določeno, da so izpodbojni prav vsi pravni posli in druga pravna 
dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v roku 12 mesecev pred uvedbo stečajnega 

postopka do začetka stečajnega postopka. Če pa gre za pravne posle, na podlagi katerih je 
dolžnik zmanjšal čisto vrednost premoženja stečajnega dolžnika ali spravil drugo osebo v bolj 

ugoden položaj glede na druge upnike, ta oseba pa je vedela oz. bi morala vedeti, da je dolžnik 

insolventen, so ti pravni posli izpodbojni, če so bila sklenjeni v roku od začetka zadnjih 36 
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mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka. Glede na 276. člen 

je za uveljavljanje izpodbojnega zahtevka v imenu stečajnega dolžnika lahko zadolžen stečajni 

upravitelj. Lahko pa tudi vsak upnik, ki je upravičen opravljati procesna dejanja v stečajnem 

postopku (Korže 2017, 196).   

2.2.7 Unovčenje stečajne mase 

Unovčenje stečajne mase pomeni prodajo dolžnikovega premoženja, izterjavo njegovih terjatev 
in tudi izvedbo kakšnih drugih poslov za uresničitev premoženjskih pravic (320. člen 

ZFPPIPP). Glede na 329. člen ZFPPIPP lahko upravitelj sklene pogodbo o prodaji 
dolžnikovega premoženja le na podlagi javne dražbe ali pa zbiranja ponudb (Korže 2017, 197). 
Stečajni dolžnik pa glede na 337. člen ZFPPIPP ne sme skleniti pogodbe o prodaji premoženja 

z: 
 osebo, ki je v roku dveh let pred začetkom stečajnega postopka opravljala funkcijo člana 

poslovodstva, organa nadzora ali pa prokurista v dolžniku (v podjetju), 
 stečajnim upraviteljem in sodnikom, ki je odgovoren za vodenje postopka, 
 družbenikom, ki ima vsaj 10-odstotni delež v kapitalu dolžnika (v podjetju), 
 osebo, ki ima v razmerju z osebami iz 1., 2. ter 3. alineje tega odstavka položaj ožje 

povezane osebe ter 
 pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. ali 4. alineje tega odstavka delež, ki presega 

50 odstotkov. 

2.2.8 Razdelitev stečajne mase 

Razdelitev stečajne mase je v osnovi namenjena poplačilu prednostnih, navadnih in podrejenih 
terjatev. Terjatve se plačajo po tem vrstnem redu. Glede na 360. člen ZFPPIPP je prednostna 
razdelitev tista, ki gre za plačilo prednostnih terjatev. Splošna razdelitev je pa tista, ki gre za 

plačilo navadnih in podrejenih terjatev. Končna razdelitev se glede na 373. člen ZFPPIPP 

opravi, ko je unovčena vsa stečajna masa. Če masa zadošča za plačilo vseh terjatev, se del mase 

razdeli družbenikom v razmerju z njihovimi deleži (Korže 2017, 197). 

2.2.9 Zaključek stečajnega postopka 

Stečajni upravitelj mora glede na 375. člen ZFPPIPP v roku enega meseca po opravljeni končni 

razdelitvi mase sestaviti končno poročilo in ga predložiti sodišču. Sodišče nato na podlagi 

prejetega končnega poročila in mnenja upravniškega odbora odloči o odmeri dela nagrade 

upravitelju in izda sklep o končanju stečajnega postopka. S sklepom se nato odloči, da se 
stečajni postopek konča, da se upravitelja razreši, stečajnega dolžnika pa se izbriše iz registra 
(367 in 377. člen ZFPPIPP). 
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3 LETNO POROČILO 

Letno poročilo podjetja je njegovo glavno poročilo o poslovanju podjetja v posameznem 

poslovnem letu. V osnovi je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. 

V skladu s 54. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so določena podjetja dolžna 

pripraviti letno poročilo, njegov obseg in vsebina pa sta odvisna od tega, kako veliko je podjetje 
(Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). 

Velikost podjetij se glede na 55. člen ZGD-1 deli na:   

Mikro družbo, ki izpolnjuje vsaj dve od teh meril: 
− povprečno število delavcev ne presega 10; 
− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR; 
− vrednost aktive ne presega 350.000 EUR. 

Majhno družbo, ki izpolnjuje vsaj dve od teh meril: 
− povprečno število delavcev ne presega 50; 
− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR; 
− vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR. 

Srednjo družbo, ki izpolnjuje vsaj dve od teh meril: 
− povprečno število delavcev ne presega 250; 
− čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR; 
− vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR. 

Ter veliko družbo, ki je družba, ki ni ne mikro, majhna ali srednja družba, in presega vse zgoraj 
napisane kriterije družb.  

Velike in srednje družbe morajo pripraviti celovito letno poročilo, pri majhnih družbah pa lahko 

to vsebuje le bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in priloge s pojasnili k tema dvema 
izkazoma. Majhnim družbam ni treba sestaviti poslovnega poročila (Igličar, Hočevar in Zaman 

Groff, 2013). 60.a člen ZGD-1 pravi, da mora letno poročilo in vse njegove sestavne dele 
podpisati poslovodstvo podjetja, prav tako pa mora poslovodstvo zagotavljati, da so letna 
poročila sestavljena in objavljena v skladu z ZGD-1 in SRS ali MSRP. 

V skladu s 57. členom ZGD-1 mora letna poročila predvsem velikih in srednjih družb tudi 

pregledati revizor. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo in pregledati poslovno 

poročilo z namenom, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z zakonom. Revizorjevo pisno 
poročilo se nato priloži k letnemu poročilu. Revizija mora biti opravljena v roku šestih mesecev 

po koncu poslovnega leta. 
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3.1 Poslovno poročilo 

Poslovno poročilo mora glede na 70. člen ZGD-1 vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja ter 

samega poslovanja družbe in njenega finančnega položaja, dodan pa mora biti tudi opis tveganj 

in negotovosti, ki jim je družba pri poslovanju izpostavljena.  

Podrobneje je torej predstavljeno samo poslovanje podjetja in njegovih posameznih funkcij 
(prodaja, razvoj ...) v preteklem poslovnem letu. Tu morajo podjetja prikazati tudi 
računovodske in finančne ali druge kazalnike. Običajno pa so prikazana tudi pričakovanja in 
načrti za prihodnje poslovno leto podjetja (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). 

V poslovnem poročilu morajo biti prikazane tudi naslednje aktivnosti: 
 vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so se zgodili po koncu poslovnega leta; 
 pričakovani razvoj družbe v prihodnosti; 
 aktivnosti družbe na področju razvoja in raziskav; 
 obstoj podružnic družbe ter 
 opis politike raznovrstnosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali 

nadzora družbe glede vidikov, navedbe ciljev, načina izvajanja in doseženih rezultatov 

politike raznovrstnosti v obdobju poročanja. Če podjetje ne izvaja politike raznovrstnosti, 
se navede tudi to. 

3.2 Računovodsko poročilo 

Računovodsko poročilo glede na 60. člen ZGD-1 sestavljajo naslednji računovodski izkazi, ki 

kot celota skupaj s pojasnili k izkazom tvorijo računovodsko poročilo: 
 bilanca stanja, 
 izkaz poslovnega izida, 
 izkaz denarnih tokov, 
 izkaz gibanja kapitala. 

Priloge s pojasnili k izkazom morajo vsebovati obvezna pojasnila in druga razkritja, ki so 
potrebna za razumevanje posameznih postavk v računovodskih izkazih, in jih natančno 

določajo ZGD-1 in SRS. Navadno so priloge s pojasnili k izkazom najobsežnejši del 

računovodskega poročila in obenem tudi nepogrešljiv vir informacij za oceno uspešnosti 

poslovanja podjetja (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). 

V nadaljevanju bomo teoretično pojasnili in obrazložili naslednje računovodske izkaze.  
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3.2.1 Bilanca stanja 

Bilanca stanja je prvi pomembnejši računovodski izkaz, ki prikazuje dve med seboj 
uravnoteženi strani, to sta stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev podjetja v določenem 

trenutku (Milost 2009, 77). To lahko razumemo z drugimi besedami tudi kot prikaz premoženja 

podjetja, torej vseh postavk, s katerimi podjetje razpolaga pri svojem delovanju, in prikaz virov 
financiranja, torej virov, ki financirajo to premoženje podjetja, s katerim podjetje tudi upravlja 
(Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). 

Bilanca stanja je statični in kumulativni računovodski izkaz. Kot statični izkaz razumemo, da 

prikazuje stanje postavk na točno določen datum (dan). Kot kumulativni računovodski izkaz pa 

razumemo, da so v bilanci stanja vidne tudi posledice preteklih odločitev poslovodstva podjetja. 

Te so vidne v višini in strukturi njenih postavk. Končna bilanca poslovnega leta pa mora biti 

tako enaka začetni bilanci naslednjega leta (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). 

Bilanco stanja sestavljata torej dve strani, kot lahko vidimo iz preglednice 1, ki prikazuje 
osnovno členitev bilance stanja. Levo stran, ki prikazuje razvrstitev sredstev, imenujemo tudi 
aktiva, desno stran, ki pa prikazuje vire sredstev, imenujemo pasiva. Bistvo bilance stanja je, 
da sta obe strani uravnoteženi, torej enaki. 

Preglednica 1: Osnovna členitev bilance stanja 

Sredstva (aktiva)        Bilanca stanja na dan …     Viri sredstev (pasiva) 

1. Osnovna sredstva 1. Kapital 

2. Obratna sredstva 2. Pasivne časovne razmejitve 

3. Finančne naložbe 3. Dolgovi 

Vir: (Milost 2009, 77). 

Podjetja morajo bilanco stanja sestaviti v skladu z ZDG-1 in SRS (natančneje SRS 20), kjer je 
posebej določena členitev bilance stanja. Bilanco stanja je treba oddati skupaj z letnim 

poročilom v za to določenem roku, glede na 54. člen ZGD-1 je to v treh mesecih po koncu 
poslovnega leta podjetja. 

3.2.2 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida je drugi pomembnejši računovodski izkaz, takoj za bilanco stanja. 

Pomemben je predvsem zato, ker prikazuje členitev prihodkov in odhodkov podjetja in tudi 
končni poslovni izid poslovnega leta, torej dobiček ali izgubo. Dobiček dobimo, če prihodki 

presegajo odhodke, v obratni smeri pa dobimo izgubo, če odhodki presegajo prihodke. 

Za razliko od bilance stanja je izkaz poslovnega izida dinamični računovodski izkaz, saj ne 

prikazuje le stanja postavk na določen datum (dan), temveč prikazuje gibanje glede na določeno 

obdobje. Prav tako ni kumulativni izkaz, saj v njem seštevamo le postavke, torej prihodke in 



 

11 
 

odhodke za določeno obdobje, torej poslovno leto; v tem smislu mislimo, da se naredi nov 
poslovni izid za vsako leto posebej (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). 

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki stopenjskega izkaza, to pomeni, da se v njem 
ugotavlja najprej vrednosti posameznih vrst prihodkov in odhodkov, za njimi pa takoj vmesni 
poslovni izid, kar je tudi prikazano v preglednici 2 (SRS, 2016). Podjetja morajo izdelati izkaz 
poslovnega izida v skladu s 66. členom ZGD-1 in SRS – 21, ki prikazujeta osnovno členitev in 
ta je enaka za vsa podjetja ne glede na velikost. 

Preglednica 2: Osnovna členitev izkaza poslovnega izida 

1. Poslovni prihodki 

2. Poslovni odhodki 

3. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) (1 – 2) 

4. Finančni prihodki 

5. Finančni odhodki 

6. Finančni poslovni izid (4 – 5) 

7. Poslovni izid rednega delovanja (3 + 6) 

8. Drugi prihodki 

9. Drugi odhodki 

10. Poslovni izid izrednega delovanja (8 – 9) 

11. Celotni poslovni izid (3 + 6 + 10) 

12. Davek od dobička 

13. Čisti poslovni izid (11 – 12) 

Vir: Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013. 

3.2.3 Izkaz denarnih tokov 

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe denarnih sredstev 

za poslovno leto ali za posamezna medletna obdobja (SRS, 2016). Tako prikazuje prejemke in 
izdatke; prejemki pomenijo povečanje denarnih sredstev, izdatki pa zmanjšanje denarnih 

sredstev podjetja. Če so prejemki večji od izdatkov, to pomeni povečanje denarnih sredstev, v 

obratni smeri pa pomeni zmanjšanje denarnih sredstev, če so izdatki večji od prejemkov. 

Izkaz denarnih tokov lahko glede na SRS – 22 razvrščamo glede na dve metodi, posredno ali 

neposredno. SRS dajejo večjo prednost neposredni metodi, a podjetja lahko tudi sama izberejo 
metodo, ki jim bolj ustreza. 

Podobno kot smo omenili pri izkazu poslovnega izida, je tudi izkaz denarnih tokov sestavljen 
v obliki stopenjskega izkaza, kjer so najprej predstavljeni denarni tokovi pri poslovanju, nato 
denarni tokovi pri naložbenju in denarni tokovi pri financiranju. Za posameznimi denarnimi 
tokovi pa je predstavljen posamezni vmesni denarni izid. Za lažjo predstavo lahko zapisano 

tudi vidimo v preglednici 3, kjer je predstavljen izkaz denarnih tokov po neposredni metodi. 
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Preglednica 3: Izkaz denarnih tokov po neposredni metodi 

1. Denarni tokovi pri poslovanju 

a) Prejemki pri poslovanju 

b) Izdatki pri poslovanju 

c) Denarni izid pri poslovanju (a – b) 

2. Denarni tokovi pri naložbenju 

a) Prejemki pri naložbenju 

b) Izdatki pri naložbenju 

c) Denarni izid pri naložbenju (a – b) 

3. Denarni tokovi pri financiranju 

a) Prejemki pri financiranju 

b) Izdatki pri financiranju 

c) Denarni izid pri financiranju (a – b) 

4. Denarni izid v obdobju (1c + 2c + 3c) 

5. Začetno stanje denarnih sredstev 

6. Končno stanje denarnih sredstev (4 + 5) 

Vir: Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013. 

3.2.4 Izkaz gibanja kapitala 

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembo sestavin kapitala 

za poslovno leto ali za posamezna medletna obdobja. Sestavljen je tako, da prikazuje 
spremembe sestavin kapitala, ki so tudi prikazane v bilanci stanja (SRS 2016). 

Izkaz je sestavljen navadno iz dveh razsežnosti, stolpcev in vrstic. Stolpci tako predstavljajo 

posamezne sestavine kapitala, vrstice pa možne pojave, ki vplivajo na spremembe že omenjenih 

sestavin kapitala. 

Podrobno členitev izkaza gibanja kapitala ter ostale pojme in pojasnila pa lahko najdemo v 
SRS, natančneje v SRS – 23. 
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4 PREDSTAVITEV PREUČEVANEGA PODJETJA 

V tem poglavju v nadaljevanju predstavljamo preučevano podjetje, nato se pa posvetimo tudi 
stečajnemu postopku podjetja ter temeljnim računovodskim izkazom podjetja, ki so osnova za 
nadaljnje analize. 

4.1 Splošno o podjetju 

Izbrano preučevano podjetje je družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena leta 1993. 

Podjetje posluje predvsem na področju kovinskopredelovalne in strojne industrije. Glavna 
dejavnost je tako proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov (šifra standardne 
klasifikacije 25.110). 

Lastniška struktura podjetja je zanimiva, saj ima podjetje skupaj kar 15 družbenikov, ki si delijo 

100 % delež podjetja. Od tega ima delež v strukturi podjetja kar 5 pravnih oseb. 

Družba je glede na organizacijsko shemo organizirana na: 
 poslovni sektor, 
 sektor nadzora kakovosti, 
 finančno-računovodski sektor, 
 komercialni sektor in 
 tehnično proizvodni sektor. 

 
Po podatkih iz letnih poročil družbe je ta imela v letu 2016 kar 124 zaposlenih, največ s IV. in 
V. stopnjo izobrazbe, če pa te podatke primerjamo z letom 2019, torej letom, preden je družba 

šla v stečaj, je imela samo 95 zaposlenih, kar je skoraj 30 zaposlenih manj. Že ti podatki kažejo 

na morebitne težave v poslovanju. 

4.2 Stečajni postopek podjetja 

Iz javnih objav o postopkih zaradi insolventnosti na AJPESU smo pridobili informacije o 
stečajnem postopku obravnavanega podjetja. 

Dne 15. 12. 2020 sta bila objavljena tako sklep kot tudi oklic o začetku stečajnega postopka nad 

pravno osebo – obravnavanim podjetjem. Predlog za začetek je vložil prav dolžnik, zato se tudi 

šteje glede na 243. člen ZFPPIPP, da je ta insolventen. Z dnem 15. 12. 2020 je bil določen tudi 

stečajni upravitelj. 

Potem je skozi celotno obdobje objavljenih veliko sklepov o prodaji posameznega imetja 
dolžnika in tudi več razpisov dražbe. Dolžnik ima namreč precej razpršenega premoženja v 
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obliki premičnin, naloga stečajnega upravitelja pa je ravno prodaja celotnega premoženja in 

pridobitev čim več prihodkov za poplačilo upnikov. 

Iz predloga načrta poteka stečajnega postopka je tudi razvidno, da je okviren rok za končanje 

stečajnega postopka december 2022, kar pa je seveda odvisno od samega trajanja prodaje 
(unovčenja) dolžnikovega premoženja. 

4.3 Predstavitev računovodskih izkazov podjetja 

V nadaljevanju so predstavljeni vsi temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz 

poslovnega izida in izkaz denarnih tokov) od leta 2016 do leta 2019, ki so tudi osnova za vse 
nadaljnje analize. 

V preglednici 4 prikazujemo aktivno stran bilance stanja, v preglednici 5 pa pasivno stran 
bilance stanja v obravnavanih letih na dan 31.12. posameznega leta. 
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Preglednica 4: Aktiva bilance stanja obravnavanega podjetja v letih 2016 – 2019 

 
Vir: Letna poročila izbranega podjetja v letih 2016 – 2019. 

2019 2018 2017 2016

SREDSTVA 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.020.550 1.214.201 1.404.308 1.605.603

Ⅰ. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve          
7.849 10.493 13.255 8.373

1. Dolgoročne premoženjske pravice 7.849 10.493 13.255 49.476

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 -41.103

Ⅱ. Opredmetena osnovna sredstva 970.165 1.161.471 1.350.940 1.558.819

1. Zemljišča in Zgradbe 576.328 625.412 702.157 783.521

a) Zemljišča 309.162 309.162 309.162 309.162

b) Zgradbe 267.166 316.250 392.995 474.359

2. Proizvajalne naprave in stroji 382.055 516.587 599.439 747.635

3. Druge naprave in oprema 11.782 19.472 20.798 27.663

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0 28.546 0

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0 28.546 0

Ⅲ. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0

Ⅳ. Dolgoročne finančne naložbe 7.500 7.500 7.500 7.500

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 7.500 7.500 7.500 7.500

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 7.500 7.500 7.500 7.500

Ⅴ. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0

Ⅵ. Odložene terjatve za davek 35.036 34.737 32.613 30.911

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 613.492 1.335.931 696.165 1.321.932

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

Ⅱ. Zaloge 481.559 1.116.300 508.704 865.962

1. Material 53.073 153.728 129.355 135.116

2. Nedokončana proizvodnja 360.486 962.187 379.349 730.503

4. Predujmi za zaloge 68.000 385 0 343

Ⅲ. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0

Ⅳ. Kratkoročne poslovne terjatve 96.101 90.397 147.325 437.134

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 4.094 23.061 0 244.444

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 62.017 16.500 109.919 160.045

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 29.990 50.836 37.406 32.645

Ⅴ. Denarna sredstva 35.832 129.234 40.136 18.836

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.399 979 2.287 821

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.356.087 1.290.042 1.239.016 1.325.067
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Preglednica 5: Pasiva bilance stanja obravnavanega podjetja v letih 2016 – 2019 

 
Vir: Letna poročila izbranega podjetja v letih 2016 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 2017 2016

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356

A. KAPITAL -2.849.025 -2.210.853 -1.239.143 -675.388

Ⅰ. Vpoklicani kapital 1.642.072 1.642.072 1.642.072 1.642.072

1. Osnovni kapital 1.642.072 1.642.072 1.642.072 1.642.072

Ⅱ. Kapitalske rezerve 0 0 0 0

Ⅲ. Rezerve iz dobička 0 0 0 0

Ⅳ. Revalorizacijske rezerve 314.970 314.970 314.970 314.970

Ⅴ.
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti (tudi aktuarski dobički in izgube)
-70.986 -55.891 -41.414 -36.574

Ⅵ. Preneseni čisti poslovni izid -4.131.954 -3.157.806 -2.595.857 -2.834.181

Ⅶ . Čisti poslovni izid poslovnega leta -603.127 -954.198 -558.914 238.325

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
369.700 366.608 344.536 326.756

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 368.801 365.656 343.296 325.377

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 899 952 1.240 1.379

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 494.755 705.191 917.579 1.132.500

Ⅰ. Dolgoročne finančne obveznosti 420.873 631.309 843.697 1.058.619

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 367.148 550.723 734.298 917.872

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 53.725 80.586 109.399 140.747

Ⅲ. Odložene obveznosti za davek 73.882 73.882 73.882 73.881

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.618.857 3.690.045 2.065.901 2.131.002

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

Ⅱ. Kratkoročne finančne obveznosti 711.223 529.596 348.768 244.885

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 711.223 527.648 344.279 240.647

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 1.948 4.489 4.238

Ⅲ. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.907.634 3.160.449 1.717.133 1.886.117

1.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 

v skupini
1.229.264 1.356.882 607.570 707.955

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 798.861 778.237 499.595 539.978

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 48.808 304.091 0 0

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 830.701 721.239 609.968 638.184

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.154 120 13.887 13.486

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.356.087 1.290.042 1.239.016 1.325.067
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V preglednici 6 prikazujemo izkaz poslovnega izida, v preglednici 7 pa izkaz denarnih tokov v 
obravnavanih letih. 

Preglednica 6: Izkaz poslovnega izida obravnavanega podjetja v letih 2016 – 2019 

 
Vir: Letna poročila izbranega podjetja v letih 2016 – 2019. 

2019 2018 2017 2016

1. Čisti prihodki od prodaje 5.694.326 4.527.194 5.252.970 6.426.419

2.
Sprememba vrednosti zalog proizvodov

in nedokončane proizvodnje
-601.701 612.949 -252.250 301.040

3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne 

storitve
0 8.017 8.546 0

4.
Drugi poslovni prihodki

(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
82.697 14.305 17.639 55.413

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.888.677 3.005.218 2.447.094 3.264.212

a)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala

ter stroški porabljenega materiala
999.629 1.285.932 1.098.363 1.365.880

b) Stroški storitev 1.889.048 1.719.286 1.348.731 1.898.332

6. Stroški dela 2.629.588 2.781.166 2.738.366 2.841.020

a) Stroški plač 1.973.501 2.075.109 2.034.922 2.092.575

b) Stroški socialnih zavarovanj 319.361 335.051 679.704 377.339

od tega stroški pokojninskih zavarovanj 176.468 184.656 181.164 186.055

c) Drugi stroški dela 336.726 371.006 375.345 411.106

7. Odpisi vrednosti 203.773 259.974 352.837 357.289

a) Amortizacija 196.225 229.085 245.594 268.098

b)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri

neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in

opredmetenih osnovnih sredstev

6.485 0 1.869 4.252

c)
Predvrednotovalni poslovni odhodki pri

obratnih sredstvih
1.063 0 105.374 17.145

8. Drugi poslovni odhodki 9.173 9.653 8.716 9.323

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 0 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0 0

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 17.069 3 0 51

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 17.069 3 0 51

12.
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov

finančnih naložb
0 0 0 0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 73.798 67.893 64.378 77.016

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 68.739 63.516 59.801 70.551

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 5.059 4.377 4.577 6.465

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 42.555 25.883 17.557 25.813

a)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do 

družb v skupini
18.137 13.421 7.998 8.187

b)
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev

in meničnih obveznosti
24.418 12.462 9.559 11.198

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 6.428

15. Drugi prihodki 54.104 30.997 46.464 34.051

16. Drugi odhodki 2.356 1 5.037 8.585

17. Davek iz dobička 0 0 0 1.631

18. Odloženi davki 298 2.124 1.702 6.240

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -603.127 -954.199 -558.914 238.325
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Preglednica 7: Izkaz denarnih tokov obravnavanega podjetja v letih 2016 – 2019 

 
Vir: Letna poročila izbranega podjetja v letih 2016 – 2019. 

2019 2018 2017 2016

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke izkaza poslovnega izida -376.731 -628.950 -134.361 657.467

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje)

in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
5.779.310 4.572.498 5.317.067 6.470.831

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za 

prevrednotenje) in finančni odhodki iz 

poslovnih obveznosti

-6.156.041 -5.201.448 -5.451.428 -5.811.733

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti

v poslovnih odhodkih
0 0 0 -1.631

b)

Spremembe čistih obratnih sredstev (in

časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih 

terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 

postavk bilance stanja

264.175 739.457 344.633 -247.328

Začetne manj končne poslovne terjatve -5.704 59.052 289.809 -80.218

Začetne manj končne aktivne kratkoročne

časovne razmejitve
-420 1.308 -1.466 1.233

Začetne manj končne odložene terjatve za 

davek
-1.826 -2.124 -1.702 -6.241

Začetne manj končne zaloge 633.678 -638.485 251.884 -264.796

Končni manj začetni poslovni dolgovi -354.526 1.337.967 -190.036 90.268

Končne manj začetne pasivne časovne 

razmejitve in rezervacije
0 0 -5.559 -1.591

Končne manj začetne odložene obveznosti 

za davek
0 0 1.703 14.017

c)
Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju

(a+b)
-112.556 110.507 210.272 410.139

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 0 0 239 389

Prejemki od odtujitve opredmetenih

osnovnih sredstev
0 0 239 389

b) Izdatki pri naložbenju -8.759 -28.837 -36.153 -36.915

Izdatki za pridobitev neopredmetenih 

osnovnih sredstev
0 0 -7.382 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih 

osnovnih sredstev
-8.759 -28.837 -28.771 -36.915

c)
Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju 

(a+b)
-8.759 -28.837 -35.914 -36.526

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0 0 0 0

b) Izdatki pri financiranju 27.913 7.428 -153.058 -388.033

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na 

financiranje
27.913 15.770 -38.749 -95.460

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih

obveznosti
0 0 -4.740 -4.750

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih

obveznosti
0 -8.342 -109.569 -287.823

c)
Prebitek prejemkov (izdatkov) pri 

financiranju (a+b)
27.913 7.428 -153.058 -388.033

Č.
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 

(x+y)
35.832 129.234 40.136 18.836

x) Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc) -93.402 89.098 21.300 -14.420

y) Začetno stanje denarnih sredstev 129.234 40.136 18.836 33.256
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5 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV PREUČEVANEGA PODJETJA 

V tem poglavju predstavljamo tri najpogosteje uporabljene analize računovodskih izkazov. 

Analize najprej teoretično opišemo, nato jih pa na podlagi v prejšnji točki predstavljenih 

računovodskih izkazov tudi izvedemo, ter rezultate nato analiziramo in predstavimo. 

5.1 Analiza računovodskih izkazov v času – vodoravna analiza 

Analiza računovodskih izkazov v času, oz. lahko jo imenujemo tudi vodoravna analiza, nam 
pove, kako se postavke v računovodskih izkazih spreminjajo glede na posamezna obdobja. Pri 
tej analizi ugotavljamo, v kakšnem znesku je bilo med obdobji ugotovljeno povečanje ali 
zmanjšanje posameznih postavk in tudi kolikšen je indeks, torej razmerje med posameznimi 
postavkami (Igličar, Hočevar in Zaman Groff, 2013). Za namene zaključne projektne naloge 
smo naredili vodoravno analizo na primeru bilance stanja in izkazu poslovnega izida, ki je 
podana med prilogami, ugotovitve pa so predstavljene v nadaljevanju. 

Z vodoravno analizo bilance stanja, natančneje aktivo bilance obravnavanega podjetja, smo 
ugotovili, da se je vrednost sredstev z leti v povprečju manjšala. Naredili smo vodoravno 
analizo med leti 2016–2017, 2017–2018 in 2018–2019. Iz rezultatov lahko vidimo, da se je 
vrednost sredstev v letu 2017 zmanjšala za 825.596 EUR oz. za 28,2 %. Od tega se je najbolj 
zmanjšal delež kratkoročnih sredstev, kar za 47,3 %, kar je posledica porabe zalog materiala in 
prodaje zalog nedokončane proizvodnje, kar pomeni, da se je proizvodnja dokončala in prodala, 

od tega pa lahko vidimo tudi povečanje vrednosti denarnih sredstev za 21.300 EUR oz. za 113,1 
%. Delež dolgoročnih sredstev se je zmanjšal za 12,5 %, kar je posledica predvsem 
amortiziranja zgradb in proizvajalnih naprav in strojev. Leta 2017 je podjetje izkazalo tudi 
opredmetena osnovna sredstva v izdelavi v vrednosti 28.546 EUR, ki so jih porabili za graditev 
desettonskega mostnega dvigala. Ostala leta družba ni imela izdelav opredmetenih osnovnih 
sredstev. Leta 2018 se je vrednost sredstev povečala za 448.351 EUR oz. za 21,3 %, kar gre 
pripisati na račun povečanja vrednosti kratkoročnih sredstev, in sicer v okviru zalog 

nedokončane proizvodnje. Povečala se je tudi vrednost denarnih sredstev, in sicer največ v 

okviru vseh štirih obravnavanih let, za kar 89.098 EUR oz. za kar 222 %, kar je posledica 
predvsem znižanja vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev, kar pomeni, da so kupci svoje 

obveznosti poravnali. Leta 2019 pa se je vrednost sredstev zmanjšala za 915.670 EUR oz. za 

35,9 %. Tu se je najbolj zmanjšal delež kratkoročnih sredstev za 54,1 %, v okviru zalog pa kar 
za 56,9 %, zmanjšala pa se je tudi vrednost denarnih sredstev za 93.402 EUR oz. za 72,8 %, kar 
razumemo iz letnega poročila, da gre za znižanje vrednosti denarnih sredstev na bančnih 

računih.   

V okviru pasivne strani bilance stanja vidimo, da se je vrednost kapitala med primerjanimi leti 
vse bolj zmanjševala, kar je posledica prenesene čiste izgube. Čisti dobiček je imelo podjetje 
samo v letu 2016, tedaj je bil kapital najboljše vrednosti od vseh let (–675.388 EUR). Z leti se 
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je zmanjševala tudi višina dolgoročnih obveznosti, in sicer leta 2017 za 214.921 EUR oz. za 19 
%, leta 2019 pa za 210.436 EUR oz. za 29,8 %. Višina kratkoročnih obveznosti se je leta 2017 
zmanjšala le za 65.101 EUR oz. za 3,1 %, leta 2019 pa za 71.188 EUR oz. za 1,9 %. Leta 2018 
pa se je višina kratkoročnih obveznosti povečala kar za 1.624.144 EUR oz. za 78,6 %. 

Znotraj dolgoročnih obveznosti se je najbolj zmanjšala višina dolgoročnih finančnih obveznosti 
do bank, ki jih predstavljajo reprogramirani krediti Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 
Podjetje za vse svoje dolgoročne finančne obveznosti uporablja 1-mesečni EURIBOR in 
obrestno mero od 2 do 5,5 %. Znotraj kratkoročnih obveznosti se je najbolj zmanjšala višina 
kratkoročnih poslovnih obveznosti in leta 2018 se je tudi najbolj povečala. To gre pripisati 
predvsem povečanju višine kratkoročnih poslovnih obveznosti, ki jih je imelo podjetje do 

družb, dobaviteljev in drugih. Bolj pa se je med vsemi leti povečala višina kratkoročnih 
finančnih obveznosti, in sicer leta 2017 za 103.883 EUR oz. za 42,2 %, leta 2018 za 180.828 
EUR oz. za 51,8 %, leta 2019 pa za 181.627 EUR oz. za 34,3 %. To je predvsem posledica 
glavnic kreditov dolgoročnih finančnih obveznosti. Glavnice, ki zapadejo, se namreč v 
naslednjem poslovnem letu glede na tekoče leto prenesejo na kratkoročne finančne obveznosti. 

Iz vodoravne analize izkaza poslovnega izida lahko vidimo, da se je višina čistih prihodkov od 
prodaje leta 2017 zmanjšala za 1.173.449 EUR oz. za 18,3 %, in se je zmanjševala do leta 2019, 
ko se je nato povečala kar za 1.167.132 EUR oz. za 25,8 % glede na leto 2018. Tako se je leta 
2017 zmanjšala tudi višina poslovnega izida iz poslovanja in je znašala (–520.108 EUR), leta 
2018 je znašala (–893.546 EUR), leta 2019 pa (–555.889 EUR). To je predvsem posledica 
gibanja spremembe vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje, saj se je vrednost 
le teh leta 2017 zmanjšala za 553.290 EUR, leta 2018 povečala za 865.199 EUR, leta 2019 pa 
spet zmanjšala kar za 1.214.650 EUR. To gre pripisati predvsem temu, da je podjetje lahko 
ugotovilo oslabitev zalog in jih je nato prevrednotilo po nižjih cenah. Podjetje opravlja slabitev 
le zalog materiala, ki nimajo gibanja leto dni ali več. Glede na to, da podjetje vrednoti zaloge 
po metodi FIFO, to pomeni, da porabo zalog materiala obračuna po prvih nabavnih cenah, 

končno zalogo pa po zadnjih nabavnih cenah. 

Višina stroškov blaga, materiala in storitev se je v letih 2017 in 2019 zmanjšala, k čemur je 

prispevala predvsem nižja nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroškov 
porabljenega materiala, v letu 2018 pa se je rahlo povečala, saj se je bolj povečala višina 
stroškov storitev, in sicer za 370.555 EUR oz. za 27,5 %. Leta 2017 se je višina stroškov storitev 
zmanjšala za 549.601 EUR oz. za 29 %, kar gre pripisati predvsem manjšim stroškom storitev 

pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, saj je podjetje proti letu 2016 tudi prodalo 
manj proizvodov. Leta 2019 pa je višina stroškov storitev narasla za 169.762 EUR oz. za 9,9 
%, kar gre pripisati tudi večjemu obsegu proizvedenih izdelkov. Višina stroškov dela se je po 
letih v povprečju zmanjšala, in tako se je leta 2017 zmanjšala za 102.654 EUR in za 3,6 %, leta 
2019 pa za 151.578 in za 5,5 %. Omenjene znižane vrednosti gre pripisati predvsem 

zmanjševanju števila zaposlenih. Leta 2017 je bilo 118 zaposlenih, leta 2019 pa le 95. Z 
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navedenimi podatki lahko razumemo, da se je poslovanje podjetja z leti zmanjševalo, da 

podjetje ni uspelo več pokrivati vseh stroškov za zaposlene in je bilo za zmanjševanje stroškov 
prisiljeno odpuščati. Rahlo zvišanje višine stroškov dela leta 2018 za 42.800 EUR pa gre 

pripisati predvsem kratkotrajnemu povečanju delavcev, saj so imeli najbrž več naročil, in ne iz 
naslova zaposlovanja novih delavcev. 

Višina čistega poslovnega izida se je leta 2017 zmanjšala za 797.239 EUR, leta 2018 se je 
zmanjšala za 395.285 EUR, leta 2019 pa se je rahlo povečala (sicer še vedno negativna) za 
351.072 EUR.  

5.2 Analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov – navpična analiza 

Analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov, oz. kot jo lahko imenujemo tudi navpična 

analiza, prikazuje smer sprememb posameznih postavk računovodskih izkazov glede na izbrano 
celoto, to so kot strukturni deleži, ki jih navadno izražamo v odstotkih (Igličar, Hočevar in 

Zaman Groff 2013). Pri navpični analizi si torej izberemo primerljivost posameznih postavk 

glede na izbrano celoto. Za namene zaključne projektne naloge smo naredili navpično analizo 
bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki je podana med prilogami, ugotovitve pa so 
predstavljene v nadaljevanju. V primeru bilance stanja smo si za celoto izbrali bilančno vsoto, 

v primeru izkaza poslovnega izida pa čiste prihodke od prodaje.  

V tabeli lahko vidimo navpično analizo bilance stanja. V aktivnem delu bilance stanja 
analiziramo gibanje sredstev. Tu lahko vidimo, da je bila najvišja vrednost sredstev leta 2016, 
kar 2.928.356 EUR, in se je nato rahlo zmanjševala do leta 2019, ko je bila najnižja in je znašala 

1.635.441 EUR. Leta 2016 je delež dolgoročnih sredstev tako predstavljal 54,8 % vseh sredstev, 
od česar je največ znašal delež opredmetenih osnovnih sredstev, natančneje zemljišč in zgradb 

ter proizvajalnih naprav in strojev. Delež dolgoročnih sredstev je bil v povprečju vsa leta tudi 

največji, razen v letu 2018, ko je bil največji delež kratkoročnih sredstev in je tako predstavljal 
52,4 % vseh sredstev, delež dolgoročnih sredstev pa 47,6 % vseh sredstev. To gre pripisati 
predvsem porasti deleža zalog, ki je bil naproti drugim letom največji, kar 43,8 %, ter porasti 
deleža denarnih sredstev, ki je znašal 5,1 %. Kar je pomembno dodati, je, da družba nima velikih 

finančnih naložb, ima le dolgoročne finančne naložbe. Te obsegajo le majhen odstotek med 
vsemi sredstvi in so vsa leta v vrednosti 7500 EUR, sestavljajo jih pa delnice in deleži v družbah 

v skupini. S tem podatkom razumemo, da je obravnavano podjetje lastnik druge družbe z 

naložbo v vrednosti 7500 EUR. Majhen odstotek pa sestavlja tudi delež kratkoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev, natančneje delež kratkoročno odloženih stroškov oz. odhodkov, skozi vsa 
leta je znašal 0,1 % oz. manj, in ga sestavljajo naročnine za strokovno literaturo. 

V pasivnem delu bilance stanja lahko vidimo, da je delež kapitala med vsemi obveznostmi do 
virov sredstev skozi vsa leta negativen, zato je tudi delež negativen. To pomeni, da ima podjetje 

slabo lastniško strukturo financiranja. V podjetju se je najbolj povečal delež kratkoročnih 
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obveznosti, v letu 2016 je znašal 72,8 % vseh virov sredstev, v letu 2019 pa kar 221,3 %. To 
povečanje gre pripisati predvsem na račun povečanja višine kratkoročnih poslovnih obveznosti, 
v največji meri do družb v skupini. Podjetje je tudi povečevalo vrednost svojih rezervacij in 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki je leta 2016 znašala 326.756 oz. 11,2 % med 
vsemi viri sredstev, leta 2019 pa 369.700 EUR oz. 22,6 % med vsemi viri sredstev. To gre 
pripisati predvsem na račun rezervacij za pokojnine, torej za odpravnine ob upokojitvi 
zaposlenih. 

Iz navpične analize izkaza poslovnega izida, kjer smo za celoto vzeli čiste prihodke od prodaje, 
lahko vidimo, da so imeli stroški blaga, materiala in storitev največji delež med čistimi prihodki 

od prodaje, drugi največji delež pa so imeli stroški dela. Delež stroškov blaga, materiala in 
storitev naj bi se povečal tako največ leta 2018 na 66,4 %, a je ta delež kvečjemu najmanjši, saj 
je leta 2018 bila tudi najnižja višina čistih prihodkov od prodaje med vsemi obravnavanimi leti. 
Višina stroškov dela pa se je z leti zmanjševala, saj se je zmanjševalo tudi število zaposlenih. 

Ostali odhodki in prihodki, torej finančni in drugi, so imeli zelo majhen delež med čistimi 

prihodki od prodaje, za kar lahko rečemo, da je podjetje večino prihodkov ustvarilo v svoji 

primarni dejavnosti, torej na področju kovinskopredelovalne in strojne industrije. Dokaj velik 
delež je imela tudi amortizacija med odpisi vrednosti, in sicer leta 2019 kar 3,4 %, ki jo je 
družba obračunavala mesečno. Delež čistega poslovnega izida pa je bil v veliki večini 

negativen, pozitiven je bil le leta 2016, saj je le takrat imelo podjetje več prihodkov kot 
odhodkov, in je znašal 3,7 % naproti višini čistih prihodkov od prodaje, ki je znašala 6.426.419 
EUR. Leta 2019, torej leto preden je družba šla v stečaj, pa je višina čistega poslovnega izida 
znašala (–603.127 EUR) oz. (–10,6%) in se je proti letu 2018 popravila, kar pomeni, da so bili 
prihodki proti odhodkom boljši kot v letu prej, a še vedno niso presegali odhodkov.  

5.3 Analiza s pomočjo kazalnikov 

Analiza računovodskih izkazov podjetja s pomočjo kazalnikov je ena najbolj razširjenih metod 

analiziranja. Kazalniki so v računovodstvu relativna števila, ki obravnavajo gospodarske 

kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki. Lahko so izraženi kot stopnja udeležbe 

(deleži), koeficienti ali indeksi, ki se dobijo s primerjanjem dveh različnih kategorij (SRS 2016). 
Načeloma je sam izračun kazalnika preprost del analize, tisto, kar pa analizo naredi zanimivo, 

je samo vsebinsko razlaganje kazalnika (Igličar, Hočevar in Zaman Grof 2013).   

Turk (2014) ter PSR navajajo več različnih kazalnikov, mi pa se bomo za namene analize kot 
zaključne projektne naloge posvetili izračunom in razlagi naslednjih: 
 kazalniki stanja financiranja, 
 kazalniki stanja investiranja, 
 kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, 
 kazalniki gospodarnosti, 
 kazalniki dobičkonosnosti. 
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Vse formule kazalnikov so povzete glede na delo avtorja Turka (2014, 25–38). 

5.3.1 Kazalniki stanja financiranja 

Kazalniki stanja financiranja so pomembni, saj z njimi analiziramo strukturo financiranja 
podjetja, torej pasivo bilance stanja. V nadaljevanju so predstavljeni štirje pomembnejši 

kazalniki financiranja, s katerimi določamo lastništvo financiranja v podjetju, torej, ali je to 
lastniško ali dolžniško, in ali je to financiranje dolgoročno ali kratkoročno.  

V preglednici 8 prikazujemo izračun kazalnika stopnje lastniškosti financiranja v letih 2016–

2019. 

Preglednica 8: Stopnja lastniškosti financiranja  

  2019 2018 2017 2016 

Kapital –2.849.025 –2.210.853 –1.239.143 –675.388 

Obveznosti do virov sredstev 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja lastniškosti financiranja –1,74 –0,87 –0,59 –0,23 

Delež –174,21 –86,66 –58,93 –23,06 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖š𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

Stopnja lastniškosti financiranja prikazuje stopnjo in delež kapitala med vsemi obveznostmi do 

virov sredstev. Tukaj velja, da večja kot je stopnja, tem večji je delež kapitala med vsemi 

obveznostmi do virov in manjša je možnost, da bi lahko v podjetju nastopile kakšne težave s 
plačilno sposobnostjo (Igličar, Hočevar in Zaman Grof 2013). Iz rezultatov kazalnika lahko 
vidimo, da je vrednost kapitala podjetja od leta 2016 negativna, in z leti se vse bolj manjša. To 

je posledica predvsem izgube podjetja kot čisti poslovni izid, in s tem vse večji negativni 
preneseni čisti poslovni izid. Vidimo lahko tudi, da se višina obveznosti do virov sredstev z leti 
zmanjšuje, a to je le posledica povečanja višine kratkoročnih obveznosti in negativnega 
kapitala. Na podlagi tega kazalnika lahko rečemo, da ima podjetje že dalj časa težave s plačilno 

sposobnostjo, saj se bo zato toliko bolj financiralo dolžniško. 
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V preglednici 9 prikazujemo izračun kazalnika stopnje dolžniškosti financiranja v letih 2016–

2019. 

Preglednica 9: Stopnja dolžniškosti financiranja 

  2019 2018 2017 2016 

Dolgovi 4.484.466 4.761.964 3.341.903 3.603.744 

Obveznosti do virov sredstev 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja dolžniškosti financiranja 2,74 1,87 1,59 1,23 

Delež 274,21 186,66 158,93 123,06 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑜𝑙ž𝑛𝑖š𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

Kazalnik stopnja dolžniškosti financiranja prikazuje delež dolgov med vsemi viri sredstev. 
Kazalnik lahko izračunamo tudi tako, da od 1 odštejemo stopnjo lastniškosti financiranja. Oba 

kazalnika skupaj namreč predstavljata celoto financiranja v podjetju (lastniškega in dolžniškega 
– vrednost 1). Iz rezultatov kazalnika lahko vidimo, da se delež z leti vse bolj povečuje, kar gre 
pripisati povečevanju vrednosti poslovnih in finančnih kratkoročnih obveznosti. 

Gibanje lastniškega in dolžniškega financiranja glede na vsa štiri preučevana leta lahko vidimo 

tudi na spodnji sliki 1. 

Slika 1: Gibanje stopnje lastniškosti in dolžniškosti financiranja v obravnavanih letih 
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V preglednici 10 prikazujemo izračun kazalnika stopnje dolgoročnosti financiranja v letih 

2016–2019. 

Preglednica 10: Stopnja dolgoročnosti financiranja 

  2019 2018 2017 2016 

Kapital –2.849.025 –2.210.853 –1.239.143 –675.388 

Dolgoročni dolgovi 494.755 705.191 917.579 1.132.500 

Rezervacije in dolgoročne pasivne 
 časovne razmejitve 

369.700 366.608 344.536 326.756 

Obveznosti do virov sredstev 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja dolgoročnosti financiranja –1,21 –0,45 0,01 0,27 

Delež –121,35 –44,65 1,09 26,77 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č.  𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖,  𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒

𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č.  𝑝𝑎𝑠.  č𝑎𝑠.  𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑗𝑖𝑡𝑣𝑒

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

Stopnja dolgoročnosti financiranja nam pove, koliko dolgoročnih virov financiranja ima 
podjetje v strukturi vseh virov financiranja. Torej virov, ki bodo zapadli v plačilo v roku, ki je 

daljši od leta dni. Iz rezultatov vidimo, da je bila stopnja visoka le leta 2016, ko je znašal delež 

26,77 %, nato pa se je z leti zniževala, saj se je zniževala tudi višina dolgoročnih dolgov in 
vrednost kapitala, ki je bil vedno negativen. To pomeni, da bo imelo podjetje toliko večje 

kratkoročno financiranje. 

V preglednici 11 prikazujemo izračun kazalnika stopnje kratkoročnosti financiranja v letih 
2016–2019. 

Preglednica 11: Stopnja kratkoročnosti financiranja 

  2019 2018 2017 2016 

Kratkoročni dolgovi 3.618.857 3.690.045 2.065.901 2.131.002 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.154 120 13.887 13.486 

Obveznosti do virov sredstev 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja kratkoročnosti financiranja 2,21 1,45 0,99 0,73 

Delež 221,35 144,65 98,91 73,23 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č. 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖 𝑡𝑒𝑟 

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č.  𝑝𝑎𝑠.  č𝑎𝑠.  𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑗𝑖𝑡𝑣𝑒

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

Stopnja kratkoročnosti financiranja nam pove, koliko kratkoročnih virov financiranja ima 

podjetje v strukturi vseh virov financiranja. Tudi ta kazalnik lahko izračunamo tako, da od 1 

odštejemo stopnjo dolgoročnosti financiranja, saj oba kazalnika skupaj prikazujeta celoto 

financiranja v podjetju, torej ali je to dolgoročno ali kratkoročno financirano. Iz rezultatov 
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kazalnika lahko vidimo, da podjetje z leti povečuje višino svojih kratkoročnih obveznosti in se 
zmeraj bolj financira s kratkoročnimi viri, torej viri, ki zapadejo v plačilo v času, ki je krajši od 

leta dni.  

5.3.2 Kazalniki stanja  investiranja 

S kazalniki investiranja vidimo sredstva v podjetju, torej aktivo bilance stanja. Pomembni pa 
so, saj lahko z njimi ugotavljamo sposobnost investiranja v podjetju. V nadaljevanju so 
predstavljeni trije pomembnejši kazalniki investiranja, s katerimi določamo, kolikšen delež v 

podjetju predstavlja dolgoročno ter kratkoročno investiranje in kolikšen delež imajo osnovna 

sredstva v podjetju med vsemi sredstvi. Ta kazalnik bi lahko naredili tudi na ostalih postavkah 
in tako ugotavljali deleže med vsemi sredstvi, a smo jih prikazali že v navpični analizi. 

V preglednici 12 prikazujemo izračun kazalnika stopnje dolgoročnosti investiranja v letih 

2016–2019. 

Preglednica 12: Stopnja dolgoročnosti investiranja 

  2019 2018 2017 2016 

Dolgoročna sredstva 1.020.550 1.214.201 1.404.308 1.605.603 

Sredstva 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 0,62 0,48 0,67 0,55 

Delež 62,40 47,59 66,78 54,83 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

Stopnja dolgoročnosti investiranja nam pove delež dolgoročnih sredstev med sredstvi. To so 
tudi sredstva, ki se pretvorijo v denarno obliko v času, ki je daljši od leta dni. S tabele lahko 
vidimo, da se rezultati kazalnika z leti povečujejo in zmanjšujejo, kar je posledica predvsem 

gibanja zalog v kratkoročnih sredstvih. Vrednost dolgoročnih sredstev se z leti tudi zmanjšuje, 

kar je posledica amortiziranja osnovnih sredstev. Rezultati stopnje dolgoročnosti investiranja 
so tudi zelo podobni rezultatom stopnje osnovnosti investiranja, kar pomeni, da večino 

dolgoročnih sredstev sestavljajo prav osnovna sredstva. 
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V preglednici 13 prikazujemo izračun kazalnika stopnje kratkoročnosti investiranja v letih 

2016–2019. 

Preglednica 13: Stopnja kratkoročnosti investiranja 

  2019 2018 2017 2016 

Kratkoročna sredstva 613.492 1.335.931 696.165 1.321.932 

Kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve 

1.399 979 2.287 821 

Sredstva 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja kratkoročnosti investiranja 0,38 0,52 0,33 0,45 

Delež 37,60 52,41 33,22 45,17 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

Stopnja kratkoročnosti investiranja nam pove delež kratkoročnih sredstev med vsemi sredstvi. 

Ta kazalnik lahko izračunamo tudi tako, da od 1 odštejemo vrednost kazalnika stopnje 

dolgoročnosti investiranja, saj oba kazalnika skupaj sestavljata celoto sredstev (dolgoročnih in 

kratkoročnih). Iz rezultatov vidimo, da ti spet padajo in naraščajo z leti, kar je posledica 
predvsem gibanja zalog nedokončane proizvodnje. Leta 2018 je bil rezultat največji, in je bilo 

v strukturi vseh sredstev kar 52,41 % kratkoročnih sredstev, torej sredstev, ki se bodo 
spremenila v denarno obliko v času, ki je krajši od leta dni. 

Gibanje dolgoročnega in kratkoročnega investiranja glede na vsa štiri preučevana leta lahko 

vidimo tudi na sliki 2. 

Slika 2: Gibanje stopnje dolgoročnosti in kratkoročnosti investiranja v obravnavanih 
letih 

 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

2019 2018 2017 2016

Stopnja dolgoročnosti investiranja

Stopnja kratkoročnosti investiranja



 

28 
 

V preglednici 14 prikazujemo izračun kazalnika stopnje osnovnosti investiranja v letih 2016–

2019. 

Preglednica 14: Stopnja osnovnosti investiranja 

  2019 2018 2017 2016 

Osnovna sredstva  978.014 1.171.964 1.364.195 1.567.192 

Sredstva 1.635.441 2.551.111 2.102.760 2.928.356 

Stopnja osnovnosti investiranja 0,60 0,46 0,65 0,54 

Delež 59,80 45,94 64,88 53,52 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

Stopnja osnovnosti investiranja nam pove delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi. Iz 

rezultatov kazalnika lahko tako vidimo, da se delež osnovnih sredstev z leti spreminja, in tako 
narašča ter pada vsa štiri leta. Vidimo lahko, da se vrednost osnovnih sredstev z leti zmanjšuje, 

kar je posledica amortiziranja osnovnih sredstev, prav tako vidimo tudi, da vrednost celotnih 
sredstev narašča in pada, kar je posledica predvsem spreminjanja zalog nedokončane 

proizvodnje. S tem mislimo predvsem na proizvode, ki so šele v nastajanju in jih ni mogoče 

uskladiščiti oz. prodati. 

5.3.3 Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 

V preglednici 15 prikazujemo izračun kazalnika kratkoročnega koeficienta v letih 2016–2019. 

Preglednica 15: Kratkoročni koeficient 

  2019 2018 2017 2016 

Kratkoročna sredstva  613.492 1.335.931 696.165 1.321.932 

Kratkoročne obveznosti 3.618.857 3.690.045 2.065.901 2.131.002 

Kratkoročni koeficient 0,17 0,36 0,34 0,62 

𝐾𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

Kratkoročni koeficient prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 

obveznostmi. Pove nam, koliko kratkoročnih obveznosti je lahko podjetje poravnalo z vsemi 

kratkoročnimi sredstvi. V teoriji velja, da večja kot je vrednost tega kazalnika, tem manjša je 

verjetnost za plačilno nesposobnost podjetja. Vrednost je pa tudi odvisna od velikosti podjetja 
in panoge, v kateri posluje (Igličar, Hočevar in Zaman Grof 2013). Iz rezultatov lahko vidimo, 
da ima podjetje bolj nižjo vrednost kazalnika in da mu z leti raste višina kratkoročnih 
obveznosti, vrednost kratkoročnih sredstev pa z leti raste in pada, kar je posledica predvsem 
nihanja zalog materiala in nedokončane proizvodnje. 
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V preglednici 16 prikazujemo izračun kazalnika pospešenega koeficienta v letih 2016–2019. 

Preglednica 16: Pospešeni koeficient 

  2019 2018 2017 2016 

Likvidna sredstva  35.832 129.234 40.136 18.836 

Kratkoročne terjatve 96.101 90.397 147.325 437.134 

Kratkoročne obveznosti 3.618.857 3.690.045 2.065.901 2.131.002 

Pospešeni koeficient 0,04 0,06 0,09 0,21 

𝑃𝑜𝑠𝑝𝑒š𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 + 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑡𝑣𝑒

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

Pospešeni koeficient prikazuje razmerje med denarnimi oz. likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi 

terjatvami ter kratkoročnimi obveznostmi. Pospešeni koeficient je podoben kot predhodni 

kratkoročni koeficient, le da ima odštete zaloge, kar naj bi pomenilo boljše merilo za plačilno 

sposobnost. Kot ugoden rezultat se razume vrednost, večja od 1 (Igličar, Hočevar in Zaman 
Grof 2013). Iz rezultatov lahko vidimo, da so zelo nizki in nam nakazujejo, da ima podjetje 
nizko plačilno sposobnost. 

V preglednici 17 prikazujemo izračun kazalnika hitrega koeficienta v letih 2016–2019. 

Preglednica 17: Hitri koeficient 

  2019 2018 2017 2016 

Likvidna sredstva 35.832 129.234 40.136 18.836 

Kratkoročne obveznosti 3.618.857 3.690.045 2.065.901 2.131.002 

Hitri koeficient 0,01 0,04 0,02 0,01 

𝐻𝑖𝑡𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

Hitri koeficient prikazuje razmerje med likvidnimi oz. denarnimi sredstvi in kratkoročnimi 

obveznostmi. Prikazuje plačilno sposobnost podjetja v kratkem roku. Podobno kot kratkoročni 
in pospešeni koeficient nam pove, koliko kratkoročnih obveznosti je podjetje poravnalo z 

likvidnimi sredstvi. Obravnavano podjetje ima zelo nizke vrednosti hitrega koeficienta, 
največjo vrednost ima leta 2018, ko je z vsemi denarnimi sredstvi poravnalo 0,04-kratnik 
kratkoročnih obveznosti. Nizke vrednosti so tako posledica majhnega deleža likvidnih sredstev, 

a še ni nujno, da nakazujejo na težave. 
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Gibanje kratkoročnega, pospešenega in hitrega koeficienta glede na vsa štiri preučevana leta 

lahko vidimo tudi na spodnji sliki 3. 

Slika 3: Gibanje kratkoročnega, pospešenega in hitrega koeficienta v obravnavanih letih 

 

 

V preglednici 18 prikazujemo izračun kazalnika koeficienta dolgoročne pokritosti dolgoročnih 

sredstev v letih 2016–2019. 

Preglednica 18: Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 

  2019 2018 2017 2016 

Kapital –2.849.025 –2.210.853 –1.239.143 –675.388 

Dolgoročni dolgovi 494.755 705.191 917.579 1.132.500 

Rezervacije in dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve 

369.700 366.608 344.536 326.756 

Dolgoročna sredstva 1.020.550 1.214.201 1.404.308 1.605.603 

Koeficient dolgoročne pokritosti 
dolgoročnih sredstev 

–1,94 –0,94 0,02 0,49 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č.   𝑝𝑜𝑘𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č.   𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣 =  
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev v osnovi prikazuje stanje dolgoročnega 

financiranja, ki vključuje kapital, dolgoročne dolgove ter rezervacije in dolgoročne pasivne 

časovne razmejitve v razmerju do dolgoročnih sredstev. Pove nam, koliko dolgoročnih sredstev 

lahko podjetje pokriva z dolgoročnimi viri. Vrednosti tega kazalnika kažejo na verjetno manjšo 

plačilno sposobnost. Rezultati so pa tudi negativni zaradi negativne vrednosti kapitala, kar 
pomeni, da podjetje z dolgoročnimi viri ne more pokrivati oz. financirati dolgoročnih sredstev, 

saj imajo ti premajhno vrednost. 
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5.3.4 Kazalniki gospodarnosti 

Kazalniki gospodarnosti so osredotočeni predvsem na prihodke ter odhodke in na razmerja med 

njimi. Z njimi ugotavljamo gospodarnost poslovanja podjetja. 

V preglednici 19 prikazujemo izračun kazalnika koeficienta gospodarnosti poslovanja v letih 
2016–2019. 

Preglednica 19: Koeficient gospodarnosti poslovanja 

  2019 2018 2017 2016 

Poslovni prihodki 5.175.322 5.162.465 5.026.905 6.782.872 

Poslovni odhodki 5.731.211 6.056.011 5.547.013 6.471.844 

Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,90 0,85 0,91 1,05 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 =  
𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

Koeficient gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki ter 
poslovnimi odhodki in nam pove, koliko poslovnih prihodkov je ustvarilo podjetje glede na 
poslovne odhodke. Iz rezultatov kazalnika lahko vidimo, da je podjetje le leta 2016 ustvarilo na 
1 € poslovnih odhodkov 1,05 € poslovnih prihodkov, ostala tri leta pa je imelo podjetje večje 

poslovne odhodke kot prihodke in je pri poslovanju ustvarjalo izgubo. 

V preglednici 20 prikazujemo izračun kazalnika koeficienta celotne gospodarnosti v letih 2016–

2019. 

Preglednica 20: Koeficient celotne gospodarnosti 

  2019 2018 2017 2016 

Celotni prihodki 5.246.495 5.193.465 5.073.369 6.816.974 

Celotni odhodki 5.849.920 6.149.788 5.633.985 6.583.258 

Koeficient celotne gospodarnosti 0,90 0,84 0,90 1,04 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑒 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖

𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

Koeficient celotne gospodarnosti je podoben kazalnik kot predhodni, le da v tem primeru 
prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Tudi tu lahko vidimo, da je 
podjetje ustvarilo dobiček iz celotnega poslovanja le leta 2016, ko je na 1 € celotnih odhodkov 

ustvarilo 1,04 € celotnih prihodkov, ostala tri leta pa je ustvarjalo celotno izgubo. S tega 
kazalnika lahko tudi vidimo, da ima podjetje zelo majhen delež finančnih ter drugih prihodkov 

in odhodkov ter da so vrednosti zelo podobne rezultatom predhodnega kazalnika. 
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V preglednici 21 prikazujemo izračun kazalnika stopnje dobičkovnosti poslovnih prihodkov v 

letih 2016–2019. 

Preglednica 21: Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov 

  2019 2018 2017 2016 

Poslovni izid iz poslovanja –555.889 –893.546 –520.108 311.028 

Poslovni prihodki 5.175.322 5.162.465 5.026.905 6.782.872 

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov –0,11 –0,17 –0,10 0,05 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 =  
𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov nam prikazuje razmerje med poslovnim izidom iz 
poslovanja, torej dobičkom ali izgubo, in poslovnimi prihodki. Iz rezultatov lahko vidimo, 
koliko dobička ali izgube iz poslovanja podjetje ustvarja glede na poslovne prihodke.  

V preglednici 22 prikazujemo izračun kazalnika stopnje čiste dobičkovnosti prihodkov v letih 

2016–2019. 

Preglednica 22: Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov 

  2019 2018 2017 2016 

Čisti poslovni izid –603.127 –954.199 –558.914 238.325 

Celotni prihodki 5.246.495 5.193.465 5.073.369 6.816.974 

Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov –0,11 –0,18 –0,11 0,03 

𝑆𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 č𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑜𝑣 =  
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑖𝑧𝑖𝑑

𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov je kazalnik, zelo podoben predhodnemu, le da je tu 
vključen čisti poslovni izid in celotni prihodki, skupaj torej s finančnimi in drugimi prihodki. 
Iz rezultatov lahko vidimo, da je podjetje le leta 2016 ustvarilo na 1 € celotnih prihodkov 0,03 
€ čistega dobička, ostala tri leta pa je ustvarjalo glede na celotne prihodke izgubo. 

 

 

5.3.5 Kazalniki dobičkonosnosti 

V preglednici 23 prikazujemo izračun kazalnika čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) v letih 

2016–2019. 
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Preglednica 23: Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 

  2019 2018 2017 2016 

Čisti dobiček –603.127 –954.199 –558.914 238.325 

Povprečno stanje kapitala –2.529.939 –1.724.998 –957.266 –784.828 

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 0,24 0,55 0,58 –0,30 

Delež 23,84 55,32 58,39 –30,37 

Č𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎 =  
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎
 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala nam pove, koliko denarnih enot čistega dobička ali 
izgube je podjetje ustvarilo ena enota kapitala. Predvsem kazalnik uporabljajo lastniki 
podjetja, saj tako vidijo, kakšen donos imajo njihove naložbe (Igličar, Hočevar in Zaman 

Groff 2013). Iz rezultatov deleža kazalnika lahko vidimo, da podjetje ustvarja samo izgubo, 
saj je že povprečno stanje vrednosti kapitala negativno, od leta 2017 do 2019 pa ima podjetje 
tudi čisto izgubo. Kot lahko vidimo, lahko rezultati kazalnika nevedne tudi zavedejo, saj 
kažejo zelo dober pozitivni rezultat, a realnost je drugačna, saj ustvarja podjetje samo izgubo 

in vse to nakazuje na slabe poslovne rezultate.  

V preglednici 24 prikazujemo izračun kazalnika čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) v letih 

2016–2019. 

Preglednica 24: Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 

  2019 2018 2017 2016 

Čisti dobiček –603.127 –954.199 –558.914 238.325 

Povprečno stanje sredstev 2.093.276 2.326.936 2.515.558 2.902.824 

Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) –0,29 –0,41 –0,22 0,08 

Delež –28,81 –41,01 –22,22 8,21 

Č𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑘𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣 =  
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti sredstev nam podobno kot predhodni kazalnik pove, koliko 
denarnih enot čistega dobička ali izgube je ustvarila 1 enota vloženih sredstev. Načeloma velja, 

da čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejše je podjetje pri uporabi sredstev in pri 

poslovanju (Igličar, Hočevar in Zaman Groff 2013). Iz rezultatov kazalnika lahko vidimo, da 
je podjetje imelo pozitiven rezultat samo leta 2016, ko je tudi doseglo čisti dobiček in ustvarilo 
na 100 € vloženih sredstev 8,21 € čistega dobička. Od leta 2017 pa podjetje beleži slabe 

rezultate in ustvarja samo izgubo na vložena sredstva, kot lahko vidimo iz preglednice. 
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6 SKLEP 

V sklepnem poglavju zaključne projektne naloge predstavljamo temeljne ugotovitve, ki smo jih 

skozi izdelavo naloge ugotovili, nato pa podamo tudi predloge, kako bi se obravnavano podjetje 
lahko izognilo stečajnemu postopku podjetja. 

6.1 Temeljne ugotovitve  

V uvodu zaključne projektne naloge smo si zastavili cilj, ki je bil analizirati računovodske 

izkaze izbranega podjetja in nato na podlagi analiz računovodskih izkazov dokazati, da je bilo 

podjetje zadnja štiri leta poslovanja res zrelo za stečaj in da ni bila to le načrtna potopitev 

podjetja. Uporabili smo tri analize: analizo v času oz. vodoravno analizo, analizo strukturnih 
deležev oz. navpično analizo in analizo s pomočjo kazalnikov. 

Najprej smo naredili analizo bilance stanja. Iz aktivne strani bilance stanja smo ugotovili, da se 
je vrednost sredstev od leta 2016 do 2019 v povprečju zmanjšala, kar gre pripisati predvsem na 

račun zmanjšanja vrednosti dolgoročnih sredstev. Med dolgoročnimi sredstvi se je najbolj 
zmanjšala vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, med njimi največ vrednost proizvajalnih 
naprav in strojev ter zemljišč in zgradb, kar gre pripisati predvsem amortizaciji. Vrednost 
kratkoročnih sredstev se je v letih povečala in zmanjšala, kar je posledica predvsem gibanja 

zalog nedokončane proizvodnje. Zelo se je zmanjšala tudi vrednost kratkoročnih poslovnih 
terjatev, kar pomeni, da je podjetje dobilo poplačane terjatve. 

Iz pasivne strani bilance stanja smo ugotovili, da je bila vrednost kapitala v vseh letih negativna 
in se je z leti vedno bolj zmanjševala, kar je posledica predvsem čiste izgube podjetja v 

obravnavanih letih. Glede na to, da je znašala višina prenesenega čistega poslovnega izida leta 
2016 (–2.834.181 EUR), to pomeni, da je imelo podjetje že dalj časa izgubo, ki jo je prenašalo 

iz leta v leto. Z leti se je zmanjšala višina dolgoročnih obveznosti, predvsem na račun 
zmanjšanja višine finančnih obveznosti do bank in drugih obveznosti, kar pomeni, da je podjetje 
del obveznosti do banke vseeno uspelo odplačevati. To bi podjetje lahko poravnavalo z 

zmanjšanjem vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev. Višina kratkoročnih obveznosti se je 
pa povečala, in sicer na račun povečanja višine kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti. 
Iz naslova kratkoročnih finančnih obveznosti gre pripisati povečanje predvsem glavnicam 

kreditov dolgoročnih finančnih obveznosti. Glavnice, ki zapadejo v naslednjem poslovnem letu 
glede na tekoče leto, se namreč prenesejo v kratkoročne finančne obveznosti. Iz celotne analize 

ugotovimo, da se podjetje financira predvsem dolžniško, saj je vrednost kapitala negativna, 
dolgovi pa obsegajo skupaj zelo velik delež v podjetju. 

Iz analize izkaza poslovnega izida smo ugotovili, da se je višina čistih prihodkov od prodaje v 
obravnavanih letih v povprečju zmanjšala, kar gre pripisati predvsem manj prodanim 
proizvodom. Višina stroškov dela se je v obravnavanih letih zmanjšala, kar gre pripisati 
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predvsem na račun zmanjšanja števila zaposlenih v podjetju. To pomeni, da je bilo podjetje 
zaradi slabega poslovanja prisiljeno zmanjšati stroške v podjetju. V osnovi pa je imelo podjetje 

več let več odhodkov kot prihodkov in je zato tudi ustvarjalo izgubo. 

Kot zadnjo smo naredili analizo s pomočjo kazalnikov. S kazalniki smo le še potrdili 

ugotovljene stvari iz ostalih analiz. Tako smo ugotovili, da se podjetje financira dolžniško, saj 

ima več dolgov kot kapitala. Od tega se največ financira s kratkoročnimi viri financiranja, kar 
pomeni, da povečuje višino kratkoročnih obveznosti. V osnovi pa ima podjetje zelo slabe 
rezultate kazalnikov, ki potrjujejo, da podjetje ustvarja izgubo tako na vložena sredstva kot tudi 

na vložen kapital. 

Na podlagi vseh zbranih rezultatov ugotavljamo, da je bilo poslovanje podjetja že dalj časa 

slabo. Naše ugotovitve potrjuje tudi mnenje revizorja v podjetju, ki je zapisal, da ima družba 

nepokrite čiste izgube in da v se v prihodnje vzbuja dvom o poslovanju družbe v obsegu, kot je 

poslovala do zdaj. K rezultatom veliko pripomorejo tudi lastniki v lastniški strukturi, ki jih je 

veliko in bi lahko tudi namerno izčrpavali družbo, a bolj podrobnih podatkov kot so letna 
poročila, nimamo na voljo, da bi to lahko potrdili. Prav tako je pomembno dodati, da je družba 

odšla v stečaj z dnem 15. 12. 2020, to je približno 9 mesecev po razglasitvi epidemije covida-
19, ki je po našem mnenju zaradi zaostrovanja ukrepov dodala le še »piko na i«.  

6.2 Predlogi, kako bi se stečajnemu postopku podjetja lahko izognili 

Menimo, da bi morala imeti družba pripravljen zasilni načrt, ki bi ga uporabili, če bi se razmere 
na trgu dela poslabšale, kot se je v tem primeru tudi zgodilo. Če bi družba odreagirala 

pravočasno in preusmerila poslovanje na kakšno drugo, bolj donosno dejavnost, ali pa dobila 

poslovnega partnerja, s katerim bi se lahko združili in nadaljevali poslovanje v pozitivni smeri, 

bi ji lahko uspelo obdržati pozitivne poslovne rezultate. Iz poročila stečajnega upravitelja in iz 
podatkov s svetovnega spleta smo ugotovili, da je imela družba že večkrat blokirane TRR, pred 
uvedbo stečajnega postopka pa je imela zaradi izvršb upnikov blokirane prav vse TRR. Že ko 

je poslovodstvo zasledilo, da so v podjetju izvršbe, in niso imeli sredstev da bi jih poplačali, bi 

moralo že takrat ukrepati in poiskati rešitev. Družba bi lahko uporabila tudi druge postopke 
zaradi insolventnosti, in sicer PPP. Namen PPP je finančno preoblikovanje poslovanja družbe, 

s katerim se izboljša finančni položaj družbe in določi natančen načrt za poplačilo terjatev do 

upnikov. Res pa je, da je PPP boljši le v primeru, če se lahko doseže boljše poplačilo upnikov 

kot pri stečajnem postopku.
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Priloga 1 

 

 

 

2019 2018
Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2019/2018
2018 2017

Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2018/2017
2017 2016

Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2017/2016

SREDSTVA 1.635.441 2.551.111 -915.670 64,1 2.551.111 2.102.760 448.351 121,3 2.102.760 2.928.356 -825.596 71,8

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.020.550 1.214.201 -193.651 84,1 1.214.201 1.404.308 -190.107 86,5 1.404.308 1.605.603 -201.295 87,5

Ⅰ. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve          
7.849 10.493 -2.644 74,8 10.493 13.255 -2.762 79,2 13.255 8.373 4.882 158,3

1. Dolgoročne premoženjske pravice 7.849 10.493 -2.644 74,8 10.493 13.255 -2.762 79,2 13.255 49.476 -36.221 26,8

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 -41.103 41.103 0,0

Ⅱ. Opredmetena osnovna sredstva 970.165 1.161.471 -191.306 83,5 1.161.471 1.350.940 -189.469 86,0 1.350.940 1.558.819 -207.879 86,7

1. Zemljišča in Zgradbe 576.328 625.412 -49.084 92,2 625.412 702.157 -76.745 89,1 702.157 783.521 -81.364 89,6

a) Zemljišča 309.162 309.162 0 100,0 309.162 309.162 0 100,0 309.162 309.162 0 100,0

b) Zgradbe 267.166 316.250 -49.084 84,5 316.250 392.995 -76.745 80,5 392.995 474.359 -81.364 82,8

2. Proizvajalne naprave in stroji 382.055 516.587 -134.532 74,0 516.587 599.439 -82.852 86,2 599.439 747.635 -148.196 80,2

3. Druge naprave in oprema 11.782 19.472 -7.690 60,5 19.472 20.798 -1.326 93,6 20.798 27.663 -6.865 75,2

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0 0 0,0 0 28.546 -28.546 0,0 28.546 0 28.546 0,0

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0 0 0,0 0 28.546 -28.546 0,0 28.546 0 28.546 0,0

Ⅲ. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Ⅳ. Dolgoročne finančne naložbe 7.500 7.500 0 100,0 7.500 7.500 0 100,0 7.500 7.500 0 100,0

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 7.500 7.500 0 100,0 7.500 7.500 0 100,0 7.500 7.500 0 100,0

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 7.500 7.500 0 100,0 7.500 7.500 0 100,0 7.500 7.500 0 100,0

Ⅴ. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Ⅵ. Odložene terjatve za davek 35.036 34.737 299 100,9 34.737 32.613 2.124 106,5 32.613 30.911 1.702 105,5

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 613.492 1.335.931 -722.439 45,9 1.335.931 696.165 639.766 191,9 696.165 1.321.932 -625.767 52,7

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

Ⅱ. Zaloge 481.559 1.116.300 -634.741 43,1 1.116.300 508.704 607.596 219,4 508.704 865.962 -357.258 58,7

1. Material 53.073 153.728 -100.655 34,5 153.728 129.355 24.373 118,8 129.355 135.116 -5.761 95,7

2. Nedokončana proizvodnja 360.486 962.187 -601.701 37,5 962.187 379.349 582.838 253,6 379.349 730.503 -351.154 51,9

4. Predujmi za zaloge 68.000 385 67.615 17.662,3 385 0 385 0,0 0 343 -343 0,0

Ⅲ. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Ⅳ. Kratkoročne poslovne terjatve 96.101 90.397 5.704 106,3 90.397 147.325 -56.928 61,4 147.325 437.134 -289.809 33,7

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 4.094 23.061 -18.967 17,8 23.061 0 23.061 0,0 0 244.444 -244.444 0,0

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 62.017 16.500 45.517 375,9 16.500 109.919 -93.419 15,0 109.919 160.045 -50.126 68,7

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 29.990 50.836 -20.846 59,0 50.836 37.406 13.430 135,9 37.406 32.645 4.761 114,6

Ⅴ. Denarna sredstva 35.832 129.234 -93.402 27,7 129.234 40.136 89.098 322,0 40.136 18.836 21.300 213,1

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.399 979 420 142,9 979 2.287 -1.308 42,8 2.287 821 1.466 278,6

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.356.087 1.290.042 66.045 105,1 1.290.042 1.239.016 51.026 104,1 1.239.016 1.325.067 -86.051 93,5



 

 

 

 



Priloga 2 

 

 

 

2019 2018
Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2019/2018
2018 2017

Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2018/2017
2017 2016

Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2017/2016

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.635.441 2.551.111 -915.670 64,1 2.551.111 2.102.760 448.351 121,3 2.102.760 2.928.356 -825.596 71,8

A. KAPITAL -2.849.025 -2.210.853 -638.172 128,9 -2.210.853 -1.239.143 -971.710 178,4 -1.239.143 -675.388 -563.755 183,5

Ⅰ. Vpoklicani kapital 1.642.072 1.642.072 0 100,0 1.642.072 1.642.072 0 100,0 1.642.072 1.642.072 0 100,0

1. Osnovni kapital 1.642.072 1.642.072 0 100,0 1.642.072 1.642.072 0 100,0 1.642.072 1.642.072 0 100,0

Ⅱ. Kapitalske rezerve 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Ⅲ. Rezerve iz dobička 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

Ⅳ. Revalorizacijske rezerve 314.970 314.970 0 100,0 314.970 314.970 0 100,0 314.970 314.970 0 100,0

Ⅴ.
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti (tudi aktuarski dobički in izgube)
-70.986 -55.891 -15.095 127,0 -55.891 -41.414 -14.477 135,0 -41.414 -36.574 -4.840 113,2

Ⅵ. Preneseni čisti poslovni izid -4.131.954 -3.157.806 -974.148 130,8 -3.157.806 -2.595.857 -561.949 121,6 -2.595.857 -2.834.181 238.324 91,6

Ⅶ . Čisti poslovni izid poslovnega leta -603.127 -954.198 351.071 63,2 -954.198 -558.914 -395.284 170,7 -558.914 238.325 -797.239 -234,5

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
369.700 366.608 3.092 100,8 366.608 344.536 22.072 106,4 344.536 326.756 17.780 105,4

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 368.801 365.656 3.145 100,9 365.656 343.296 22.360 106,5 343.296 325.377 17.919 105,5

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 899 952 -53 94,4 952 1.240 -288 76,8 1.240 1.379 -139 89,9

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 494.755 705.191 -210.436 70,2 705.191 917.579 -212.388 76,9 917.579 1.132.500 -214.921 81,0

Ⅰ. Dolgoročne finančne obveznosti 420.873 631.309 -210.436 66,7 631.309 843.697 -212.388 74,8 843.697 1.058.619 -214.922 79,7

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 367.148 550.723 -183.575 66,7 550.723 734.298 -183.575 75,0 734.298 917.872 -183.574 80,0

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 53.725 80.586 -26.861 66,7 80.586 109.399 -28.813 73,7 109.399 140.747 -31.348 77,7

Ⅲ. Odložene obveznosti za davek 73.882 73.882 0 100,0 73.882 73.882 0 100,0 73.882 73.881 1 100,0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.618.857 3.690.045 -71.188 98,1 3.690.045 2.065.901 1.624.144 178,6 2.065.901 2.131.002 -65.101 96,9

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

Ⅱ. Kratkoročne finančne obveznosti 711.223 529.596 181.627 134,3 529.596 348.768 180.828 151,8 348.768 244.885 103.883 142,4

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 711.223 527.648 183.575 134,8 527.648 344.279 183.369 153,3 344.279 240.647 103.632 143,1

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 1.948 -1.948 0,0 1.948 4.489 -2.541 43,4 4.489 4.238 251 105,9

Ⅲ. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.907.634 3.160.449 -252.815 92,0 3.160.449 1.717.133 1.443.316 184,1 1.717.133 1.886.117 -168.984 91,0

1.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 

v skupini
1.229.264 1.356.882 -127.618 90,6 1.356.882 607.570 749.312 223,3 607.570 707.955 -100.385 85,8

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 798.861 778.237 20.624 102,7 778.237 499.595 278.642 155,8 499.595 539.978 -40.383 92,5

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 48.808 304.091 -255.283 16,1 304.091 0 304.091 0,0 0 0 0 0,0

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 830.701 721.239 109.462 115,2 721.239 609.968 111.271 118,2 609.968 638.184 -28.216 95,6

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.154 120 1.034 961,7 120 13.887 -13.767 0,9 13.887 13.486 401 103,0

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.356.087 1.290.042 66.045 105,1 1.290.042 1.239.016 51.026 104,1 1.239.016 1.325.067 -86.051 93,5



 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

 

2019 2018
Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2019/2018
2018 2017

Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2018/2017
2017 2016

Povečanje/

zmanjšanje

Indeks

2017/2016

1. Čisti prihodki od prodaje 5.694.326 4.527.194 1.167.132 125,8 4.527.194 5.252.970 -725.776 86,2 5.252.970 6.426.419 -1.173.449 81,7

2.
Sprememba vrednosti zalog proizvodov

in nedokončane proizvodnje
-601.701 612.949 -1.214.650 -98,2 612.949 -252.250 865.199 -243,0 -252.250 301.040 -553.290 -83,8

3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne 

storitve
0 8.017 -8.017 0,0 8.017 8.546 -529 93,8 8.546 0 8.546 0,0

4.
Drugi poslovni prihodki

(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
82.697 14.305 68.392 578,1 14.305 17.639 -3.334 81,1 17.639 55.413 -37.774 31,8

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.888.677 3.005.218 -116.541 96,1 3.005.218 2.447.094 558.124 122,8 2.447.094 3.264.212 -817.118 75,0

a)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala

ter stroški porabljenega materiala
999.629 1.285.932 -286.303 77,7 1.285.932 1.098.363 187.569 117,1 1.098.363 1.365.880 -267.517 80,4

b) Stroški storitev 1.889.048 1.719.286 169.762 109,9 1.719.286 1.348.731 370.555 127,5 1.348.731 1.898.332 -549.601 71,0

6. Stroški dela 2.629.588 2.781.166 -151.578 94,5 2.781.166 2.738.366 42.800 101,6 2.738.366 2.841.020 -102.654 96,4

a) Stroški plač 1.973.501 2.075.109 -101.608 95,1 2.075.109 2.034.922 40.187 102,0 2.034.922 2.092.575 -57.653 97,2

b) Stroški socialnih zavarovanj 319.361 335.051 -15.690 95,3 335.051 679.704 -344.653 49,3 679.704 377.339 302.365 180,1

od tega stroški pokojninskih zavarovanj 176.468 184.656 -8.188 95,6 184.656 181.164 3.492 101,9 181.164 186.055 -4.891 97,4

c) Drugi stroški dela 336.726 371.006 -34.280 90,8 371.006 375.345 -4.339 98,8 375.345 411.106 -35.761 91,3

7. Odpisi vrednosti 203.773 259.974 -56.201 78,4 259.974 352.837 -92.863 73,7 352.837 357.289 -4.452 98,8

a) Amortizacija 196.225 229.085 -32.860 85,7 229.085 245.594 -16.509 93,3 245.594 268.098 -22.504 91,6

b)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri

neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in

opredmetenih osnovnih sredstev

6.485 0 6.485 0,0 0 1.869 -1.869 0,0 1.869 4.252 -2.383 44,0

c)
Predvrednotovalni poslovni odhodki pri

obratnih sredstvih
1.063 0 1.063 0,0 0 105.374 -105.374 0,0 105.374 17.145 88.229 614,6

8. Drugi poslovni odhodki 9.173 9.653 -480 95,0 9.653 8.716 937 110,8 8.716 9.323 -607 93,5

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

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

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 17.069 3 17.066 568.966,7 3 0 3 0,0 0 51 -51 0,0

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 17.069 3 17.066 568.966,7 3 0 3 0,0 0 51 -51 0,0

12.
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov

finančnih naložb
0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 73.798 67.893 5.905 108,7 67.893 64.378 3.515 105,5 64.378 77.016 -12.638 83,6

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 68.739 63.516 5.223 108,2 63.516 59.801 3.715 106,2 59.801 70.551 -10.750 84,8

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 5.059 4.377 682 115,6 4.377 4.577 -200 95,6 4.577 6.465 -1.888 70,8

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 42.555 25.883 16.672 164,4 25.883 17.557 8.326 147,4 17.557 25.813 -8.256 68,0

a)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do 

družb v skupini
18.137 13.421 4.716 135,1 13.421 7.998 5.423 167,8 7.998 8.187 -189 97,7

b)
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev

in meničnih obveznosti
24.418 12.462 11.956 195,9 12.462 9.559 2.903 130,4 9.559 11.198 -1.639 85,4

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 6.428 -6.428 0,0

15. Drugi prihodki 54.104 30.997 23.107 174,5 30.997 46.464 -15.467 66,7 46.464 34.051 12.413 136,5

16. Drugi odhodki 2.356 1 2.355 235.600,0 1 5.037 -5.036 0,0 5.037 8.585 -3.548 58,7

17. Davek iz dobička 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1.631 -1.631 0,0

18. Odloženi davki 298 2.124 -1.826 14,0 2.124 1.702 422 124,8 1.702 6.240 -4.538 27,3

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -603.127 -954.199 351.072 63,2 -954.199 -558.914 -395.285 170,7 -558.914 238.325 -797.239 -234,5



 

 

 



Priloga 4 

 

 

2019 Delež 2018 Delež 2017 Delež 2016 Delež

SREDSTVA 1.635.441 100,0% 2.551.111 100,0% 2.102.760 100,0% 2.928.356 100,0%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.020.550 62,4% 1.214.201 47,6% 1.404.308 66,8% 1.605.603 54,8%

Ⅰ. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve          
7.849 0,5% 10.493 0,4% 13.255 0,6% 8.373 0,3%

1. Dolgoročne premoženjske pravice 7.849 0,5% 10.493 0,4% 13.255 0,6% 49.476 1,7%

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -41.103 -1,4%

Ⅱ. Opredmetena osnovna sredstva 970.165 59,3% 1.161.471 45,5% 1.350.940 64,2% 1.558.819 53,2%

1. Zemljišča in Zgradbe 576.328 35,2% 625.412 24,5% 702.157 33,4% 783.521 26,8%

a) Zemljišča 309.162 18,9% 309.162 12,1% 309.162 14,7% 309.162 10,6%

b) Zgradbe 267.166 16,3% 316.250 12,4% 392.995 18,7% 474.359 16,2%

2. Proizvajalne naprave in stroji 382.055 23,4% 516.587 20,2% 599.439 28,5% 747.635 25,5%

3. Druge naprave in oprema 11.782 0,7% 19.472 0,8% 20.798 1,0% 27.663 0,9%

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0,0% 0 0,0% 28.546 1,4% 0 0,0%

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0,0% 0 0,0% 28.546 1,4% 0 0,0%

Ⅲ. Naložbene nepremičnine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ⅳ. Dolgoročne finančne naložbe 7.500 0,5% 7.500 0,3% 7.500 0,4% 7.500 0,3%

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 7.500 0,5% 7.500 0,3% 7.500 0,4% 7.500 0,3%

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 7.500 0,5% 7.500 0,3% 7.500 0,4% 7.500 0,3%

Ⅴ. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ⅵ. Odložene terjatve za davek 35.036 2,1% 34.737 1,4% 32.613 1,6% 30.911 1,1%

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 613.492 37,5% 1.335.931 52,4% 696.165 33,1% 1.321.932 45,1%

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

Ⅱ. Zaloge 481.559 29,4% 1.116.300 43,8% 508.704 24,2% 865.962 29,6%

1. Material 53.073 3,2% 153.728 6,0% 129.355 6,2% 135.116 4,6%

2. Nedokončana proizvodnja 360.486 22,0% 962.187 37,7% 379.349 18,0% 730.503 24,9%

4. Predujmi za zaloge 68.000 4,2% 385 0,0% 0 0,0% 343 0,0%

Ⅲ. Kratkoročne finančne naložbe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ⅳ. Kratkoročne poslovne terjatve 96.101 5,9% 90.397 3,5% 147.325 7,0% 437.134 14,9%

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 4.094 0,3% 23.061 0,9% 0 0,0% 244.444 8,3%

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 62.017 3,8% 16.500 0,6% 109.919 5,2% 160.045 5,5%

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 29.990 1,8% 50.836 2,0% 37.406 1,8% 32.645 1,1%

Ⅴ. Denarna sredstva 35.832 2,2% 129.234 5,1% 40.136 1,9% 18.836 0,6%

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.399 0,1% 979 0,0% 2.287 0,1% 821 0,0%

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.356.087 1.290.042 1.239.016 1.325.067



 

 

 

 

 



Priloga 5 

 

 

  

 

2019 Delež 2018 Delež 2017 Delež 2016 Delež

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.635.441 100,0% 2.551.111 100,0% 2.102.760 100,0% 2.928.356 100,0%

A. KAPITAL -2.849.025 -174,2% -2.210.853 -86,7% -1.239.143 -58,9% -675.388 -23,1%

Ⅰ. Vpoklicani kapital 1.642.072 100,4% 1.642.072 64,4% 1.642.072 78,1% 1.642.072 56,1%

1. Osnovni kapital 1.642.072 100,4% 1.642.072 64,4% 1.642.072 78,1% 1.642.072 56,1%

Ⅱ. Kapitalske rezerve 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ⅲ. Rezerve iz dobička 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ⅳ. Revalorizacijske rezerve 314.970 19,3% 314.970 12,3% 314.970 15,0% 314.970 10,8%

Ⅴ.
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti (tudi aktuarski dobički in izgube)
-70.986 -4,3% -55.891 -2,2% -41.414 -2,0% -36.574 -1,2%

Ⅵ. Preneseni čisti poslovni izid -4.131.954 -252,7% -3.157.806 -123,8% -2.595.857 -123,4% -2.834.181 -96,8%

Ⅶ . Čisti poslovni izid poslovnega leta -603.127 -36,9% -954.198 -37,4% -558.914 -26,6% 238.325 8,1%

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
369.700 22,6% 366.608 14,4% 344.536 16,4% 326.756 11,2%

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 368.801 22,6% 365.656 14,3% 343.296 16,3% 325.377 11,1%

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 899 0,1% 952 0,0% 1.240 0,1% 1.379 0,0%

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 494.755 30,3% 705.191 27,6% 917.579 43,6% 1.132.500 38,7%

Ⅰ. Dolgoročne finančne obveznosti 420.873 25,7% 631.309 24,7% 843.697 40,1% 1.058.619 36,2%

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 367.148 22,4% 550.723 21,6% 734.298 34,9% 917.872 31,3%

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 53.725 3,3% 80.586 3,2% 109.399 5,2% 140.747 4,8%

Ⅲ. Odložene obveznosti za davek 73.882 4,5% 73.882 2,9% 73.882 3,5% 73.881 2,5%

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.618.857 221,3% 3.690.045 144,6% 2.065.901 98,2% 2.131.002 72,8%

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

Ⅱ. Kratkoročne finančne obveznosti 711.223 43,5% 529.596 20,8% 348.768 16,6% 244.885 8,4%

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 711.223 43,5% 527.648 20,7% 344.279 16,4% 240.647 8,2%

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 0,0% 1.948 0,1% 4.489 0,2% 4.238 0,1%

Ⅲ. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.907.634 177,8% 3.160.449 123,9% 1.717.133 81,7% 1.886.117 64,4%

1.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb 

v skupini
1.229.264 75,2% 1.356.882 53,2% 607.570 28,9% 707.955 24,2%

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 798.861 48,8% 778.237 30,5% 499.595 23,8% 539.978 18,4%

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 48.808 3,0% 304.091 11,9% 0 0,0% 0 0,0%

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 830.701 50,8% 721.239 28,3% 609.968 29,0% 638.184 21,8%

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.154 0,1% 120 0,0% 13.887 0,7% 13.486 0,5%

IZVENBILANČNA EVIDENCA 1.356.087 1.290.042 1.239.016 1.325.067



 

 

 



Priloga 6 

 
 

2019 Delež 2018 Delež 2017 Delež 2016 Delež

1. Čisti prihodki od prodaje 5.694.326 100,0% 4.527.194 100,0% 5.252.970 100,0% 6.426.419 100,0%

2.
Sprememba vrednosti zalog proizvodov

in nedokončane proizvodnje
-601.701 -10,6% 612.949 13,5% -252.250 -4,8% 301.040 4,7%

3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne 

storitve
0 0,0% 8.017 0,2% 8.546 0,2% 0 0,0%

4.
Drugi poslovni prihodki

(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
82.697 1,5% 14.305 0,3% 17.639 0,3% 55.413 0,9%

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.888.677 50,7% 3.005.218 66,4% 2.447.094 46,6% 3.264.212 50,8%

a)
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala

ter stroški porabljenega materiala
999.629 17,6% 1.285.932 28,4% 1.098.363 20,9% 1.365.880 21,3%

b) Stroški storitev 1.889.048 33,2% 1.719.286 38,0% 1.348.731 25,7% 1.898.332 29,5%

6. Stroški dela 2.629.588 46,2% 2.781.166 61,4% 2.738.366 52,1% 2.841.020 44,2%

a) Stroški plač 1.973.501 34,7% 2.075.109 45,8% 2.034.922 38,7% 2.092.575 32,6%

b) Stroški socialnih zavarovanj 319.361 5,6% 335.051 7,4% 679.704 12,9% 377.339 5,9%

od tega stroški pokojninskih zavarovanj 176.468 3,1% 184.656 4,1% 181.164 3,4% 186.055 2,9%

c) Drugi stroški dela 336.726 5,9% 371.006 8,2% 375.345 7,1% 411.106 6,4%

7. Odpisi vrednosti 203.773 3,6% 259.974 5,7% 352.837 6,7% 357.289 5,6%

a) Amortizacija 196.225 3,4% 229.085 5,1% 245.594 4,7% 268.098 4,2%

b)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri

neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in

opredmetenih osnovnih sredstev

6.485 0,1% 0 0,0% 1.869 0,0% 4.252 0,1%

c)
Predvrednotovalni poslovni odhodki pri

obratnih sredstvih
1.063 0,0% 0 0,0% 105.374 2,0% 17.145 0,3%

8. Drugi poslovni odhodki 9.173 0,2% 9.653 0,2% 8.716 0,2% 9.323 0,1%

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

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

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 17.069 0,3% 3 0,0% 0 0,0% 51 0,0%

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 17.069 0,3% 3 0,0% 0 0,0% 51 0,0%

12.
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov

finančnih naložb
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 73.798 1,3% 67.893 1,5% 64.378 1,2% 77.016 1,2%

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 68.739 1,2% 63.516 1,4% 59.801 1,1% 70.551 1,1%

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 5.059 0,1% 4.377 0,1% 4.577 0,1% 6.465 0,1%

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 42.555 0,7% 25.883 0,6% 17.557 0,3% 25.813 0,4%

a)
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do 

družb v skupini
18.137 0,3% 13.421 0,3% 7.998 0,2% 8.187 0,1%

b)
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev

in meničnih obveznosti
24.418 0,4% 12.462 0,3% 9.559 0,2% 11.198 0,2%

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6.428 0,1%

15. Drugi prihodki 54.104 1,0% 30.997 0,7% 46.464 0,9% 34.051 0,5%

16. Drugi odhodki 2.356 0,0% 1 0,0% 5.037 0,1% 8.585 0,1%

17. Davek iz dobička 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.631 0,0%

18. Odloženi davki 298 0,0% 2.124 0,0% 1.702 0,0% 6.240 0,1%

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -603.127 -10,6% -954.199 -21,1% -558.914 -10,6% 238.325 3,7%


	1 Uvod
	1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč
	1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge
	1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge
	1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

	2 STEČAJ PODJETJA
	2.1 Pojem stečaja
	2.2 Potek stečajnega postopka podjetja
	2.2.1 Začetek stečajnega postopka
	2.2.2 Pristojno sodišče za vodenje stečajnega postopka
	2.2.3 Stečajni upravitelj
	2.2.4 Upniški odbor
	2.2.5 Preizkus terjatev in upravljanje s stečajno maso
	2.2.6 Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika
	2.2.7 Unovčenje stečajne mase
	2.2.8 Razdelitev stečajne mase
	2.2.9 Zaključek stečajnega postopka


	3 LETNO POROČILO
	3.1 Poslovno poročilo
	3.2 Računovodsko poročilo
	3.2.1 Bilanca stanja
	3.2.2 Izkaz poslovnega izida
	3.2.3 Izkaz denarnih tokov
	3.2.4 Izkaz gibanja kapitala


	4 Predstavitev prEučevanega podjetja
	4.1 Splošno o podjetju
	4.2 Stečajni postopek podjetja
	4.3 Predstavitev računovodskih izkazov podjetja

	5 Analiza računovodskih izkazov prEučevanega podjetja
	5.1 Analiza računovodskih izkazov v času – vodoravna analiza
	5.2 Analiza strukturnih deležev računovodskih izkazov – navpična analiza
	5.3 Analiza s pomočjo kazalnikov
	5.3.1 Kazalniki stanja financiranja
	5.3.2 Kazalniki stanja  investiranja
	5.3.3 Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
	5.3.4 Kazalniki gospodarnosti
	5.3.5 Kazalniki dobičkonosnosti


	6 Sklep
	6.1 Temeljne ugotovitve
	6.2 Predlogi, kako bi se stečajnemu postopku podjetja lahko izognili


