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POVZETEK
Stroški se v podjetjih pojavljajo vsakodnevno in so zelo pomemben del poslovanja, zato jim je
treba posvetiti veliko pozornosti, kajti le če bo podjetje vedelo, kje in zakaj določeni stroški
nastajajo, bo lahko dosegalo dobre poslovne rezultate. Cilj podjetja je seveda imeti čim nižje
stroške, saj bo le tako lahko dosegalo visok dobiček, kar je njegova primarna želja. Projektna
naloga se nanaša na oblikovanje prodajne cene na podlagi stroškov in točke preloma v izbranem
proizvodnem podjetju ter primerjavi med kalkulacijo prodajne cene, ki jo ima podjetje, in
kalkulacijo prodajne cene, ki smo jo naredili glede na preučeno literaturo. Prav tako je del
naloge namenjen ugotovitvi točke preloma, torej tistega obsega dejavnosti, pri katerem so
celotni prihodki enaki celotnim odhodkom. Ugotovili smo, da podjetje pri kalkulaciji prodajne
cene sicer ne zajema vseh stroškov, ki se nanašajo na enoto proizvoda, vendar ne glede na to
ustvarja dovolj visok dobiček, da je to za poslovanje podjetja še dovolj gospodarno, prav tako
pa bi podjetje poslovalo gospodarno tudi, če bi ob nespremenjeni prodajni ceni v kalkulacijo
vključilo vse dejanske stroške na enoto proizvoda.
Ključne besede: stroški, prodajna cena, lastna cena, kalkulacija stroškov, točka preloma,
proizvodno podjetje, proizvod, dobiček.

SUMMARY
Expenses occur in companies on a daily basis and are a very important part of business, so they
need a lot of attention, because only if the company knows where and why certain expenses
occur, it will be able to achieve good business results. The company`s goal is to keep expenses
as low as possible and only in this way it will be able to achieve high profits, which is its primary
goal. The project task refers to the formation of the selling price based on expenses and the
critical breakpoint in the selected production company and the comparison between the
calculation of the selling price that the company has and the calculation of the selling price that
we made according to the studied literature. Also one part of the task is intended to determine
the breaking point, that is the scope of activities in which the total revenue is equal to total
expenses. We found out that the company does not include all expenses related to the unit of
the product in the calculation of the selling price, but nevertheless generates enough profit that
it is still economical enough for the company`s operations, and the company would also operate
economically if it would include all actual unit costs in the calculation at the same selling price.
Key words: expenses, selling price, own price, expenses calculation, breaking point, production
company, product, profit.
UDK: 338.51:005.51(043.2)
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UVOD

V uvodu smo najprej opredelili obravnavan problem in teoretična izhodišča, ki smo jih v
nadaljevanju natančneje raziskali. Predstavili smo namen in cilje zaključne projektne naloge ter
metode, ki so nam pripomogle pri raziskovanju obravnavanega problema.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

V nalogi smo se osredotočili na kalkulacijo prodajnih cen na podlagi stroškov, ki v podjetju
nastanejo pri izdelavi določenega izdelka. Preučevali smo podjetje, ki se ukvarja s
proizvajanjem in prodajo izdelkov – proizvodna/proizvajalna dejavnost. Turk (2006, 26)
opredeljuje proizvajalne organizacije kot tiste, ki se v največji meri osredotočajo na
proizvajanje in prodajo proizvodov. Ti proizvodi so materialne dobrine, ki so lahko namenjene
osebni, splošni, skupni ali proizvajalni rabi oz. porabi.
Proizvajalne organizacije delimo na rudarska, industrijska, kmetijska oz. ribiška, gozdarska,
gradbena in obrtna podjetja. (Turk 2006, 27). Osredotočili smo se na industrijska podjetja, saj
je naše obravnavano podjetje v tem segmentu. Industrijska podjetja so znana po tem, da z
velikimi delovnimi sredstvi proizvajajo velike količine izdelkov. Zaposleni morajo biti ustrezno
usposobljeni delavci in delati po načrtu. Proizvajanje v takih podjetjih se v veliki meri ne ravna
po posamičnih naročilih, temveč se proizvaja za skladišče ali pa neznanega kupca (Turk 2006,
27).
Ker smo se najbolj posvetili kalkulaciji prodajne cene na podlagi stroškov, je treba razumeti
tako ene kot tudi druge. Prodajne cene so v podjetju bistvenega pomena in iz njih izhaja, koliko
bo podjetje s prodajo določenega izdelka iztržilo. Je pa določanje prodajne cene zelo težavno,
saj je poleg izračuna treba pozornost posvetiti še trgu, konkurenci, povpraševanju itd. Na
določanje prodajne cene tako zunaj kot tudi znotraj podjetja vpliva veliko dejavnikov,
pomembno pa je, da se vse te dejavnike (posredne in neposredne stroške) vključi v samo
kalkulacijo prodajnih cen.
Bojnec idr. (2007, 192) opredeljujejo prodajno ceno kot ceno, po kateri podjetje proda proizvod.
Praviloma mora biti višja od lastne cene proizvoda. Če se prodajna cena oblikuje na podlagi
stroškov, je sestavljena iz lastne cene in pribitka k lastni ceni, ki ga določi podjetje.
Kot predmet prodaje lahko štejemo tudi nekdanja delovna sredstva, ki jih organizacija ne
potrebuje več, kot je sprva načrtovala, prav tako pa tudi material, ki v njej ne bo predmet dela.
Ker je pot od proizvajalca do končnega porabnika po navadi dolga in v njej nastopa trgovina v
zelo različnih organizacijskih oblikah, se pojavljajo tudi različni stroški posrednikov. Prav zato
je prodajna cena, ki jo plača končni porabnik, velikokrat precej višja od proizvajalčeve. Ne
glede na to, kako je prodajna cena postavljena, pa ne moremo mimo dejstva, da je treba pokriti
vse stroške, ki nastanejo z izdelavo izdelka. Turk (2006, 28) razlaga tudi, da podjetje ustvarja
1

bodisi dobiček, v primeru ko prodajna cena presega stroške, ali pa izgubo, ko so stroški višji od
prodajne cene izdelka.
Turk (2006, 136) zatrjuje, da na odločitve o prodajnih cenah vplivajo vrsta proizvodov, storitev
in trgovskega blaga, na vse to pa vpliva tudi razlika med proizvodi, ki so namenjeni končnemu
porabniku, in pa proizvodi, ki so namenjeni naslednjim organizacijam kot proizvajalna
sredstva. Velikokrat se namreč zgodi, da imajo novi proizvodi, ki so namenjeni končnemu
uporabniku, na začetku popolnoma drugačno prodajno ceno kot kasneje. Na začetku prodajalec
postavi visoko prodajno ceno, kar mu v najkrajšem možnem času omogoča vračilo naložbe in
še dobiček, ko pa se kasneje na trgu pojavijo konkurenti, ki imajo nižjo prodajno ceno, to
prodajalec stori tudi sam in poceni blago ali pa se umakne s trga. O tem govorimo takrat, ko
povpraševanje po izdelkih ni prožno. Če pa je povpraševanje po izdelkih prožno in jih namerava
podjetje proizvajati v velikih količinah, pa je najboljše, da že na začetku postavi nizko prodajno
ceno, kar mu omogoča sistematično prodiranje na trg. Če mu uspe s trga izriniti tekmeca/e, pa
v nadaljevanju ovir za podražitev ni več. Proizvodi, ki pa so namenjeni naslednjim
organizacijam kot proizvajalna sredstva, pa morajo imeti prodajne cene postavljene izredno
previdno, saj so kupci teh proizvodov zelo dobro obveščeni in naročilo ob drugih
nespremenjenih okoliščinah dobi le najcenejši ponudnik (Turk 2006, 136). Ne glede na vse pa
se mora organizacija, ko obravnava prodajne cene, ozirati na svoje stroške in na tržni položaj.
Turk (2006, 136) razlaga, da posledično razlikujemo tri skupine metod:
a) oblikovanje prodajnih cen glede na stroške,
b) oblikovanje prodajnih cen glede na povpraševanje in
c) oblikovanje prodajnih cen glede na tekmece.
Najpogosteje se pojavlja oblikovanje prodajnih cen glede na stroške, kar smo tudi mi v tej
nalogi uporabili kot metodo določanja cen. To oblikovanje je dobro zlasti zato, ker se
proizvajalcu ni treba ozirati na tekmece in se zaradi posebnosti svojih proizvodov oz. storitev
sam odloča za cene. Če prodajne cene oblikujemo na podlagi stroškov, to še ne pomeni, da
prodajamo izdelke po prodajnih cenah, ki so enake stroškom, ampak k znanim stroškom
poslovnega učinka prištejemo še nek znesek (Turk 2006, 136 in 137).
Za konec pa smo vse pridobljene podatke uporabili za izračun točke preloma, torej točke, v
kateri podjetje posluje brez dobička. Točka preloma ali kritična točka gospodarnosti kaže tisti
obseg, kjer so celotni prihodki enaki celotnim odhodkom, oz. gledano z vidika proizvoda, kjer
je prodajna cena enaka lastni ceni (Bojnec idr. 2007, 121). Ogledali smo si, kako se ta točka
določi, kaj pomeni za podjetje in kako si lahko z njo pomagamo pri raznih izračunih.

1.2

Namen in cilji zaključne projektne naloge

V teoretičnem delu smo se posvetili izračunu prodajne cene na podlagi stroškov, ki nastanejo z
izdelavo točno določenega izdelka in izračunu točke preloma. S teoretičnega vidika smo
preučili, kako se prodajne cene določa na podlagi stroškov, kaj vse je treba upoštevati, prav
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tako smo predstavili sam pomen točke preloma in kako si z njo lahko pomagamo. V empiričnem
delu smo se posvetili dejanskemu izračunu stroškov v izbranem podjetju, kjer smo preverili, ali
podjetje v svojih izračunih upošteva vse stroške in ali so ti izračuni pravilni. Prav tako smo
izračunali celotne prihodke v točki preloma, dobiček v tej točki in koliko izdelkov bi moralo
podjetje izdelati, če bi želelo doseči točno določen dobiček. Namen naloge je bil torej podati
pregled kalkulacij stroškov in prodajnih cen podjetja. Analiza je potekala na podlagi izbranega
proizvodnega podjetja za leto 2019. V okviru teoretičnih izhodišč naloge smo se osredotočili
na domačo in tujo literaturo, vezano na kalkulacije stroškov, prodajnih cen in točke preloma.
Cilji zaključne projektne naloge so:
 na podlagi relevantne literature opredeliti osnovne pojme povezane s stroški, kalkulacijami
prodajne cene ter pragom rentabilnosti,
 predstaviti podjetje ter panogo, v kateri podjetje deluje,
 na podlagi podatkov izračunati vse stroške, ki nastanejo v podjetju,
 pripraviti kalkulacijo lastne cene ter prodajne cene izbranega izdelka in
 pripraviti analizo točke preloma in z njo povezanih parametrov.
1.3

Metode za doseganje ciljev

Projektno nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, smo se posvetili
pregledu literature in virov ter predstavil teoretično ozadje preučevanega problema. V drugem,
empiričnem delu, pa smo predstavili izbrano podjetje, v kateri panogi deluje, kakšna je njegova
vizija, poslanstvo in pa strategija. Pregledali smo, kako podjetje računa lastno ceno in prodajno
ceno izdelka ter nato opravili še kalkulacijo prodajne cene na podlagi stroškov, kjer smo se
držali vseh teoretično predstavljenih faz in načinov. Za dosego teh ciljev smo uporabili različne
metode. Prva metoda, ki jo smo uporabili, je povzemanje izbrane relevantne literature s
področja prodajnih cen, stroškov, kalkulacij stroškovnih cen in točke preloma. Naslednja
metoda je metoda analiziranja, saj smo v drugem delu naloge analizirali, kako podjetje
izračunava stroške, kaj vse upošteva kot stroške in kako izračunava prodajno ceno.

1.4

Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

Predvidene predpostavke se nanašajo na načine računanja stroškovnih in prodajnih cen ter točke
preloma. Verjamemo, da so metode, ki jih vsi avtorji navajajo, primerne za kalkulacijo stroškov,
izračun prodajnih cen ter točke preloma in da so že bile preizkušene v praktičnih primerih in
veljajo za dobro prakso. Pri obravnavanju problema se pojavijo tudi tri omejitvi, in sicer
prostorska, kjer smo omejeni samo na eno podjetje, časovna, kjer smo se zaradi lažjega
obdelovanja podatkov omejili na leto 2019, in predmetna, saj nismo obravnavali vseh
gospodarskih značilnosti podjetja, temveč smo samo predstavili podjetje, njegovo vizijo,
poslanstvo in strategijo ter se osredotočili na nekatere računovodske izkaze, ki so nam v pomoč
pri računanju stroškov, prodajne cene in točke preloma.
3

2

STROŠKI V PROIZVODNEM PODJETJU

Vsa podjetja, bodisi proizvajalna ali pa storitvena, dobro poznajo pomen besede stroški, saj se
z njimi srečujejo vsakodnevno. Ker je cilj vseh podjetij doseganje čim višjega dobička, pri tem
pa zagotoviti čim nižje stroške, morajo podjetja poskrbeti, da se izdelki oz. storitve na trgu
ponujajo po ceni, ki presega proizvajalno ceno. Tako moramo stremeti k prodaji proizvodov po
višji ceni, kot nas je stala izdelava določenega proizvoda in le tako bomo lahko uspešno
poslovali ter dosegali zadane poslovne cilje in ustvarjali dodano vrednost na trgu. Ker pa
proizvodnja izdelkov ne bi bila mogoča, brez da bi ob tem nastajali stroški, smo se jim v
nadaljevanju tudi natančneje posvetili.
Za začetek je treba razumeti, da stroški niso isto kot izdatki. Turk (2006, 78) navaja, da se
stroški pojavijo šele takrat, ko podjetje material, ki ga je kupilo, porabi, ob samem plačilu
materiala pa se pojavijo izdatki. Prav tako se stroški ne pojavijo ob nakupu in plačilu novega
stroja, temveč se pojavijo šele, ko se stroj amortizira, torej je v tem primeru strošek amortizacija
sama. »Stroški tako niso nič drugega kot cenovno izraženi potroški delovnih sredstev,
predmetov dela in storitev v ožjem pomenu poslovnega procesa,« še navaja Turk (2006, 78). Z
vpeljavo cen proizvodnih dejavnikov v analizo proizvodne funkcije pridemo do stroškov, ki so
ekonomska kategorija in nam omogočajo, da analiziramo prelivanje tehničnih zakonitosti, ki
določajo proizvodno funkcijo, v ekonomske zakonitosti, ki določajo stroškovno funkcijo
posameznega podjetja (Žižmond idr. 2005, 35).
Hočevar (2007, 14) poudarja, da je stroškovno računovodstvo v sodobnem poslovnem okolju
postalo osrednja informacijska družba v podjetju. Je tisti del informacijskega sistema, ki
zagotavlja vse potrebne informacije o stroških in je povezano s poslovanjem znotraj podjetja.
Namen stroškovnega računovodstva je zagotavljanje bistvenih informacij o stroških, ki bodo
menedžerjem oz. vodjem podjetij omogočale čim bolj uspešno poslovanje.
Kot smo že omenili, je poslovni proces vsakega podjetja usmerjen k ustvarjanju proizvodov ali
storitev in njihovi prodaji ob istočasnem stremenju k doseganju primernega poslovnega izida,
to je dobička. Tega pa si brez njegovih prvin, torej prvin poslovnega procesa, ni mogoče
zamisliti. Med prvine poslovnega procesa tako uvrščamo (Igličar, Hočevar in Zaman Groff
2012, 185):





delovna sredstva (stroji, naprave, zgradbe, zemljišča, biološka sredstva),
predmeti dela (surovine, material, polproizvodi, energija),
storitve (prevozne storitve, popravila, poštne storitve in drugo) in
delavce in njihovo delovno silo.

Te prvine se zaradi konstantnega vključevanja v poslovni proces trošijo, načini trošenja oz.
njihove porabe pa se razlikujejo.
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Spoznali smo že, da izraz stroški dobimo tako, da potroške pomnožimo z nabavnimi cenami,
pri čemer pa se za vsebino potroškov, a tudi cen, utegnejo skrivati še bistveno različne
kategorije. Ker je taka opredelitev stroškov le izhodiščna, jo je treba še natančneje izpeljati.
Tako lahko o stroških govorimo šele tedaj, ko so izpolnjene naslednje zahteve (Turk 2006, 78–
79):
 imeti moramo opravka s katero izmed prvin poslovnega procesa,
 prvine poslovnega procesa se morajo trošiti,
 prvine poslovnega procesa morajo biti izražene vrednostno oz. morajo biti v zvezi z njihovo
priskrbo potrebna denarna sredstva,
 cenovno izraženi potroški morajo biti smiselno povezani z nastajanjem poslovnih učinkov,
 cenovno izraženi potroški ne smejo prekoračiti utemeljenega zneska pri prizadevanju po
ustvarjanju poslovnih učinkov in
 stroški zajemajo vse cenovno izražene potroške prvin poslovnega procesa, ki v primeru
premajhne prodajne vrednosti poslovnih učinkov povzročijo izgubo.
2.1

Vrste stroškov

Stroške, ki v podjetju nastajajo, lahko razdelimo v različne skupine glede na njihove kriterije in
namene uporabe. Kot smo že predstavili, se s spremljanjem stroškov ukvarja stroškovno
računovodstvo in tako skrbi, da se v podjetju sprejemajo prave odločitve.
Spoznali smo že, da so stroški cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa. To
opredelitev bi lahko poimenovali kot opredelitev stroškov v ožjem pomenu, kar pa za
razumevanje gospodarjenja podjetja ni dovolj. Obstaja namreč tudi širše pojmovanje stroškov,
kamor štejemo vse stroške, ki izhajajo iz storitev najrazličnejših državnih in drugih organov in
so za uspešno poslovanje podjetja zelo pomembni. Stroški teh storitev se tako v podjetju
določajo po določenih povprečjih in nikakor niso povezani s proizvodnjo, prodajo ali pa
poslovno uspešnostjo (Bizjak 2004, 87).
V zvezi s stroški se soočimo tudi z zanimivim vprašanjem o obnašanju posameznih vrst
stroškov pri spreminjanju obsega dejavnosti. Razumljivo je, da večji kot bo obseg dejavnosti,
višji bodo tudi celotni stroški, ni pa znano, ali se zaradi povečanega obsega dejavnosti povečajo
vsi stroški in ali se povečajo v enakem razmerju. Odgovor na to je sicer zelo preprost, in sicer
da se s povečevanjem obsega dejavnosti ne povečujejo vsi stroški oz. se ne povečujejo v enakem
razmerju, na nekatere stroške pa obseg dejavnosti sploh ne vpliva. Te stroške imenujemo stalni
stroški. Na drugi strani pa imamo stroške, ki so povsem odvisni od obsega dejavnosti.
Imenujemo jih spremenljivi stroški (Milost 2009, 30–31).
Spoznanje, da obseg proizvodnje ne vpliva na vse stroške, je temeljnega pomena za
gospodarjenje v proizvajalnem podjetju. Ni pa taka obravnava stroškov dovolj, saj je treba
poznati tudi druge oblike in delitve stroškov. Zelo pomembno je, da so stroški v podjetju
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pravilno obvladovani, da so pregledni ter da se pozna vzroke in mesta nastajanja stroškov. Tako
so se pojavile naslednje delitve stroškov (Bizjak 2008, 94):
 naravna ali načelna delitev stroškov,
 stroški po poslovnih funkcijah,
 izvirni in izvedeni stroški,
 stroški glede na način razporejanja na stroškovne nosilce,
 stroški, odvisni od obsega dejavnosti in
 druge oblike delitve stroškov.
Te delitve omogočajo poznavanje stroškov, poleg tega pa še (Bizjak 2008, 94) omenja:
 organizacijo zajemanja stroškov,
 ugotavljanje in razdeljevanje stroškov in
 kalkulacijo stroškov.
Razvrščanje stroškov po različnih kategorijah opisuje več avtorjev, pri čemer se njihove
razvrstitvene sheme razlikujejo tako po številu kot tudi izboru uporabljenih razvrstitvenih
kriterijev oz. meril, prav tako pa se pojavlja tudi različno poimenovanje stroškovnih skupin
znotraj kategorij. Vendar pa velja, da vsi avtorji vključujejo večino stroškovnih kategorij
(Tekavčič 1997, 17).
Tako avtorica Tekavčič (1997, 17) kot tudi avtor Hočevar (2007, 23) v svojih razvrstitvah
stroškov uporabljata približno enake kriterije in zajemata v večini enake kategorije stroškov, v
nadaljevanju pa je predstavljena razvrstitev stroškov avtorja Hočevarja (2007, 23), saj se nam
zdi preglednejša in razumljivejša.

Slika 1: Prikaz vrst stroškov po različnih merilih
Vir: Hočevar 2007, 23.
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Hočevar (2007, 23) je zapisal, da lahko stroške v grobem razdelimo na tiste, ki jih potrebujemo
za izdelavo finančnih računovodskih poročil, kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida,
in na druge, ki jih potrebujemo za izdelavo poslovodnih računovodskih informacij. Za prvi
namen moramo tako poznati stroške po:
 naravnih vrstah (stroški materiala, storitev, dela in amortizacije) in
 stroške za vrednotenje poslovnih učinkov (proizvajalni in neproizvajalni stroški).
Za potrebe odločanja pa moramo stroške razdeliti glede na:
 njihovo odzivanje in spremembe v obsegu (stalni in spremenljivi),
 njihovo pripisovanje posameznim stroškovnim nosilcem (neposredni in posredni),
 njihov pomen pri menedžerskem izbiranju med dvema ali več različicami (odločujoči in
neodločujoči),
 njihov pomen za menedžersko nadziranje uspešnosti poslovanja organizacijskih enot.
Ker pa je delitev stroškov zelo kompleksna naloga, smo se v projektni nalogi posvetili le tistim,
za katere menimo, da jih je lažje analizirati in so v podjetju najpogosteje uporabljeni. Tako smo
se v nadaljevanju posvetili dvema delitvama stroškov, in sicer glede na odzivanje na spremembe
v obsegu (spremenljivi in stalni stroški) in pa glede na način pripisovanja stroškovnim nosilcem
(neposredni in posredni stroški).
2.1.1 Spremenljivi in stalni stroški
Kakšna bo sprememba stroškov in prihodkov podjetja, če v svojo ponudbo doda še eno vrsto
proizvoda? Kolikšna bo torej sprememba poslovnega rezultata, če se bo spremenil obseg
dejavnosti? Odgovor na to vprašanje je prvi korak analiziranja gibanja stroškov, kajti
poznavanje gibanja pri različnih obsegih dejavnosti je zelo pomembno za kratkoročno in
dolgoročno poslovno načrtovanje in nadziranje. Če podjetje poveča obseg proizvodnje, se bodo
posledično povečali tudi stroški. Da pa bi razumeli, zakaj se celotni stroški ne spreminjajo
proporcionalno z obsegom dejavnosti, je treba razumeti koncept spremenljivih in stalnih
stroškov (Hočevar 2007, 26).

Slika 2: Stalni, spremenljivi in celotni stroški
Vir: Bojnec idr. 2007, 85; Tekavčič 1997, 29.
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Spremenljivi stroški
Za razumevanje spremenljivih stroškov se je treba najprej osredotočiti na sam pomen besede
»spremenljivo«. V vsakdanjem življenju bi lahko rekli, da ta beseda pomeni, da se nekaj
spreminja, v računovodskem svetu pa je pomen te besede veliko ožji in se nanaša samo na
spreminjanje stroškov glede na obseg dejavnosti. Da je torej nek strošek spremenljivi strošek,
se mora povečati obseg dejavnosti, v nasprotnem primeru temu ne moremo reči spremenljivi
strošek (Igličar in Hočevar 2011, 288). Spremenljivi stroški, s tujko tudi variabilni stroški, so
označeni s kratico VC (variable costs) (Bojnec idr. 2007, 83). Spremenljivi stroški se
spreminjajo glede na količino vloženih inputov in s tem količino outputa ter s cenami, ki jih je
treba plačati za enoto spremenljivega inputa. Kadar pa podjetje ne proizvaja (takrat je output
enak nič), tudi ne troši spremenljivih inputov, kar pomeni, da so celotni spremenljivi stroški
enaki nič. Ko pa se pojavijo proizvodne aktivnosti in nastajajo outputi, se povečuje tudi raba
spremenljivega inputa. Lahko zapišemo, da celotni spremenljivi stroški naraščajo in upadajo,
tako kot narašča in upada output (Rebernik in Širec 2017, 215–216).
Med spremenljive stroške uvrščamo stroške izdelavnega materiala, izdelavnega dela in pa tudi
tiste stroške zunanjih storitev, ki se nanašajo na samo izdelavo proizvodov in so odvisni od
količine opravljenih storitev (Lozej 2017, 35). Med spremenljive stroške so vštete tudi nekatere
plače, kot na primer plače delavcev na proizvodni liniji. Lahko rečemo, da spremenljivi stroški
ponazarjajo vse stroške v zvezi s prodanim blagom, ki se spreminjajo skupaj s količino outputov
kot surovine, material in delno tudi plače (Samuelson in Nordhaus 2002, 116, po Kaluža 2020,
14).
Spremenljive stroške ločimo tudi glede na to, kako se odzivajo na povečevanje poslovanja.
Tako ločimo (Tekavčič 1997, 27):
 napredujoči (progresivni): povečujejo se hitreje kot obseg poslovanja,
 sorazmerni (proporcionalni): povečujejo se enako kot obseg poslovanja,
 nazadujoči (degresivni): povečujejo se počasneje kot obseg poslovanja.
Stalni stroški
Kot smo že na začetku spoznali, stalni stroški niso odvisni od obsega dejavnosti podjetja, torej
so nasprotje spremenljivih stroškov. Stalni stroški so tako tisti stroški, ki jih povzročajo fiksni
inputi. V primeru, da cena in količina fiksnih inputov ostaneta nespremenjeni, bodo tudi stalni
stroški ostali nespremenjeni (Rebernik in Širec 2017, 219). Ko pa začnemo povečevati obseg
dejavnosti in moramo zaradi tega uvajati novo izmeno ali pa kupiti nov stroj, stalni stroški
narastejo. Zaradi uvajanja nove izmene bodo stroški narasli zato, ker smo potrebovali nove
delovodje, v primeru nakupa novega stroja pa se bo povečala amortizacija in posledično tudi
stalni stroški (Bizjak 2008, 99). Stalni stroški so torej lahko amortizacija zgradb in strojev (v
primeru uporabljanja metode časovnega amortiziranja), najemnine, plače poslovodij in režije
(računovodje, pravniki, raziskovalci), prispevki in dajatve (za elektriko, telefon, komunalo).
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Povečevaje stalnih stroškov je torej največkrat posledica časa in ne posledica spreminjanja
obsega dejavnosti (Igličar in Hočevar 2011, 289; Hočevar 2007, 27). Kot smo že spoznali, se
stalni stroški gledano z vidika podjetja v primeru spreminjanja obsega poslovanja ne
spremenijo, se pa spreminjajo na enoto proizvoda. Če povečamo proizvodnjo, bodo stalni
stroški na enoto proizvoda padli, v nasprotnem primeru pa se bodo povečali. Gledano z vidika
proizvoda stalni stroški spreminjajo svoj značaj, zato lahko zapišemo, da na enoto proizvoda
stalni stroški postanejo spremenljivi stroški, saj se spreminjajo s spreminjanjem obsega
dejavnosti poslovanja (Lozej 2017, 36). Naraščanju ali zmanjševanju deleža stalnih stroškov v
skupnih stroških proizvedene enote izdelka pa pravimo degresija oz. progresija stalnih stroškov
(Potočnik 1995, 13). Tako se je pojavila delitev stalnih stroškov na omejeno stalne (relativno
fiskne) in neomejeno stalne (absolutno fiksne) stroške (Milost 2009, 31; Turk idr. 2003, 29).
Tekavčič (1997, 26–27) navaja, da je pri stalnih stroških smiselno razlikovati med nujnimi
stalnimi stroški (angl. committed fixed costs) in odpravljivimi stalnimi stroški (angl.
discretionary fixed costs). Nujni stalni stroški so močno povezani s proizvodnimi ter prodajnimi
zmogljivostmi in jih, ne da bi resno ogrozili sprotno poslovanje podjetja, kratkoročno ni
mogoče zmanjšati. Sem uvrščamo amortizacijske stroške (tiste, ki se nanašajo na proizvodne
zmogljivosti), davek na nepremičnine, zavarovalne premije ipd. Odpravljivi stalni stroški pa so
tisti, ki se nanašajo na kratkoročne poslovne odločitve. Sem štejemo stroške oglaševanja (po
pogodbi za določeno obdobje), štipendije ipd. Osnovna značilnost odpravljivih stalnih stroškov
pa je, da jih je mogoče kratkoročno odpraviti, brez da bi pri tem močno vplivali na dolgoročno
doseganje ciljev podjetja.
Stalni stroški pa ne nastajajo samo, če podjetje nekaj proizvaja, temveč se pojavijo tudi takrat,
ko podjetje ne proizvaja ničesar. Govorimo torej o zneskih, ki jih je treba plačati ne glede na
to, koliko in če sploh kaj proizvajamo (Hrovatin 2009, 116).
2.1.2 Neposredni in posredni stroški
Tekavčič (1997, 20) in Kolar (2003, 31) navajata, da je delitev stroškov glede na njihovo
pripisovanje posameznim stroškovnim objektom z vidika potreb stroškovnega in upravljalnega
računovodstva ena izmed najpomembnejših delitev v podjetju. Glede na ta kriterij delimo
stroške na neposredne in posredne stroške stroškovnega objekta, pri čemer s stroškovnim
objektom razumemo določen segment podjetja, kot je npr. proizvod ali proizvodna linija, za
katerega ugotavljamo stroške.
Da bi lahko poslovali kar se da dobičkonosno, moramo stremeti k temu, da zmanjšujemo
stroške. Iz tega sledi, da je treba natančno vedeti, kje in kdaj stroški nastajajo, zato jih delimo
glede na mesto nastanka in glede na to, kdo mora s prodajo zagotoviti pokrivanje stroškov. V
prvem primeru gre torej za mesto, kjer stroški nastajajo, v drugem primeru pa gre za izdelke, ki
morajo s prodajo zagotoviti kritje teh stroškov. Mesta, kjer stroški nastajajo, imenujemo
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stroškovna mesta, izdelke, ki morajo zagotoviti nadomestilo teh stroškov, pa imenujemo
stroškovni nosilci. Za obvladovanje stroškov v podjetju je tako treba poznati oboje, zato smo
se jim v nadaljevanju tudi natančneje posvetili (Bizjak 2008, 104).
Stroškovna mesta
Kot smo že omenili, je zelo pomembno poznavanje, kje stroški nastajajo in zakaj. Nastanek
stroškov je vedno povezan s kakim poslovnim področjem nalog. Tako pridemo do te razvrstitve
stroškov (Turk 2006, 88):
 stroški zaposlenskega področja nalog,
 stroški tehničnega področja nalog,
 stroški nakupnega področja nalog,
 stroški področja nalog ustvarjanja učinkov,
 stroški prodajnega področja nalog,
 stroški finančnega področja enot,
 stroški informacijskih področij nalog in
 stroški drugih področij enot.
Ker so torej s tako področno določenimi mesti v organizaciji povezani stroški, ki nastajajo,
lahko to opredelimo tudi kot stroškovna mesta. Stroškovno mesto je torej tisto mesto, na
katerem nastajajo stroški zaradi kakega poslovnega področja enot (Turk 2006, 89). Je
prostorsko, namensko ali stvarno zaokrožen del podjetja, v katerem ali v zvezi s katerim se pri
poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na posamezne stroškovne nosilce
(Rebernik in Širec 2017, 323). Vsako podjetje, ki glede na svojo dejavnost in tehnologijo
proizvodnje vzpostavi primerno strukturo organizacijskih enot, mora vzpostaviti tudi ustrezno
strukturo stroškovnih mest. Tako mora zagotoviti zanesljivo sestavljanje kalkulacij cen in tudi
uveljaviti odgovornost za nastale stroške po posameznih stroškovnih mestih. Število in
razčlenjenost stroškovnih mest sta različna od podjetja do podjetja, predvsem od tega, kako
natančne kalkulacije želijo v podjetju sestavljati in od tega, kako podrobno želijo načrtovati in
nadzirati stroške (Lozej 2017, 39–40).
V velikih podjetjih se stroškovna mesta razvrščajo na proizvodna in neproizvodna mesta.
Proizvodna stroškovna mesta so organizirana kot organizacijske enote oz. so združena v
organizacijskih enotah, ki imajo svoje vodje, ki so odgovorni za nastajanje stroškov, kar pa
seveda ni njihova edina naloga. Neproizvodna stroškovna mesta pa so namenjena obvladovanju
stroškov, ki nastanejo zunaj proizvodnje. Sem sodijo stroški kadrovske funkcije, stroški
finančne funkcije, stroški razvojne funkcije, stroški računovodske funkcije, stroški upravnoprodajne dejavnosti itd. (Bizjak 2008, 107; Rebernik in Širec 2017, 323).
Če bodo podjetja smiselno razdeljevala stroške po posameznih stroškovnih mestih, bo s tem
omogočen popolnejši obračun stroškov po stroškovnih nosilcih, prav tako pa bo ugotavljanje
odgovornosti za nastanek posameznih stroškov bistveno lažji (Milost 2009, 36).
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Stroškovni nosilci
Prvi korak v opredeljevanju stroškov za posamezen proizvod ali storitev je natančna opredelitev
stroškovnih nosilcev, vendar pa je treba pojem stroškovni nosilec znati ločiti od pojma
povzročiteljev stroškov. Povzročitelji stroškov so sestavine dejavnosti, ki jih moramo opraviti,
da lahko ustvarimo proizvod oz. storitev, ki kot končni nosilec stroškov prispeva, da podjetje
potrošene prvine poslovnega procesa nadomesti. Stroškovni nosilec pa je poslovni učinek,
zaradi katerega so se stroški pojavili in s katerim je treba te stroške tudi povezati. Stroškovni
nosilci so lahko začasni, če ne zapuščajo poslovnega sistema (nedokončani proizvodi), ali pa
končni, če so namenjeni prodaji (Turk idr. 2003, 34; Milost 2009, 36).
Turk (2006, 99) ugotavlja, da tako kot pri opredeljevanju stroškovnih mest tudi pri
opredeljevanju stroškovnih nosilcev ne smemo iti v takšno širino, da bi pri razporejanju
stroškov nanje povzročali še več stroškov, kot bi imeli od tega koristi. Od organizacije in razmer
v njej je torej odvisno, kaj bomo obravnavali kot stroškovne nosilce. Stroškovni nosilec je tako
lahko:
 vsa količina istovrstnih ali sorodnih poslovnih učinkov (proizvodov ali storitev) ali
 serija poslovnih učinkov, posamezen poslovni učinek ali del poslovnega učinka.
Stroškovni nosilec je le tehnično ime za namen, za katerega se ugotavljajo stroški, ugotavljanje
stroškov po stroškovnih nosilcih pa najpogosteje vključuje dva procesa (Hočevar 2007, 68):
a) zbiranje stroškov po njihovih naravnih vrstah (npr. stroški dela, materiala itd.) in
b) razporejanje stroškov na enega ali več stroškovnih nosilcev.
Stroškovni nosilec mora biti tako natančno določen in razumljiv, v podjetju pa se morajo sami
odločiti, kaj bodo opredelili kot stroškovni nosilec, saj bo ta odločitev odvisna predvsem od
tega, kakšne informacije poslovodstvo potrebuje za odločanje in kako se stroški razlikujejo po
posameznih stroškovnih nosilcih (Hočevar 2007, 69).
Neposredni stroški
Neposredni stroški stroškovnega mesta se pojavljajo tako v zvezi s proizvodnjo kot tudi v zvezi
s prodajo in so tisti stroški, za katere vemo, da so nastali na tem določenem stroškovnem mestu.
Med neposredne stroške uvrščamo (Lozej 2017, 31; Milost 2009, 37):





neposredni stroški materiala, storitev in amortizacije,
neposredni stroški dela,
neposredni stroški prodaje in
drugi neposredni stroški.

V zvezi s proizvodnjo neposredni stroški nastajajo s porabo materiala, dela in storitev ter se
evidentirajo na delovni nalog, ki je bil izdan zaradi spremljanja stroškov posameznega
proizvoda ali serije proizvodov. Stroške materiala se tako obračuna na podlagi oddajnice
materiala iz skladišča in cene materiala iz ustrezne evidence cen. Prav tako lahko izračunamo
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neposredne stroške dela, in sicer kot zmnožek opravljenih delovnih ur na podlagi proizvodnih
evidenc in cen za posamezne vrste del iz ustreznih podatkov cen za proizvodno delo. Podobno
lahko storimo tudi za neposredne stroške amortizacije. Ko gre za tekočo proizvodnjo, se
neposredne stroške za določen proizvod beleži na poseben dokument (delovni nalog), kjer je
razvidno, kaj, kdaj in kako naj se nekaj naredi, po drugi strani pa na njem evidentiramo količine
porabljenega materiala, dela, morebitne zunanje storitve in druga neposredno porabljena
sredstva. Ob koncu proizvodnje se delovni nalog obračuna in na njem se lahko izvrši tudi že
določen del pokalkulacije (Lozej 2017, 31).
Posredni stroški
V podjetju poleg neposrednih stroškov nastajajo še številni drugi stroški. Za nekatere ne vemo,
koliko jih je določeno stroškovno mesto povzročilo in ali se nanašajo na več stroškovnih mest
hkrati. Te stroške imenujemo posredni (splošni) stroški, ki jim ne moremo takoj neposredno
prisoditi stroškovnega mesta in jih je na stroškovna mesta treba razporediti (Rebernik in Širec
2017, 323).
Posredne stroške, ki torej odpadejo na nek poslovni učinek, ugotovimo s pomočjo koeficientov
dodatka posrednih stroškov, to je s pomočjo ključev. Koeficient dodatka posrednih stroškov je
opredeljen kot razmerje med zneskom splošnih stroškov, ki jih je treba razdeliti, in izbrano
osnovo, to vse pa pomnožimo s 100 in tako dobimo odstotek pribitka na izbrano osnovo. Med
posredne stroške uvrščamo (Milost 2009, 37):
 posredni stroški ustvarjanja učinkov in
 posredni stroški nabave, prodaje, uprave in financiranja.
Igličar in Hočevar (2011, 340–341) ugotavljata, da sta pri členitvi stroškov na neposredne in
posredne pomembna dva dejavnika. To sta ekonomičnost in opredelitev stroškovnega nosilca.
Ekonomičnost lahko opredelimo kot željo poslovodstva, da porazdeli stroške tako, da med
vsemi stroški največji delež predstavljajo neposredni stroški, saj se jih zaradi take razporeditve
lažje določa. Ker natančno razporejanje stroškov na neposredne in posredne za delovanje
stroškovnega računovodstva pomeni višje stroške, ti ne smejo oz. naj ne bi smeli presegati
koristi njegovega delovanja. Opredelitev stroškovnega nosilca pa je izredno pomembna za
ugotavljanje, ali je določen strošek posreden ali neposreden, saj se lahko pri različni opredelitvi
stroškovnega nosilca strošek pojavlja kot neposredni ali pa posredni, vendar pa je splošno
znano, da je veliko več stroškov neposrednih takrat, ko se opredelitev stroškovnega nosilca
nanaša na oddelek in ne na proizvod ali storitev.
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3

KALKULACIJA STROŠKOVNIH CEN

Ker so kalkulacije stroškovnih cen v podjetjih zelo pomembne, smo se jim v tem poglavju
podrobneje posvetili. Predstavili smo nekaj osnovnih pojmov v zvezi s kalkulacijami
stroškovnih cen, še posebej pa smo se posvetili kalkulacijam v proizvodnem podjetju in
njihovim delitvam, saj je glavna dejavnost obravnavanega podjetja proizvodnja izdelkov.

3.1

Opredelitev kalkulacij

Zaradi nenehnega nastajanja stroškov jih je treba v podjetju ves čas spremljati, saj se lahko le
tako sprejema ustrezne poslovne odločitve, kajti v nasprotnem primeru ne moremo vedeti,
koliko nas je proizvodnja posameznega izdelka stala. Zato so se v podjetjih pojavila t. i.
stroškovna mesta, ki omogočajo lažje spremljanje, obvladovanje in nadzorovanje stroškov.
Ustrezen del stroškov zatem s stroškovnih mest prenesemo na poslovne učinke, zaradi katerih
nastajajo stroški. Te poslovne učinke imenujemo stroškovni nosilci. V tem primeru gre za
kalkulacijo, ki je računski postopek, s pomočjo katerega prenesemo stroške na stroškovne
nosilce in izračunamo povprečne stroške stroškovnega nosilca. Kalkulacije so pogosto
opredeljene tudi kot preračunavanje ali obračunavanje stroškov, pa tudi kot ugotavljanje lastne
(stroškovne) cene izdelka oz. storitve (Rebernik in Širec 2017, 345).
Glede na to, čemu je kalkulacija namenjena, razlikujemo (Bizjak 2004, 102):
 predkalkulacije: to so predračuni, ki se pripravljajo z namenom pridobivanja vnaprejšnje
informacije za poslovne odločitve,
 sprotne kalkulacije: pripravljajo se za sprotno preverjanje procesov z namenom
stroškovnega obvladovanja poslovnih procesov in povečevanja poslovnih izidov,
 pokalkulacije: pripravljajo se za primerjavo predvidenih in dejanskih razmer po določenem
časovnem obdobju.
Za obvladovanje poslovnih procesov so vedno potrebne vse tri oblike kalkulacij, pri pripravi
kalkulacij pa je za oblikovanje temeljitih kalkulacij priporočljivo upoštevati tudi naslednja
načela (Bizjak 2004, 102):
 načelo natančnosti: zajeti morajo biti vsi stroški, ki so ali bodo nastali pri proizvajanju
določenega izdelka ali izvajanju določenega procesa,
 načelo diferenciacije stroškov: zagotovljena mora biti objektivna delitev stroškov po vrstah
stroškov na stroškovna mesta in nosilce,
 načelo prilagodljivosti: kalkulacija mora biti prilagojena vrsti učinkov, tehnološkemu
procesu in načinu proizvodnje glede na razmere v podjetju,
 načelo primerljivosti: kalkulacija mora biti primerljiva z drugimi kalkulacijami v istem ali
drugem podjetju, zagotovljena mora biti primerljivost predkalkulacij, vmesnih kalkulacij in
pokalkulacij,
 načelo racionalnosti: stroški priprave kalkulacij ne smejo presegati stroškov koristi, ki jih
s pripravo kalkulacij imamo.
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3.2

Kalkulacije v proizvodnem podjetju

Podjetja se med seboj močno razlikujejo, nekatera so osredotočena le na izdelavo enega izdelka,
spet druga proizvajajo na desetine različnih izdelkov. Več kot je izdelkov, kompleksnejša je
kalkulacija stroškovne cene, zato za različne vrste in tipe proizvodnje podjetja uporabljajo
različne vrste kalkulacij (Rebernik in Širec 2017, 346). Potočnik (1995, 8) omenja, da je
nepoznavanje kalkuliranja v podjetjih lahko ključnega pomena v primeru, da podjetje ne
ustvarja dobička. S poznavanjem kalkulacij pa lahko podjetja pravočasno ugotovijo, ali pri
izdelkih nastaja izguba in kateri izdelki to izgubo povzročajo. V nadaljevanju smo se glede na
vrsto in način izračuna lastne cene stroškovnega nosilca posvetili trem kalkulacijam: delitveni
kalkulaciji, kalkulaciji z dodatki in zoženi kalkulaciji (Bojnec idr. 2007, 201).
3.2.1 Delitvena kalkulacija
Delitvena kalkulacija je sestavljena iz štirih različnih vrst kalkulacij. Tukaj poznamo enostavno
delitveno kalkulacijo, sestavljeno delitveno kalkulacijo, kalkulacijo vezanih ali vzporednih
proizvodov in kalkulacijo z enakovrednimi števili (Bojnec idr. 2007, 201). Najprej smo se
posvetili enostavni delitveni kalkulaciji, ki jo uporabljamo pri proizvodnji le enega izdelka ali
storitve, torej imamo opravka s samo enim stroškovnim nosilcem. Tako vsi stroški, ki nastanejo,
bremenijo ta stroškovni nosilec. Povprečne stroške ugotovimo tako, da celotne stroške delimo
s proizvedenimi količinami. To lahko zapišemo kot (Rebernik in Širec 2017, 346):
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 =

𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖
𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑎

Enostavno delitveno kalkulacijo lahko zapišemo tudi kot izračun polne lastne cene izdelka
(Bojnec idr. 2007, 202):
𝐿𝐶𝑘 =

𝑇𝐶𝑘
𝑄𝑘

,

kjer velja:
LC = polna lastna cena proizvoda,
TC = celotni stroški,
Q = proizvedena količina.
Sestavljena delitvena kalkulacija
Ko oblikujemo ceno za homogen končni proizvod, je treba včasih upoštevati, da proizvodni
proces ne poteka samo v eni fazi, ampak v več zaporednih fazah, saj lahko podjetje
polproizvode v posameznih fazah proda ali pa jih nameni za nadaljnjo predelavo, medtem ko
gredo končni proizvodi zadnje faze proizvodnje v celoti v prodajo. Pri sestavljeni delitveni
kalkulaciji gre tako za ugotavljanje lastnih cen stroškovnih nosilcev po posameznih fazah
proizvodnje. To izračunamo s pomočjo naslednjih dveh enačb (Bojnec idr. 2007, 202).
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V prvi enačbi je lastna cena stroškovnega nosilca v fazi k zapisana tako (LCk):
𝐿𝐶𝑘 =

𝑇𝐶𝑘
𝑄𝑘

,

kjer TCk označuje celotne stroške v fazi k, Qk pa količino proizvodnje v fazi k.
Z drugo enačbo pa izračunamo lastno ceno stroškovnega nosilca kot končnega proizvoda s
seštevkom lastnih cen po posameznih fazah proizvodnje. V primeru n faz proizvodnje lastno
ceno izračunamo na naslednji način:
𝐿𝐶 = ∑𝑛𝑗=1 𝐿𝐶𝑗 ,
kjer j označuje fazo proizvodnje; j = 1, 2, … , k, … , n.
Delitvena kalkulacija pri vezani proizvodnji
Kadar imamo v podjetju proizvodnjo, pri kateri ob glavnem izdelku (stroškovnem nosilcu)
nastajajo tudi drugi učinki, ki jih je mogoče prodati, govorimo o kalkulaciji vezanih proizvodov.
Pri tej metodi celotne stroške podjetja zmanjšamo za tisti znesek, ki je enak prodajni vrednosti
stranskih proizvodov (Bojnec idr. 2007, 203; Rebernik in Širec 2017, 349).
Lastno ceno glavnega proizvoda izračunamo tako, da od celotnih stroškov odštejemo prodajno
vrednost stranskih proizvodov, to pa potem delimo s proizvedeno količino glavnega proizvoda.
Z enačbo to prikažemo na naslednji način (Bojnec idr. 2007, 203):
𝐿𝐶𝑔𝑙 =

𝑇𝐶−𝑇𝑅𝑠𝑡𝑟
𝑄𝑔𝑙

,

kjer velja:
LCgl = lastna cena glavnega proizvoda,
TC = celotni stroški,
TRstr = prodajna vrednost stranskih proizvodov,
Qgl = proizvedena količina glavnega proizvoda.
Kalkulacija z enakovrednimi števili
V procesu proizvodnje se ne soočamo vedno le z eno vrsto proizvoda, temveč imamo pogosto
opravka z več vrstami proizvodov ali nehomogeno proizvodnjo, pri čemer so si različni
proizvodi pogosto sorodni. V primeru proizvajanja različnih vrst proizvodov z enakimi
proizvodnimi dejavniki po enakem tehnološkem postopku lahko obstajajo neka stalna razmerja
med stroški teh različnih vrst proizvodov. V tem primeru lahko uporabimo kalkulacijo z
enakovrednimi števili, kjer lastno ceno proizvoda izračunamo tako, da najprej oblikujemo
enakovredna števila, ki izražajo razmerja med stroški različnih vrst proizvodov, nato pa
uvedemo pogojne enote, ki so med seboj primerljive. Izračun lastne cene posamezne vrste
proizvoda sledi petim korakom (Bojnec idr. 2007, 203–205):
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1. Izračunamo količino pogojnih enot za posamezno vrsto proizvoda:
𝑄𝑝𝑒(𝑘) = 𝑄𝑘 × 𝑒𝑘
2. Izračunamo skupno količino pogojnih enot za n vrst proizvodov:
𝑄𝑝𝑒 = 𝑄𝑝𝑒(1) + 𝑄𝑝𝑒(2) + ⋯ + 𝑄𝑝𝑒(𝑘) + ⋯ + 𝑄𝑝𝑒(𝑛)
3. Izračunamo stroškovno ceno pogojne enote tako, da celotne stroške delimo s številom
pogojnih enot:
𝑆𝐶𝑝𝑒 =

𝑇𝐶
𝑄𝑝𝑒

4. Celotne stroške proizvoda k-te vrste dobimo tako, da stroškovno ceno pogojne enote
pomnožimo s količino pogojnih enot za proizvod k-te vrste:
𝑇𝐶𝑘 = 𝑆𝐶𝑝𝑒 × 𝑄𝑝𝑒(𝑘)
5. Lastno ceno proizvoda k-te vrste dobimo tako, da celotne stroške k-te vrste proizvoda
delimo s količino tega proizvoda:
𝐿𝐶𝑘 =

𝑇𝐶𝑘
𝑄𝑘

kjer velja:
Qpe(k) = količina pogojnih enot za k-ti proizvod,
Qk = količina k-tega proizvoda,
ek = ekvivalentno število za k-to vrsto proizvoda,
Qpe = skupna količina pogojnih enot,
SCpe = stroškovna cena pogojne enote,
TC = celotni stroški,
TCk = celotni stroški proizvoda k-te vrste,
LCk = lastna cena proizvoda k-te vrste.
3.2.2 Kalkulacija z dodatki
Te vrste kalkulacij so priporočljive za podjetja, ki proizvajajo različne vrste poslovnih učinkov.
S pomočjo ključev razdelimo posredne stroške določenega obdobja na posamezne vrste
poslovnih učinkov, ki smo jih proizvedli v tem obdobju, nato pa posrednim (splošnim) stroškom
prištejemo še neposredne stroške in tako dobimo celotne stroške, ki v obravnavanem obdobju
bremenijo določeno vrsto poslovnih učinkov. Lastno ceno posameznega poslovnega učinka pa
dobimo tako, da celotne stroške delimo s količino poslovnih učinkov te vrste. Splošne stroške
lahko razdelimo na posamezne vrste proizvodov na dva načina, in sicer z uporabo enotnega
ključa ali pa z uporabo različnih ključev (Kosi, Marc in Peljhan 2007, 32).
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Kalkulacija z enotnim ključem
Pri kalkulaciji z enotnim ključem razdelimo na posamezne vrste poslovnih učinkov vse splošne
stroške, in sicer z uporabo enega ključa (Kosi, Marc in Peljhan 2007, 32). Izračun lastne cene
proizvoda tako poteka po naslednjih korakih (Bojnec idr. 2007, 205–207):
1. Najprej izračunamo ključ za razdelitev posrednih stroškov. To naredimo tako, da
celotne posredne stroške delimo z izbrano osnovo, bodisi je to lahko s celotnimi
neposrednimi stroški ali pa z neposrednimi stroški proizvodnje:
𝑃𝑆

𝑘𝑙𝑗𝑢č (𝑣 %) = 𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑎 × 100 %
2. Nato izračunamo posredne stroške za k-ti proizvod, kjer neposredne stroške, ki se
nanašajo na k-ti proizvod, pomnožimo s prej izračunanim ključem:
𝑃𝑆𝑘 = 𝑁𝑆𝑘 × 𝑘𝑙𝑗𝑢č
3. Zatem izračunamo celotne stroške za k-ti proizvod, tako da seštejemo posredne in
neposredne stroške za k-ti proizvod:
𝑇𝐶𝑘 = 𝑃𝑆𝑘 + 𝑁𝑆𝑘
4. Na koncu pa izračunamo lastno ceno k-tega proizvoda, tako da celotne stroške za k-ti
proizvod delimo s količino k-tega proizvoda:
𝐿𝐶𝑘 =

𝑇𝐶𝑘
𝑄𝑘

,

kjer velja:
PS = celotni posredni stroški,
PSk = posredni stroški za k-ti proizvod,
NSk = neposredni stroški za k-ti proizvod,
TCk = celotni stroški za k-ti proizvod,
LCk = lastna cena za k-ti proizvod,
Qk = količina k-tega proizvoda.
Kalkulacija z različnimi ključi
Ko uporabljamo kalkulacijo z različnimi ključi, razvrščamo različne vrste posrednih stroškov
na posamezne vrste stroškovnih nosilcev. Kalkulacija z različnimi ključi je zelo podobna
kalkulaciji z enotnim ključem, le da pri kalkulaciji z enotnim ključem za vsako vrsto posrednih
stroškov posebej izračunamo ključ na podlagi izbrane osnove (Bojnec idr. 2007, 207).
3.2.3 Kalkulacija po spremenljivih stroških
Metoda kalkulacije po spremenljivih stroških temelji na razdelitvi stroškov na stalne in
spremenljive stroške. Stalni stroški se pojavijo vedno, ne glede na število proizvedenih enot
posameznih vrst poslovnih učinkov, zato stalnih stroškov ni smiselno razdeljevati po vrstah
poslovnih učinkov, ampak se po posameznih vrstah poslovnih učinkov porazdeljuje le
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spremenljive stroške (Kosi, Marc in Peljhan 2007, 37). Z upoštevanjem te metode zoženo lastno
ceno1 proizvoda ali storitve izračunamo tako, da skupne spremenljive stroške delimo s številom
enot proizvoda ali storitve (Bojnec idr. 2007, 209):
𝐿𝐶𝑛 =

𝑉𝐶
,
𝑄

kjer velja:
LCn = zožena lastna cena proizvoda/storitve,
VC = spremenljivi stroški,
Q = število enot proizvoda/storitve.

Zožena lastna cena je stroškovna cena, v katero niso vključeni npr. posredni stroški uprave in prodaje.
Pri kalkulaciji zožene cene na posamezen stroškovni nosilec razdelimo le nekatere stroške (npr. le
neposredne ali spremenljive stroške) (Bojnec idr. 2007, 207).
1
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4

PRODAJNE CENE

V tem poglavju smo se posvetili pomenu prodajnih cen, predstavili smo sestavo in pa metode
samega oblikovanja prodajnih cen. Cene nas spremljajo vsepovsod, bodisi v trgovinah, na
športnih dogodkih, pri najemu in nakupu premičnin ali nepremičnin ipd., njihovo oblikovanje
oz. določanje pa je z vidika preživetja za podjetja zelo pomembno (Kodrin 2012, 160–161).
Kako bodo podjetja določila prodajno ceno, ni odvisno le od stroškov, ki nastajajo pri
proizvajanju izdelkov ali storitev, temveč je pomembno pozornost posvetiti tudi številu in
značilnostim potencialnih kupcev, posebnostim izdelkov oz. storitev, elastičnosti
povpraševanja, ipd. (Lozej 2017, 289). V nadaljevanju smo podrobneje predstavili pojmovanje
in sestavo prodajnih cen in se posvetili metodam oblikovanja prodajnih cen.

4.1

Pojmovanje prodajnih cen

Kot smo že spoznali, je temeljni cilj vsakega podjetja doseganje čim višjega dobička, in to s
prodajo proizvodov ali storitev po določeni ceni. Prodajna cena je torej tista, ki jo prodajalec
proizvodov oz. storitev kot poslovnih učinkov dosega na trgu oz. pri njihovem prevzemniku.
Višja kot bo cena in večja kot bo količina prodanih dobrin, večji bodo tudi prihodki. Ne sme pa
pri oblikovanju prodajnih cen podjetje pretiravati, saj lahko na takšen način odžene kupce h
konkurenci. Prodajno ceno mora torej določiti tako, da bo kupce pritegnilo na svojo stran,
obenem pa dosegalo kar se da visoke dobičke oz. v najslabšem primeru vsaj kritje stroškov, ki
nastanejo pri proizvajanju izdelka ali storitve. Če bo prodajna cena presegala stroške, ki
nastanejo, bo podjetje poslovalo pozitivno, torej bo ustvarjalo dobiček, v nasprotnem primeru
pa bo ustvarjalo izgubo (Bojnec idr. 2007, 191; Turk 2006, 128).
Kot smo že omenili, je od prodajne cene odvisen dobiček podjetja, zato lahko zapišemo, da je
cena edina sestavina marketinškega spleta, ki prinaša prihodek, vse ostalo pa prinaša stroške.
Prav zato je zelo pomembno, kako podjetje določi prodajno ceno in kako to ceno spreminja
glede na čas, kraj in kupce ter kako odgovori na spremembe cen pri konkurentih (Bojnec idr.
2007, 192).
Rebernik in Širec (2017, 370) ugotavljata, da ima prodajna cena več temeljnih funkcij:
1. S cenami podjetje pridobiva prihodek, saj cena, pomnožena s prodano količino,
predstavlja prihodek od prodaje.
2. Cena je sredstvo, s katerim kupci s svojo pripravljenostjo in sposobnostjo kupijo
določen izdelek oz. storitev, kar deli producente na uspešne in manj uspešne.
Kadar podjetje načrtuje svoj razvoj, s tem načrtuje tudi pričakovane prodajne cene za svoje
izdelke oz. storitve. Ko se podjetje odloča o tem, ali bi investiralo v novo proizvodnjo ali ne, je
poleg predvidene količine prodanih izdelkov najpomembnejša informacija, ki jo potrebuje,
koliko bo predvidena prodajna cena načrtovanih izdelkov. Prodajna cena se tako ne nanaša
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samo na sedanjost, temveč je potrebna tudi vnaprejšnja informacija, ki jo v podjetju potrebujejo
za sprejemanje poslovnih odločitev, ki so povezane z razvojem (Rebernik in Širec 2017, 370).
Kadar govorimo o prodajnih cenah, moramo poznati načine, kako se prodajne cene oblikujejo,
zato smo v nadaljevanju predstavili tri načine oblikovanja prodajnih cen, s katerimi se v
podjetjih najpogosteje srečujejo.

4.2

Metode oblikovanja prodajnih cen

Kosi, Marc in Peljhan (2007, 43) navajajo, da pri oblikovanju cen ločimo tri pristope:
 glede na stroške,
 glede na povpraševanje in
 glede na konkurenco.
Podjetja pogosto uporabljajo posamezne pristope ali pa kombinacijo več pristopov skupaj, v
nadaljevanju pa bomo vsak pristop natančneje spoznali.
4.2.1 Oblikovanje prodajne cene glede na stroške
Kodrin (2012, 162) je zapisala, da povpraševanje po določenem proizvodu ali pa storitvi določa
najvišjo ceno, ki jo podjetje lahko zaračuna pri prodaji, stroški pa določajo najnižjo ceno.
Metoda oblikovanja prodajnih cen na podlagi stroškov je najpogosteje uporabljena metoda, gre
pa za dodajanje pribitka k stroškom na enoto poslovnega učinka, ta pribitek pa je dobiček.
Takšen pristop podjetju zagotavlja, da bo prodajna cena, ki so jo določili, pokrivala vse stroške,
ki jih je podjetje imelo, na koncu vsega pa še ustvarjala določen dobiček (Kosi, Marc in Peljhan
2007, 43).
Pri tej vrsti oblikovanja prodajnih cen se prodajalcu, če stanje to dovoljuje (posebnost
proizvodov ali storitev), ni treba ozirati na tekmece in lahko sam določa ceno izdelka oz.
storitve. Če se opredelimo na proizvajalno podjetje, ki oblikuje prodajne cene glede na stroške,
to še ne pomeni, da svoje poslovne učinke prodaja po vrednosti, ki je enaka stroškom, temveč
k stroškom poslovnega učinka prišteje še določen znesek in le tako doseže želeni dobiček (Turk
2006, 136–137). Tako se je pojavila metoda oblikovanja cene, kjer lastni ceni proizvoda
dodamo še pribitek ali maržo (angl. mark-up), kar imenujemo metoda pribitkov oz. metoda
»stroški plus« (anlg. mark-up pricing). To lahko izračunamo na dva načina, in sicer tako, da
izračunamo pribitek na stroške za enoto proizvoda ali pa da izračunamo pribitek na prodajno
ceno proizvoda. V projektni nalogi smo se posvetili prvi metodi, ki jo izračunamo na naslednji
način (Bojnec idr. 2007, 209):
𝑃 = 𝐿𝐶 + 𝐿𝐶 × (

𝑝𝑟𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑣 %
100%

),
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kjer velja:
P = prodajna cena,
LC = lastna cena.
Spoznali smo že, da lahko v stroškovno ceno zajamemo vse stroške (neposredne in posredne)
ali pa le del stroškov (npr. le spremenljive). V nadaljevanju smo se posvetili metodi oblikovanja
cen na podlagi pribitka na polno lastno ceno.
Pribitek na polno lastno ceno
Pri tej metodi v lastno ceno vključimo vse stroške, tako neposredne in posredne, ki se nanašajo
na stroškovni nosilec. Lastno ceno torej dobimo tako, da celotne stroške delimo s številom
proizvodov in tako lahko zapišemo, da je lastna cena stroškovnega nosilca enaka povprečnim
stroškom na enoto proizvoda (AC). Prodajno ceno izračunamo tako, da lastni ceni prištejemo
čisti pribitek na enoto, kar lahko zapišemo kot (Bojnec idr. 2007, 210):
𝑃 = 𝐿𝐶 + 𝐿𝐶 ×

𝑝𝑟𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑣 %
100

,

pri čemer velja LC = AC,
= 𝐿𝐶 × (1 +

𝑝𝑟𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑘 𝑣 %
100

),

kjer velja:
P = prodajna cena,
LC = lastna cena.
Strukturo prodajne cene proizvoda smo za lažje razumevanje prikazali še z naslednjo sliko:

Slika 3: Struktura prodajne cene proizvoda
Vir: Bojnec idr. 2007, 211.
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4.2.2 Oblikovanje prodajne cene glede na povpraševanje
Pri pristopu oblikovanja prodajnih cen glede na povpraševanje upoštevamo elastičnost samega
povpraševanja. Skladno s tem bi podjetje postavilo višje prodajne cene za izdelke oz. storitve
tam, kjer je elastičnost povpraševanja nizka (samo povpraševanje je v tem primeru zelo visoko),
in pa obratno: tam, kjer je elastičnost povpraševanja visoka (samo povpraševanje je nizko), bi
postavilo nižje cene za izdelke oz. storitve. Kadar se prodajne cene ravnajo po elastičnosti
povpraševanja, se isti proizvod oz. storitev lahko prodaja tudi po dveh ali več prodajnih cenah.
Da bi to dosegli, moramo razdeliti (segmentirati) trg za ta proizvod oz. storitev (Kosi, Marc in
Peljhan 2007, 43; Turk 2006, 142).
Kadar želi podjetje določiti prodajne cene glede na povpraševanje, to je glede na vrednost, ki
jo ima določen izdelek ali storitev za kupca, mora najprej razviti ustrezne postopke, s katerimi
bo ocenilo vrednost tega izdelka za kupca. Informacije lahko pridobi s pomočjo različnih anket,
poskusnih nakupov, primerjave s cenami sorodnih izdelkov ipd. Postopek poteka tako, da
najprej ocenimo razmerje med možno prodajno ceno in vrednostjo izdelka ter na podlagi te
informacije ocenimo število enot, ki bi jih bilo po tej ceni mogoče prodati. S to oceno podjetje
pridobi informacije za izrabo zmogljivosti, potrebo po dodatnih investicijah in oceno stroškov,
ki naj bi nastali pri proizvodnji teh enot. Ko podjetje pridobi te informacije, presodi, ali bo
ocenjeni prihodek pokril ocenjene stroške in ali bo izdelek prinašal želeni dobiček (Rebernik in
Širec 2017, 374).
Kot smo že omenili, lahko podjetje svoje izdelke prodaja tudi po več različnih prodajnih cenah,
odvisno od prostora, časa, prodane količine, namena uporabe in vrste kupcev. Če govorimo o
prostoru, tukaj mislimo na trg, ki je razdeljen na več območij. Zaradi carinskih ukrepov lahko
trg delimo na notranji in zunanji, med katerima se cene bistveno razlikujejo. Če trg razdelimo
časovno, to pomeni, da so tudi prodajne cene postavljene glede na povpraševanje v časovnem
obdobju, kot je npr. razlika v ceni električne energije v dnevnem in nočnem času. V naslednjem
primeru je prodajna cena določena glede na količino izdelkov, ki jih kupec kupi. Tukaj
govorimo o t. i. količinskih popustih, kjer je pri večjem naročilu skupni znesek nižji. V četrtem
primeru organizacija prodaja proizvode istih vrst po različnih cenah, če se razlikuje namen
uporabe. Kot primer lahko vzamemo sladkor za končne uporabnike in za industrijo ali
čebelarstvo. Zadnji primer pa je razlikovanje prodajnih cen glede na vrste kupcev, kot je npr.
nižja cena za študente in upokojence, s tem pa podjetja dosežejo boljšo izrabo zmogljivosti
(Turk 2006, 142).
Oblikovanje prodajnih cen na podlagi povpraševanja je v praksi najtežje izvedljiva metoda
oblikovanja cen, saj temelji na oceni vrednosti proizvoda ali storitve za potencialnega kupca in
napovedi glede prihodnjega povpraševanja na trgu, kar je zelo težko pravilno oceniti. Tudi v
primeru, da podjetje vse to uspešno oceni, lahko oblikovana cena na koncu ne bo pokrila vseh
stroškov in zagotavljala dobička (Bojnec idr. 2007, 216).
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4.2.3 Oblikovanje prodajne cene glede na konkurenco
Kot smo že na začetku poudarili, podjetja ne oblikujejo prodajnih cen samo po enem pristopu,
temveč morajo pri oblikovanju strategij določanja prodajnih cen upoštevati kombinacijo vseh
treh dejavnikov (stroškov, povpraševanja in konkurence). Pri oblikovanju prodajnih cen glede
na konkurenco ni nujno, da organizacija postavi za kak proizvod enako ceno, kot jo ima tekmec,
temveč si prizadeva, da bi bila njegova prodajna cena za nekaj odstotkov nižja ali pa višja od
prodajnih cen tekmecev (Rebernik in Širec 2017, 378; Turk 2006, 142).
Strategijo določanja prodajnih cen glede na konkurenco praviloma uporabljajo podjetja, ki
pripadajo panogi z dvema ali več prevladujočimi podjetji. Tipične odločitve glede določanja
cen na podlagi te metode so naslednje (Bojnec idr. 2007, 216):
 ujemanje s ceno konkurenčnega proizvoda oz. storitve,
 postavitev cene za določeno vsoto pod ali nad ceno konkurenčnega proizvoda oz. storitve,
 postavitev cene znotraj obsega cene konkurenčnih proizvodov oz. storitev.
Pogledali smo še nekaj najbolj prepoznavnih načinov določanja prodajnih cen glede na
konkurenco (Rebernik in Širec 2017, 379):
 posnemanje smetane (angl. price skimming pricing): ta metoda je vrsta cenovnega
diskriminiranja, če jo gledamo v daljšem časovnem obdobju. Podjetje začne pri tistem delu
trga, kjer so cenovno zelo neelastični kupci, nato pa z zniževanjem cen postopoma prehaja
na tiste trge, ki so cenovno bolj elastični in s tem občutljivi na znižanje cen;
 dinamično oblikovanje cen (angl. dynamic pricing): podjetja določajo prilagodljive cene,
ki temeljijo na trenutnih potrebah trga. Gre torej za t. i. dinamično prilagajanje cen
povpraševanju. V takšnih primerih lahko podjetja uporabljajo računalniške algoritme, ki
upoštevajo cene konkurentov, trenutno ponudbo in povpraševanje ter druge zunanje
dejavnike na trgu;
 imitiranje (angl. going-rate pricing): v tem primeru podjetja, ki v določeni panogi niso
vodilna, enostavno imitirajo oz. posnemajo podjetja, ki vodijo igro. Za posnemovalca je ta
metoda najenostavnejša, saj se mu ni treba ukvarjati s tržnimi raziskavami, raziskavami
povpraševanja, spremembami tržnih pogojev itd.;
 psihološke cene (angl. odd-number pricing): liha števila naj bi bila za kupce bolj privlačna
kot okrogla števila. Tako bo cena 199,99 evra zaradi psiholoških ali podzavestnih razlogov
večino kupcev prej prepričala kot cena 200 evrov. Nekateri so tudi mnenja, da bo kupec
prej kupil izdelek, ki bo stal 33 evrov kot pa 32 evrov ali 30 evrov.
Glavni prednosti oblikovanja prodajnih cen glede na konkurenco sta enostavnost in nizki
stroški, saj ni treba narediti obširne tržne in statistične analize, slabost pa je, da smo odvisni od
ravnanja konkurence, saj obstaja možnost pogostih sprememb cen. V primeru strogega
upoštevanja te metode oblikovanja cen se lahko zgodi, da dokaj hitro spregledamo kakšno
učinkovitejšo marketinško strategijo (Bojnec idr. 2007, 216).
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5

TOČKA PRELOMA

Točka preloma ali kritična točka gospodarnosti je tisti obseg dejavnosti, pri katerem so vsi
spremenljivi in stalni stroški enaki prihodkom iz poslovanja. Če je obseg dejavnosti manjši, kot
je točka preloma, lahko pričakujemo izgubo, v nasprotnem primeru pa lahko pričakujemo
dobiček (Hočevar 2007, 43). Točko preloma lahko opredelimo tudi z vidika enote proizvoda,
kjer je prodajna cena kot prihodek na eno enoto prodaje enaka lastni ceni tega proizvoda. Točka
preloma je tako občutljiva za dejavnike, ki vplivajo na stroške poslovanja, in pa za dejavnike,
ki vplivajo na velikost celotnih prihodkov podjetja. Podjetje v točki preloma dosega ničelni
dobiček, določitev točke preloma pa je odvisna od funkcijskih oblik stroškov in prihodkov
(Bojnec idr. 2007, 122).
Iz točke preloma, njenih izračunov in občutljivosti je moč ugotoviti, da je za podjetje ključnega
pomena, da ohrani obseg prodaje in prodajne cene oz. znižuje stroške ob povečanju obsega
prodaje. Pri določeni prodajni ceni bo poslovni izid podjetja boljši le v primeru, če bodo stroški
na enoto proizvoda čim nižji, kajti le tako bo podjetje pri poslovanju dosegalo dobre rezultate
– dobiček.

5.1

Prispevek za kritje in stopnja prispevka za kritje

Bojnec idr. (2007, 126) opredeljujejo prispevek za kritje (PK) kot merilo, ki nam pove, koliko
vsaka prodana enota prispeva k stalnim stroškom in dobičku. Hočevar (2007, 44) pa opredeli
prispevek za kritje kot razliko med prodajno ceno in spremenljivimi stroški.
Stopnja prispevka za kritje pa je delež prispevka za kritje enote v prodajni ceni oz. delež
prispevka za kritje v prihodkih. Računsko to prikažemo tako (Bojnec idr. 2007, 127; Hočevar
2007, 44):
𝑆𝑃𝐾 =

𝑃−𝐴𝑉𝐶
𝑃

ali 𝑆𝑃𝐾 =

𝐶𝑃𝐾
𝑇𝑅

=

𝑇𝑅−𝑉𝐶
𝑇𝑅

=

(𝑃×𝑄)−(𝐴𝑉𝐶×𝑄)
(𝑃×𝑄)

kjer velja:
SPK = stopnja prispevka za kritje,
P = prodajna cena,
AVC = povprečni variabilni stroški,
CPK = celotni prispevek za kritje,
TR = celotni prihodki,
VC = variabilni stroški,
Q = količina.
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,

5.2

Varnostna razlika in stopnja varnostne razlike

Varnostna razlika je razlika med načrtovanim obsegom dejavnosti in točko preloma in nam
pove, za koliko se lahko obseg dejavnosti podjetja zmanjša, da podjetje še vedno posluje
pozitivno, torej da ne nastaja izguba.
Stopnja varnostne razlike pa je z relativnim številom izražena varnostna razlika. Tako se po njej
vprašamo, za koliko odstotkov se še lahko zmanjša obseg dejavnosti podjetja, da podjetje še
vedno posluje pozitivno. Računsko to prikažemo na takšen način (Bojnec idr. 2007, 127;
Hočevar 2007, 44):
𝑆𝑉𝑅 = 100 − (

𝑇𝑅𝐾
𝑇𝑅

× 100),

kjer velja:
SVR = stopnja varnostne razlike,
TRK = celotni prihodki v točki preloma,
TR = celotni prihodki.
5.3

Analiza občutljivosti točke preloma

Bojnec idr. (2007, 128) navajajo, da je v podjetju poleg iskanja točke preloma iz praktičnih
vprašanj uspešnosti poslovanja pogosto pomembno iskati tudi točko, pri kateri poleg izenačenja
celotnih prihodkov z odhodki dosežemo še želeni dobiček, kar pomeni, da je poslovni izid večji
od nič (PI > 0). Prav tako se lahko posvetimo iskanju obsega proizvodnje (Q) ali pa velikosti
celotnih prihodkov (TR) v točki preloma ali pa pri želenem dobičku. S tem lahko podjetje
analizira več vprašanj, ki jih zasleduje.
Sprememba v prodajni ceni ali v stroških poslovanja lahko bistveno vpliva na potreben obseg
proizvodnje oz. celotnih prihodkov, to pa vpliva na velikost dobička in stroške pri poslovanju,
posledično pa tudi na poslovni izid (Bojnec idr. 2007, 129–134).
Točko preloma smo že opredelili kot TR = TC, v nadaljevanju pa smo si pogledali, kaj lahko
vse računamo v točki preloma in s katerimi enačbami si lahko pomagamo.
Celotne prihodke dobimo tako, da prodajno ceno izdelka pomnožimo s prodano količino. Z
enačbo bi to zapisali tako:
𝑇𝑅 = 𝑃 × 𝑄
Celotne stroške pa izračunamo tako, da seštejemo fiksne in variabilne stroške, variabilni pa so
sestavljeni kot zmnožek povprečnih variabilnih stroškov in količine:
𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑄 × 𝐴𝑉𝐶
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Iz tega lahko izpeljemo obrazec za izračun količine v točki preloma oz. drugače povedano, za
izračun kritične količine:
𝑄𝐾 =

𝐹𝐶
𝑃−𝐴𝑉𝐶

Poleg iskanja kritične količine pa lahko iščemo tudi celotne prihodke, ki nastopijo v točki
preloma ali pa pri določenem dobičku:
𝑇𝑅𝐾 = 𝐹𝐶 + 𝑄 𝐾 × 𝐴𝑉𝐶 =

𝐹𝐶
1−

, celotni prihodki v točki preloma

𝐴𝑉𝐶
𝑃

𝑇𝑅𝜋 = 𝐹𝐶 + 𝜋 + (𝑄 × 𝐴𝑉𝐶) =

𝐹𝐶 ×𝜋
1−

, celotni prihodki pri določenem dobičku

𝐴𝑉𝐶
𝑃

Če bi želelo podjetje ugotoviti, koliko izdelkov mora prodati, da bi doseglo želeni dobiček, pa
to stori s pomočjo naslednje formule:
𝑄𝜋 =

𝐹𝐶+𝜋
𝑃−𝐴𝑉𝐶

, količina pri določenem dobičku

𝜋 = 𝑃 × 𝑄 − 𝑉𝐶 − 𝐹𝐶, dobiček,
kjer velja:
TR = celotni prihodki od prodaje,
TC = celotni stroški,
TRK = prihodki od prodaje v točki preloma,
FC = fiksni stroški,
AVC = povprečni variabilni stroški,
P = prodajna cena,
QK= količina v točki preloma (kritična količina),
TRπ = prihodki od prodaje pri določenem dobičku,
Π = dobiček,
Q = količina.
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6

EMPIRIČNI DEL

V tem delu projektne naloge predstavljamo obravnavano podjetje. Na kratko smo predstavili
začetke podjetja, panogo, s katero se ukvarja, ter vizijo, poslanstvo in strategijo, ki jo ima. V
nadaljevanju smo se posvetili računskemu delu, kjer smo na podlagi stroškov, ki nastajajo s
proizvajanjem izdelka X, določili prodajno ceno tega izdelka. S tem smo preverili, ali podjetje
pri svojih izračunih zajema vse stroške, ki se pojavijo ob izdelavi.

6.1

Predstavitev podjetja

Podjetje X je bilo ustanovljeno leta 1991, ko je ustanovitelj v lastni garaži začel izdelovati
sladoled in tako uresničil svoje dolgoletne želje. Podjetje se je z leti začelo močno razvijati ter
rasti in posledično širiti svoje proizvodne zmogljivosti v nove proizvodne in poslovne prostore.
Podjetje je uvrščeno med velika podjetja in sodi med vodilne proizvajalce sladoleda in
zamrznjenih izdelkov na svetu, zaposluje pa več kot 400 ljudi. Poznano je kot inovativen
proizvajalec sladoleda, pohvali pa se lahko tudi s hitro in obsežno proizvodnjo, saj dnevno
proizvede več kot 2 milijona sladoledov, ki so kupcem na voljo v 30 državah sveta (Podjetje X,
2021).
Podjetje je že od samega začetka poslovanja imelo jasno začrtano vizijo in cilje, ki so jih
odgovorni z leti uresničevali, kar nakazuje nenehno širjenje podjetja, večanje prihodkov od
prodaje, zaposlovanje novih delavcev in tudi številna mednarodna priznanja za inovativnost.
Veliko časa namenijo nenehnemu izboljševanju svojih izdelkov, prav tako pa veliko investirajo
v posodabljanje opreme in znanje, ki je v takem podjetju ključnega pomena (Podjetje X, 2021).
6.1.1 Vizija, poslanstvo in strategija podjetja
Vizijo bi lahko opredelili kot nekakšno predvideno prihodnost organizacije, torej kje se
organizacija vidi v prihodnosti, kakšna naj bi bila in kaj naj bi počela. Vizija je za podjetje
ključnega pomena, saj lahko le na takšen način podjetje stremi k izboljševanju in lažjemu
doseganju ciljev, ki si jih zastavi. Poslanstvo bi lahko opredelili kot smisel obstoja organizacije.
Je jedro organizacije, njenih ravnanj in ravnanj zaposlenih. Strategijo pa bi lahko opredelili kot
določitev načinov in metod uresničevanja vizije organizacije ob spoštovanju opredeljenih
temeljnih skupnih vrednost in poslanstva.
Vizija
Vizija podjetja je postati najboljši in najbolj inovativen proizvajalec sladoleda na svetu
(Podjetje X, 2021).
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Poslanstvo
Poslanstvo podjetja je zadovoljevanje potreb in zahtev potrošnikov s svojo ponudbo in
razvijanjem široke palete kakovostnih izdelkov sladoleda in zamrznjenih slaščic (Podjetje X,
2021).
Strategija
Strategija podjetja temelji na razumevanju potreb njegovih strank. Njegova ponudba je zato
strukturirana tako, da zadosti štirim različnim segmentom kupcev (Podjetje X, 2021).
Izračun prodajne cene izdelka na podlagi stroškov

6.2

V tej točki smo se posvetili dvema primeroma izračuna lastne cene izdelka na podlagi stroškov
v izbranem proizvodnem podjetju. Prvi primer izračuna (kalkulacije) bo prikaz trenutnega
računanja lastne cene izdelka in posledično določanje prodajne cene v izbranem podjetju. V
drugem primeru pa smo preučili kalkulacijo lastne cene z upoštevanjem strokovne literature, ki
smo jo v prejšnjih točkah projektne naloge že pojasnili. S primerjavo obeh primerov smo
ugotovili, ali podjetje pri kalkulaciji lastne cene zajame vse stroške, kakšna je razlika trenutne
lastne cene in izračunane lastne cene na podlagi teorije in ali bi bilo za podjetje smotrno v
prihodnje prodajno ceno strukturirati na podlagi izračunov, ki temeljijo na predelani teoriji.
Proizvod X je izdelan iz različnih mas, ki skupaj tvorijo sladoledno lučko. Sladoledne lučke se
prodajajo pakirane v multipackih2 in ne kosovno, vsak multipack pa vsebuje 4 lučke. Kot en
kos/eno enoto proizvoda se pri kalkulaciji cen šteje en multipack.
6.2.1 Primer trenutnega računanja prodajne cene za izdelek X na podlagi stroškov v
izbranem podjetju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skupni stroški materiala
Skupni stroški dela
Skupni stroški delovnih postaj
Skupaj stroški materiala, dela in delovnih postaj
Polna lastna cena
Pribitek na polno lastno ceno (91 %)
Prodajna cena
DDV (9,5 %)
Prodajna cena z DDV

0,527
0,081
0,019
0,627
0,627
0,573
1,200
0,114
1,314

Multi paket (angl. multi-pack) je paket, ki vsebuje dva ali več istih proizvodov, ki se prodajajo kot en
izdelek/enota.
2
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OPOMBA: Vse cene so izražene v EUR in veljajo za eno enoto proizvoda.
Skupni stroški materiala
Skupni stroški materiala so v podjetju razdeljeni na dva dela. Prvi del vsebuje izračun stroškov
tistih materialov, ki so uporabljeni za izdelavo sladoledne lučke (sladoledna masa, preliv). Pri
izračunu se upošteva zmnožek porabljene količine materiala in cene, po kateri je podjetje
material kupilo. Drugi del pa vsebuje izračun stroškov embaliranja proizvodov. Na koncu
vsemu temu prištejemo še režijske stroške, ki so že vnaprej določeni.
1. Izračun stroškov materiala za izdelavo sladoledne lučke
Stroški materiala = (količina materiala v kg × cena materiala v EUR/kg) + (količina materiala
v litrih × cena materiala v EUR/L) + (količina materiala v kos × cena materiala v EUR/kos) +
dogovorjeni režijski stroški v % = 0,402 EUR/proizvod
2. Izračun stroškov materiala za embaliranje proizvodov
Stroški materiala embaliranja = (količina materiala v kos × cena materiala v EUR/kos) +
(količina materiala v kg × cena materiala v EUR/kg) + (količina materiala v metrih × cena
materiala v EUR/m) + dogovorjeni režijski stroški v % = 0,125 EUR/proizvod
3. Izračun skupnih stroškov materiala
Skupni stroški materiala = stroški materiala + stroški materiala embaliranja = 0,527
EUR/proizvod
Skupni stroški dela
Za izdelavo obravnavanega izdelka ima podjetje v proces vključena štiri delovna mesta. Na
prvem delovnem mestu so delavci v proizvodnji, drugo delovno mesto zasedajo vzdrževalci
strojev in naprav, tretje delovno mesto pripada blagovnim manipulantom, zadnje delovno mesto
pa zaseda vodja linije. Strošek dela je izračunan kot zmnožek delovnih ur, ki jih delavec opravi,
in pa bruto urna postavka, ki jo za svoje delo prejme. V to urno postavko je že vračunan regres
za letni dopust, vsa zavarovanja, trinajsta plača, prehrana in prevoz na delo in vse ostalo v zvezi
s tem. Skupni stroški dela so tako sestavljeni iz predvidene zasedenosti delavcev in njihove
urne postavke. Podjetje za izdelavo tega izdelka potrebuje 19 delavcev v proizvodnji, in po
enega vzdrževalca, blagovnega manipulanta ter vodjo linije. Skupaj je torej pri proizvodnji
izdelka udeleženih 22 zaposlenih na eno izmeno, za celoten delovni dan pa je potrebnih 44
zaposlenih.
1. Izračun stroškov dela delavcev v proizvodnji
Stroški delavcev v proizvodnji = (bruto urna postavka delavca v EUR x zasedenost delavca v
urah) + dogovorjeni režijski stroški v % = 0,069 EUR/proizvod

29

2. Izračun stroškov dela vzdrževalcev strojev in naprav
Stroški vzdrževalcev strojev in naprav = (bruto urna postavka delavca v EUR x zasedenost
delavca v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % = 0,004 EUR/proizvod
3. Izračun stroškov dela blagovnih manipulantov
Stroški blagovnih manipulantov = (bruto urna postavka delavca v EUR x zasedenost delavca v
urah) + dogovorjeni režijski stroški v % = 0,004 EUR/proizvod
4. Izračun stroškov dela vodij linij
Stroški vodij linij = (bruto urna postavka delavca v EUR x zasedenost delavca v urah) +
dogovorjeni režijski stroški v % = 0,004 EUR/proizvod
5. Izračun skupnih stroškov dela
Skupni stroški dela = stroški delavcev v proizvodnji v EUR + stroški vzdrževalcev strojev in
naprav v EUR + stroški blagovnih manipulantov v EUR + stroški vodij linij v EUR = 0,081
EUR/proizvod
Skupni stroški delovnih postaj
Pri izračunu stroškov delovnih postaj podjetje upošteva strošek posamezne delovne postaje, ki
je izračunan kot seštevek stroškov porabljene energije, vode, zagona itd. Za vsako delovno
postajo se nato na podlagi njenega časa obratovanja (brizganja mase, oblivanja s prelivom,
pakiranja v embalažo itd.) in pa stroškov, ki jih ta postaja povzroči, izračuna celoten strošek, ki
je pri izdelovanju proizvoda vezan na posamezno delovno postajo. Seveda je treba vsaki delovni
postaji dodati še dogovorjene režijske stroške in pa stroške vseh delovnih postaj sešteti med
seboj, da dobimo skupne stroške delovnih postaj, vse to pa delimo s številom proizvedenih
kosov in tako dobimo strošek delovnih postaj na posamezen proizvod.
Stroški delovnih postaj = (strošek obratovanja posamezne naprave v EUR/uro x čas obratovanja
posamezne naprave v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % = 0,019 EUR/proizvod
Pribitek na lastno ceno
Kot smo skozi celotno projektno nalogo spoznali, je glavni cilj podjetja ustvarjanje dobička,
zato mora tudi pri izdelavi posameznih izdelkov stremeti k pokrivanju vseh stroškov in
ustvarjanju dobička. Podjetje stremi k čim višjemu prispevku za kritje, zato je posledično
pribitek na lastno ceno zelo visok in znaša 91 % na lastno ceno izdelka, kar pomeni, da ob vsaki
prodani enoti podjetje ustvari 0,573 EUR dobička.
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6.2.2 Primer računanja prodajne cene za izdelek X na podlagi stroškov v izbranem
podjetju na podlagi obravnavane literature
Neposredni materialni stroški
Tako kot v prvem primeru so tudi tukaj stroški materiala sestavljeni iz dveh delov, in sicer:
stroški materiala za izdelavo sladoledne lučke in stroški materiala za embaliranje. V podjetju
imajo z dobavitelji surovin in materialov že vnaprej dogovorjene nabavne cene in nanje ne
morejo vplivati, torej ostanejo nespremenjene. So pa v ta izračun dodani še stroški izmeta, ki v
podjetju znašajo približno 4 %, kar na celoten strošek materiala na izdelek sicer ne vpliva
veliko, se pa pri masovnem proizvajanju to hitro pozna, zato je prav, da se ga upošteva.
1. Izračun stroškov materiala za izdelavo sladoledne lučke
Stroški materiala = (količina materiala v kg × cena materiala v EUR/kg) + (količina materiala
v litrih × cena materiala v EUR/L) + (količina materiala v kos × cena materiala v EUR/kos) +
dogovorjeni režijski stroški v % + izmet v % = 0,405 EUR/proizvod
2. Izračun stroškov materiala za embaliranje proizvodov
Stroški materiala embaliranja = (količina materiala v kos × cena materiala v EUR/kos) +
(količina materiala v kg × cena materiala v EUR/kg) + (količina materiala v metrih × cena
materiala v EUR/m) + dogovorjeni režijski stroški v % + izmet v % = 0,126 EUR/proizvod
3. Izračun neposrednih skupnih stroškov materiala
Skupni stroški materiala = stroški materiala + stroški materiala embaliranja = 0,531
EUR/proizvod
Neposredni stroški dela
Pri izračunu stroškov dela upoštevamo zasedenost delavca, to je čas, ki ga porabi pri izdelavi
izdelka, in njegovo bruto urno postavko. Tukaj je treba upoštevati dejstvo, da delavec v
delovnem času 8 ur ni celoten čas na svojem delovnem mestu, saj mu pripada polurni odmor za
malico, ki ga je treba pri kalkulaciji cene tudi upoštevati. Kot smo že zapisali, je za izdelavo
izdelka potrebnih 19 delavcev v proizvodnji ter po en vzdrževalec strojev in naprav, en blagovni
manipulant in en vodja linije. Delo se izvaja v dveh izmenah, torej je v celotnem proizvodnem
procesu za proizvodnjo izdelka potrebnih 38 delavcev v proizvodnji in po dva vzdrževalca,
blagovna manipulanta in vodja linije. Na koncu vsem stroškom prištejemo še procentualni
izmet.
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1. Izračun neposrednih stroškov dela delavcev v proizvodnji
Neposredni stroški dela delavcev v proizvodnji = (bruto urna postavka delavca v EUR x
zasedenost delavca v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % + izmet v % = 0,061
EUR/proizvod
2. Izračun neposrednih stroškov dela vzdrževalcev strojev in naprav
Neposredni stroški dela vzdrževalcev strojev in naprav = (bruto urna postavka delavca v EUR
x zasedenost delavca v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % + izmet v % = 0,003
EUR/proizvod
3. Izračun neposrednih stroškov dela blagovnih manipulantov
Neposredni stroški dela blagovnih manipulantov = (bruto urna postavka delavca v EUR x
zasedenost delavca v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % + izmet v % = 0,003
EUR/proizvod
4. Izračun neposrednih stroškov dela vodij linije
Neposredni stroški dela vodij linij = (bruto urna postavka delavca v EUR x zasedenost delavca
v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % + izmet v % = 0,003 EUR/proizvod
5. Izračun neposrednih stroškov dela skupaj
Neposredni stroški dela skupaj = neposredni stroški dela delavcev v proizvodnji + neposredni
stroški dela vzdrževalcev strojev in naprav + neposredni stroški dela vodij linij + neposredni
stroški dela vodij linij = 0,070 EUR/proizvod
Neposredna amortizacija
Strošek neposredne amortizacije je razdeljen na amortizacijo strojev in opreme ter amortizacijo
zgradb. Naprej smo na podlagi števila let odpisovanja izračunali amortizacijsko stopnjo za
stroje in opremo, ki znaša 10 %, nato pa še amortizacijsko stopnjo za zgradbe, ki znaša 2,5 %.
Znesek amortizacije na letni ravni je izračunan kot produkt amortizacijske osnove in
amortizacijske stopnje, vendar pa je treba s pomočjo ključev izračunati znesek amortizacije, ki
bremeni izdelovanje tega izdelka. Ker se na proizvodni liniji proizvaja več različnih izdelkov,
je bilo najprej treba s pomočjo ključa izračunati, kolikšen odstotek proizvedenih izdelkov
predstavlja izdelek X, kar smo storili na podlagi proizvedene količine vseh izdelkov na tej liniji
in tako dobili letno amortizacijo strojev in opreme, ki bremenijo proizvodnjo tega izdelka. Prav
tako je bilo treba izračunati, koliko ta izdelek bremeni amortizacijo zgradb. To smo storili s
pomočjo ključa, s katerim smo izračunali, v kolikšni meri proizvodnja izdelka X zaseda
površino celotne zgradbe, nato pa smo morali to še enkrat s pomočjo ključev natančneje
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razdeliti, saj se izdelek ne proizvaja vse leto, torej površine ne izrablja celotno leto, ampak le
nekaj dni v letu. Na koncu smo tako izračunali neposredni strošek amortizacije strojev in
opreme ter zgradb. To smo storili tako, da smo izračunani letni znesek amortizacije strojev in
naprav ter zgradb, ki bremenijo ta izdelek, delili s številom prodanih izdelkov na letni ravni.
1. Izračun neposredne amortizacije strojev in opreme
Znesek amortizacije na letni ravni = amortizacijska osnova v EUR x amortizacijska stopnja v
% = 2.468.393 EUR
Neposredna amortizacija strojev in opreme = znesek amortizacije na letni ravni v EUR/število
prodanih proizvodov na letni ravni v kos = 0,011 EUR/proizvod
2. Izračun neposredne amortizacije zgradb
Znesek amortizacije na letni ravni = amortizacijska osnova v EUR x amortizacijska stopnja v
% = 405.324 EUR
Neposredna amortizacija zgradb = znesek amortizacije na letni ravni v EUR/število prodanih
proizvodov na letni ravni v kos = 0,002 EUR/proizvod
3. Skupni neposredni strošek amortizacije
Znesek neposredne amortizacije skupaj = neposredna amortizacija strojev in opreme +
neposredna amortizacija zgradb = 0,013 EUR/proizvod
Ostali neposredni stroški
K ostalim neposrednim stroškom štejemo stroške transporta in skladiščenja. Stroški transporta
so prevoz izdelkov od podjetja do kupca in so določeni vnaprej, stroški skladiščenja pa so
izračunani na podlagi površine, ki jo ta izdelek pri skladiščenju zaseda ter posledično
amortizacije zgradbe in opreme, porabo električne energije za hlajenje skladišča, delo
skladiščnikov itd.
Skupaj ostali neposredni stroški = neposredni stroški transporta v EUR + neposredni stroški
skladiščenja v EUR = 0,098 EUR/proizvod
Posredni stroški proizvodnje
V posredne stroške smo vključili stroške delovnih postaj, za katere velja, da so izračunani na
podlagi števila opravljenih ur po posamezni postaji in pa stroška, ki ga posamezna postaja v eni
uri ustvari (električna energija, voda, itd.). Ker se v primerjavi s prvim primerom nič ne
spremenijo, smo samo še enkrat navedli njihovo vrednost.
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Posredni stroški proizvodnje = (strošek obratovanja posamezne naprave v EUR/uro x čas
obratovanja posamezne naprave v urah) + dogovorjeni režijski stroški v % = 0,019
EUR/proizvod
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje so izračunani na podlagi pridobljenih podatkov iz
izkaza poslovnega izida za leto 2019 in so s pomočjo različnih ključev izračunani tako, da se
ugotovi, koliko proizvodnja izdelka X bremeni stroške nabave, uprave in prodaje. Ko
izračunamo stroške nabave, uprave in prodaje za izdelek X, to delimo s številom prodanih
proizvodov in tako dobimo posredne stroške nabave, uprave in prodaje za posamezen proizvod.
Posredni stroški nabave, uprave in prodaje = posredni stroški nabave, uprave in prodaje za
izdelek X v EUR/število prodanih izdelkov X = 0,054 EUR/proizvod
Pribitek (dobiček na enoto)
Pri izračunu pribitka na dobiček smo upoštevali isto vrednost pribitka, kot jo trenutno podjetje
uporablja, torej 91 % na polno lastno ceno proizvoda. Tako smo torej ugotovili, da znaša nova
prodajna cena 1,500 EUR/proizvod (brez DDV), kar pomeni, da bi podjetje z vsako prodano
enoto proizvoda ustvarilo 0,715 EUR dobička.
Celotna struktura prodajne cene izdelka na podlagi teorije je predstavljena v spodnjem primeru.
1. Neposredni materialni stroški
osnovni material
material za embaliranje
2. Neposredni stroški dela
delavcev v proizvodnji
vzdrževalcev strojev in naprav
blagovnih manipulantov
vodij linij
3. Neposredna amortizacija
opreme in strojev
zgradb
4. Ostali neposredni stroški
5. Skupni neposredni stroški na enoto proizvoda
6. Posredni stroški proizvodnje
7. Posredni stroški nabave, uprave in prodaje
8. Polna lastna cena
9. Pribitek (dobiček na enoto)
10. Prodajna cena
11. DDV (9,5 %)
12. Prodajna cena z DDV
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0,531
0,405
0,126
0,070
0,061
0,003
0,003
0,003
0,013
0,011
0,002
0,098
0,712
0,019
0,054
0,785
0,715
1,500
0,143
1,643

6.2.3 Značilnosti in pomanjkljivosti kalkulacije v podjetju
Za kalkulacijo, ki jo opravlja podjetje, je značilno, da je zelo pregledna in lahko berljiva, saj se
iz nje lahko hitro razbere, koliko znašajo posamezni stroški in kje so ti stroški nastali. Prav tako
ima podjetje dobro razčlenjene stroške, ki nastajajo po posameznih delovnih postajah in
posameznih delovnih mestih. Podjetje je kalkulacijo prilagodilo svojim potrebam in vanjo
vključilo tiste stroške, za katere mislijo, da so ključnega pomena in se jim je treba pri kalkulaciji
prodajne cene posvetiti. Oseba, ki obstoječo kalkulacijo preučuje, lahko hitro dobi občutek, da
je podjetje vanjo vključilo vse stroške, vendar pa globlja analiza predstavi kar nekaj
pomanjkljivosti. Kalkulacija, ki jo v podjetju uporabljajo, namreč ni dovolj natančno
razčlenjena in ne vsebuje vseh stroškov, ki bi jih glede na strokovno literaturo morala vsebovati.
Prav tako bi podjetje lahko stroške razdelilo na posredne in neposredne ter na stalne in
spremenljive, tudi amortizacija zgradb ter strojev in opreme bi lahko bila vključena vanje, tako
bi bila osebi, ki jo preučuje, še lažje berljiva in razumljiva. Prav tako je v kalkulaciji izračunano,
kot da delavec delo opravlja vseh osem ur, čeprav ima vmes polurni odmor za malico, kar
pomeni, da svoje delo dejansko opravlja 7,5 ure.
6.2.4 Ocena obstoječe kalkulacije
Po temeljitem pregledu obstoječe kalkulacije in na podlagi preučene strokovne literature lahko
ugotovimo, da podjetje ne upošteva vseh stroškov, ki nastanejo pri kalkulaciji prodajne cene.
Tukaj imamo v mislih predvsem tiste stroške, ki jih je treba razdeliti s pomočjo ključev, da jih
natančneje opredelimo po posameznih stroškovnih mestih in nosilcih. Če primerjamo obstoječo
kalkulacijo in kalkulacijo na podlagi strokovne literature, lahko ugotovimo, da je ta zadnja
natančnejša, preglednejša in zajema resnično vse stroške, ki se nanašajo na izdelavo
obravnavanega proizvoda in so s pomočjo ključev tudi natančno razdeljeni po posameznih
stroškovnih mestih.

6.3

Analiza točke preloma

Kot smo že omenili, je točka preloma tisti obseg proizvodnje, pri katerem so vsi spremenljivi
in stalni stroški enaki prihodkom od prodaje, v tej točki pa podjetje dosega ničelni dobiček. Za
primer smo vzeli prodajno ceno, ki jo je postavilo podjetje in to primerjali s prodajno ceno, ki
smo jo izračunali mi na podlagi stroškov, ob upoštevanju želenega pribitka podjetja. Tako smo
primerjali celotne prihodke od prodaje v točki preloma, kritično količino, postavili smo želeni
dobiček in preverili, koliko izdelkov bi moralo podjetje prodati ob upoštevanju ene in druge
prodajne cene, da bi doseglo zastavljeni dobiček in stopnjo varnostne razlike za oba primera.
Vsi izračuni so opravljeni na podlagi enačb, ki smo jih spoznali v peti točki projektne naloge.
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Primerjava izračuna na podlagi podatkov, ki jih podjetje upošteva pri računanju prodajne
cene, z izračunom na podlagi izračunanih podatkov, ki smo jih dobili ob upoštevanju strokovne
literature
V prvem primeru smo za izračune vzeli podatke, ki jih podjetje uporablja za izračun prodajne
cene izdelka. Spremenljive stroške smo torej izračunali na podlagi podanih stroškov podjetja,
prav tako smo v izračunu upoštevali prodajno ceno, ki jo je podjetje ugotovilo za obravnavani
izdelek. Stalne stroške nam je posredovalo podjetje samo in veljajo na mesečni ravni. Primer
tega izračuna smo v enačbah označili s črko »A«.
V drugem primeru pa smo pri izračunu uporabili vse podatke, ki smo jih ugotovili ob
upoštevanju strokovne literature. Pri izračunu spremenljivih stroškov smo upoštevali vse
spremenljive stroške, ki nastajajo ob proizvajanju tega izdelka in to delili s proizvedeno količino
izdelkov, da dobimo spremenljive stroške na enoto proizvoda. Prodajna cena, ki smo jo
upoštevali, je izračunana na podlagi ugotovljene lastne cene in želenega pribitka podjetja, ki
znaša 91 %. Podjetje nam je dalo stalne stroške na mesečni ravni in znašajo enako kot v
zgornjem primeru. Primer tega izračuna smo v enačbah označili s črko »B«.
1. Najprej izračunamo kritično količino, torej tisti obseg proizvodnje, pri katerem je
dobiček podjetja enak nič.
𝐹𝐶

𝑄𝐾,𝐴 =

𝑃−𝐴𝑉𝐶

𝑄𝐾,𝐵 =

𝑃−𝐴𝑉𝐶

𝐹𝐶

= 1.343.805 proizvodov
= 1.057.692 proizvodov

Obseg proizvodnje, pri katerem je dobiček podjetja enak nič, v primeru »A« znaša 1.343.805
proizvodov, v primeru »B« pa 1.057.692 proizvodov. To točko imenujemo tudi točka preloma.
2. Zdaj, ko poznamo obseg proizvodnje v točki preloma, lahko izračunamo celotne
prihodke, ki v tej točki nastanejo.
𝑇𝑅𝐾,𝐴 = 𝐹𝐶 + 𝑄 𝐾 × 𝐴𝑉𝐶 =
𝑇𝑅𝐾,𝐵 = 𝐹𝐶 + 𝑄 𝐾 × 𝐴𝑉𝐶 =

𝐹𝐶
1−

𝐴𝑉𝐶
𝑃

𝐹𝐶
1−

𝐴𝑉𝐶
𝑃

= 1.612.565,45 𝐸𝑈𝑅

= 1.586.538,46 𝐸𝑈𝑅

Celotni prihodki podjetja v točki preloma v primeru »A« znašajo 1.612.565,45 EUR, v primeru
»B« pa 1.586.538,46 EUR.
3. Sledi izračun stopnje varnostne razlike. Če povzamemo, nam stopnja varnostne razlike
pove, za koliko se še lahko zmanjša obseg dejavnosti podjetja, da podjetje še vedno
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posluje pozitivno. Stopnjo varnostne razlike smo izračunali za proizvodnjo 2 milijona
proizvodov.3
𝑆𝑉𝑅𝐴 = 100 − (

𝑇𝑅𝐾

𝑆𝑉𝑅𝐵 = 100 − (

𝑇𝑅𝐾

𝑇𝑅

𝑇𝑅

× 100) = 32,81 %
× 100) = 47,12 %

Stopnja varnostne razlike v primeru »A« znaša slabih 32,81 % in nam pove, da lahko podjetje
zniža prihodke od prodaje za največ 32,81 %, da bo še vedno poslovalo pozitivno, torej ne bo
ustvarjalo izgube, v primeru »B« pa znaša 47,12 % in pomeni, da lahko podjetje zniža prihodke
od prodaje za največ 47,12 %, da bo še vedno poslovalo pozitivno.
4. Za konec smo izračunali še potrebno količino proizvodov, ki bi jo podjetje moralo
doseči, če bi želelo ustvariti 20.000 EUR dobička.4
𝐹𝐶+𝜋

𝑄𝜋,𝐴 =

𝑃−𝐴𝑉𝐶

𝑄𝜋,𝐵 =

𝑃−𝐴𝑉𝐶

𝐹𝐶+𝜋

= 1.378.709 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣
= 1.125.356 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣

Če želi podjetje doseči 20.000 EUR dobička, mora v primeru »A« obseg proizvodnje znašati
1.378.709 proizvodov, v primeru »B« pa 1.125.356 proizvodov.
Z analizo kritične točke smo določili tisto mejo, pri kateri bi podjetje doseglo ničelni dobiček.
V primeru trenutne cene proizvoda v podjetju bi kritično točko podjetje doseglo pri obsegu
proizvodnje 1.343.805 proizvodov, v primeru izračunane prodajne cene na podlagi stroškov pa
bi to točko doseglo pri obsegu proizvodnje 1.057.692 proizvodov. S tem lahko ugotovimo, da
bi podjetje v primeru, če bi upoštevalo vse stroške, ki se nanašajo na proizvod, točko preloma
doseglo pri skoraj 290.000 proizvodih manj. Prav tako smo izračunali prihodke v tej točki in
ugotovili, da v primeru »A« podjetje doseže višje prihodke kot v primeru »B«, saj stalni stroški
ostanejo nespremenjeni, spremenita pa se prodajna cena in spremenljivi strošek na enoto
proizvoda, ki sta višja kot v prvem primeru, zato je prihodek malenkost nižji. Pri izračunu
stopnje varnostne razlike pa smo ugotovili, da bi pri proizvodnji 2 milijona izdelkov podjetje
lahko v primeru »A« znižalo prihodke za največ 33 %, da bi še vedno poslovalo brez izgube, v
primeru »B« pa je ta odstotek še nekoliko višji in znaša 47 %. Iz tega lahko sklepamo, da bi
podjetje v primeru upoštevanja vseh dejanskih stroškov, ki so vezani na proizvod, in pa
izračunane prodajne cene imelo več prostora za morebitne napake pri poslovanju, saj bi lahko
prihodke znižalo za skoraj 50 %, pa še vedno ne bi poslovalo z izgubo. Za konec smo izračunali
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Količina 2 milijona proizvodov je izbrana naključno, samo zaradi prikaza in razumevanja izračuna.

Znesek 20.000 €, ki predstavlja želeni dobiček, je prav tako izbran naključno samo zaradi prikaza in
razumevanja izračuna.
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še potreben obseg proizvodnje v primeru, ko bi podjetje želelo doseči 20.000 EUR dobička in
ugotovili, da ta v primeru »A« znaša nekaj več kot 250.000 proizvodov, kar pomeni, da bi s
primerom »B« podjetje hitreje in pri manjšem obsegu proizvodnje doseglo želeni dobiček oz.
bi ta dobiček pri enakem obsegu proizvodnje bil bistveno višji. Tako lahko tudi ugotovimo, da
bi podjetje v primeru upoštevanja vseh stroškov in ob predpostavki, da je prodajna cena za 91
% višja od lastne cene, dosegalo višje dobičke ob enakem obsegu proizvodnje.
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UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE

Na začetku projektne naloge smo si zastavili dva cilja, ki sta se delila na teoretični in empirični
del. Cilj teoretičnega dela je bil na podlagi strokovne literature predstaviti pojmovanje stroškov
in njihovo delitev, določanje prodajne cene, kalkulacijo lastne cene in kritične točke. V poglavju
stroškov smo predstavili definicijo stroškov in podrobneje spoznali njihovo delitev glede na
odzivanje na spremembe v obsegu (spremenljivi in stalni stroški) in glede na pripisovanje
stroškovnim nosilcem (neposredni in posredni stroški). V nadaljevanju smo se posvetili
kalkulaciji stroškovnih cen v proizvodnem podjetju, kjer smo najprej predstavili sam pomen
kalkulacij stroškovnih cen, v nadaljevanju pa smo se posvetili trem različnim kalkulacijam, ki
se najpogosteje uporabljajo, in sicer delitveni kalkulaciji, kalkulaciji z dodatki in kalkulaciji po
spremenljivih stroških. Sledilo je poglavje določanja prodajne cene, kjer smo spoznali, da je
prodajna cena edina sestavina marketinškega spleta, ki prinaša prihodke, vse ostalo pa prinaša
stroške. Spoznali smo, da je od prodajnih cen odvisen tudi dobiček podjetja, in predstavili tri
načine določanja prodajnih cen, ki jih podjetja uporabljajo. To so: določanje prodajne cene
glede na stroške, glede na povpraševanje in glede na konkurenco. Ugotovili smo, da podjetja
po večini uporabljajo mešanico vseh treh metod, najpogosteje pa se pojavlja določanje prodajne
cene glede na stroške, kar smo tudi mi uporabili. V zadnjem poglavju teoretičnega dela smo
predstavili točko preloma oz. kritično točko gospodarnosti. To je točka, v kateri podjetje dosega
ničelni dobiček (celotni prihodki so enaki celotnim stroškom). Navedli smo nekaj ključnih
izračunov, s katerimi si lahko podjetja pomagajo pri analizi same točke preloma in posledično
tudi pri izboljšanju poslovnih rezultatov. Sledil je empirični del, v katerem smo predstavili
obravnavano Podjetje X, njegovo vizijo, poslanstvo in strategijo ter vse stroške, ki jih podjetje
vključuje v kalkulacijo prodajne cene za izdelek X. Nato smo izdelali dodatno kalkulacijo, le
da je bila ta v skladu z vso preučeno literaturo in je vključevala vse stroške, ki nastanejo pri
proizvajanju obravnavanega izdelka. S tem smo namreč želeli preveriti, ali obstoječa
kalkulacija zajema vse stroške, ki nastanejo na enoto proizvoda in ali so ti stroški pravilno
izračunani. V prvem primeru nam je podatke posredovalo podjetje in predstavljajo njihov način
kalkulacije stroškov ter določanja prodajne cene, v drugem primeru pa smo z upoštevanjem vse
strokovne literature stroške razdelili na posredne in neposredne ter jih tudi natančneje razdelili
s pomočjo različnih ključev, da smo ugotovili dejanske stroške na enoto proizvoda. Na koncu
smo ugotovili, da obstoječa kalkulacija v podjetju ni dovolj natančna in ne vsebuje vseh
stroškov, ki nastajajo pri proizvajanju izdelka X, prav tako stroški niso dovolj natančno
razdeljeni po posameznih stroškovnih nosilcih. Vseeno pa je kalkulacija za podjetje dovolj
gospodarna, saj mu kljub temu prinaša dobiček na enoto proizvoda. Ko primerjamo obe
kalkulaciji, lahko hitro ugotovimo, da je v primeru druge kalkulacije lastna cena izdelka
bistveno višja, saj so vanjo zajeti dejansko vsi stroški in tako znaša 0,785 EUR v primerjavi z
obstoječo, ki znaša 0,627 EUR. Prav tako lahko vidimo razliko v prodajni ceni, ki v drugem
primeru znaša 1,50 EUR (brez DDV) in je tako za 0,30 EUR višja od dejanske prodajne cene,
ki znaša 1,20 EUR (brez DDV). Nova prodajna cena je tako sestavljena na podlagi polne lastne
cene proizvoda in želenega pribitka podjetja, ki znaša 91 %. V tem primeru se seveda poraja
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vprašanje, ali bo ta prodajna cena za kupca še sprejemljiva ali ne, saj je od trenutne višja za 25
%. Če se kupec z novo prodajno ceno ne bi strinjal in bi obveljala obstoječa cena 1,20 EUR, bi
to za podjetje pomenilo nižji pribitek na lastno ceno, ki bi tako znašal 0,415 EUR oz. 53 %, kar
bi bilo z vidika nadaljnjega poslovanja še vedno dovolj gospodarno, bi pa v tem primeru
dobiček na enoto proizvoda znašal kar 0,158 EUR manj, zato bi podjetje najverjetneje želelo
prodajno ceno postaviti višje, kot znaša zdaj.
Pri analizi točke preloma smo ugotovili, da bi podjetje v primeru upoštevanja vseh dejanskih
stroškov, ki nastanejo na enoto proizvoda, in v primeru, da bi prodajno ceno določilo na podlagi
želenega pribitka, moralo proizvesti manj proizvodov, da bi to točko dosegli, kar bi bilo za
podjetje bistveno ugodnejše. Sicer bi v tem primeru prihodki znašali nekaj manj kot znašajo
zdaj, predvsem zaradi višjih spremenljivih stroškov na enoto in višje prodajne cene (stalni
stroški ostanejo nespremenjeni). Vendar je ob analiziranju stopnje varnostne razlike takoj jasno,
da ta podatek ni tako relevanten, saj stopnja varnostne razlike v primeru upoštevanja podatkov,
ki smo jih dobili na podlagi izračunov, znaša bistveno več. Torej bi podjetje lahko znižalo
prihodke za več, kot jih lahko zniža zdaj, pa še vedno ne bi ustvarjalo izgube. Zastavili smo si
tudi želeni dobiček, ki bi ga želeli doseči s prodajo proizvodov, in tako primerjali obseg
proizvodnje, pri katerem bi ta dobiček dosegli. Ugotovili smo, da bi podjetje dobiček doseglo
pri bistveno manjšem obsegu proizvodnje, če bi upoštevalo vse dejanske stroške in postavilo
novo prodajno ceno.
Predlogi za izboljšanje
Glede na to, da smo spoznali, da obstoječa kalkulacija v podjetju ni dovolj natančna in ne
vsebuje vseh vrst stroškov, bi svetovali, da v podjetju stroške razčlenijo še na posredne in
neposredne stroške na enoto proizvoda in tako bo kalkulacija bistveno natančnejša in
preglednejša ter bo pri nadaljnjih poslovnih odločitvah v veliko pomoč. Prav tako bi morali v
kalkulacijo vključiti neposredne stroške amortizacije strojev in opreme na enoto proizvoda, saj
teh trenutno v podjetju ne upoštevajo, prav tako pa ne upoštevajo stroškov nabave, uprave in
prodaje in tukaj nastane razlika pri izračunu lastne cene in posledično tudi prodajne cene.
Poudarili bi tudi obravnavo stroškov dela, saj so ti v podjetju računani na podlagi opravljenih
ur delavcev, kjer pa ni upoštevan odmor za malico, zato je tudi s tega vidika kalkulacija
nenatančna. Ugotovili smo tudi, da podjetje pri določanju prodajne cene stremi k čim višjemu
kritju oz. pribitku, kar je po eni strani sicer zelo dobro, saj tako dosega visok dobiček, po drugi
strani pa to pomeni tudi višjo prodajno ceno, če se izkaže trenutna lastna cena za prenizko. Tako
podjetju predlagamo tudi rednejše pregledovanje stroškov in natančnejše razčlenjevanje
(medletne kalkulacije), saj bodo le tako dovolj hitro spoznali morebitne napake in bo prostora
za njihovo odpravo več, kot bi ga bilo v primeru, da bi podjetje kalkulacijo izvajalo le enkrat
letno. Natančnejše kot bodo kalkulacije, lažje bo vodstvu podjetja sprejemati odločitve, saj
bodo le na podlagi preglednih informacij o stroških na enoto proizvoda lahko postavili pravo
prodajno ceno, ki bo ugodna tako za kupca kot za podjetje z vidika doseganja dobička.
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SKLEP

V nalogi smo se v teoretičnem delu posvetili pregledu strokovne literature na področju stroškov,
kalkulacij stroškovnih cen, določanja prodajne cene in točke preloma, v empiričnem delu pa
smo analizirali, kako trenutno v podjetju določajo prodajno ceno in katere stroške upoštevajo.
Izračunali smo dejanske stroške, ki so vezani na obravnavan proizvod in tako določili novo,
realno lastno ceno in na podlagi tega določili novo prodajno ceno, ki je v skladu s trenutnim
obračunavanjem v podjetju, torej je postavljena tako, da podjetje dosega začrtan 91 % pribitek.
Na samem koncu naloge pa smo analizirali še točko preloma, kjer smo primerjali prodajno ceno
in spremenljive stroške, ki nam jih je dalo podjetje, z izračunano prodajno ceno in
spremenljivimi stroški, ki smo jih ugotovili ob upoštevanju strokovne literature. Tako smo
dosegli vse cilje, ki smo si jih na začetku projektne naloge zastavili in na koncu ugotovili, da
podjetje s prodajo proizvodov sicer dosega želeni poslovni izid, saj ustvarja dobiček, vendar ta
dobiček ni realen, saj v lastno ceno niso všteti vsi dejanski stroški. Tako bi podjetje, če bi
prodajna cena ostala nespremenjena, ob upoštevanju vseh dejanskih stroškov na enoto
proizvoda dosegalo nižji dobiček, oz. v primeru, da bi prodajno ceno postavili na novo in bi
upoštevali želeni 91 % pribitek, pa višji dobiček. Ne glede na to, za katero možnost bi se
podjetje odločilo, pa je bistvenega pomena to, da bi pravilen izračun lastne cene omogočal
podjetju večjo preglednost in realno stanje vseh stroškov na enoto proizvoda, kar bi vsekakor
vplivalo na nadaljnje poslovne odločitve v zvezi s proizvajanjem in prodajo obravnavanega
proizvoda.
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